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Atalürk bu ~1kş 1111 

saat on vedide hu-
" susi trenle ~lersine 1 

ıniitt\'eccihen h .rc

ket hu vu rı nusla r-., ~ 

dır. 

41~ M@ly~~ 

Bütün Y urUa büyük 
tezahüratla lratlanri 
Ankara 19 A. A. - ' 

()ll dok uz ~ta vıs 
gençlik bavran11 ~~e-h. . . 
ır sbtdyoınunda 

~lernsi 1.1i (~.:isi 

Cun1hur Atatürk te 

yüksek huztH"lcı :·ile 
şn reflend i rdi ler. 

G neral arıç 
Anı.· arada 

Ankara 1 A. A. -
Yuğoslavy l Harbi
ye ve Bahrivc N:.ı zı -
- J 

rı Gener~d ~lariç 
bıı salxıh burc:lya 

ol 

!!eli 1;S ve İs ta svon -
'"' ~ J 

da n1er:1sin1le kClr-
sı lan nııstır. , . 

n . 1Uazzan1 ka lab:ı l ık 

Japonlar 
Bir sehir aJdıia.r 

l\lenıleketin her ı ~ 

k.1 şısında bü vük te
zahüratla k.utlcı n
llllşt. ı r. 

t:1nıfında de\ bu bay- ~rokyo. lü .\ . A. -
r:ltll a \'n ı st·viııc J <lpon kı ta atı bu 
ile ttsid edil:ııistir·. gün Bursoscşehrini 

· işğdl etıniştir. 

ramı 

şehrimizde iç
ten tezahürat ~ 

la kutlulandı 
"' rn ~Ia~· ı s bayrnıııı, dün 1 

:;ıt·lırinıizde hava yağ·mur-
~u 0hıı:ısına rcğ·nıen çok 
•ctPı · 
1 

1 pır tPz.alıUratla kut-
aıırnı~tır. Sabah erkenden 
~;enıi .~ 1-' hususi ınüessese-
er, hutticı diikkfm \ e ma
ğazaı. 
1 · ·••tr, ta~ıına vasıtaları 

:.~Yraklarla uolandırıJrnı-.. 

... aat 14 de doğrn G:ııi 
okulu lıah~c~iııdo tuplan
ını~ olan l )ıtn ve ilk okul 

talel.Jderi. Spon·ııla r önle
rinde IJal"-e' i bando 'H ol
<lııi!u halde milli mar~l:ır 
sü~11iyerek hükumet önü
ne. k~dar gettiler ve ora
danda Park meydanına 
geldiler. Tören meydanı 

ke~ir bir halk klitlt>:-i ta

rafın<lan çe,·il'ilınişti. Su
ba~1lar memurlar, esnaf 
teşckkiillc r i t tiuiin iiıı et
rafında Yer ;;Jmıslardr. . . 

Tam s:ıat 14 l..ıuçukta 
İlbay Fehnıi Vural bera
berinde a ... kcri komutan, 
KiiJtHr d irektlirii. Şarbay 
- Sonu ~ inci :;avfaua -

w 

Ortaokul Yardirektörü 

Bay Ziya Kıhçözlii'nün 
19 Mayıs bayramında 

verdiği söylev 
Yıırtlla::-;Jar, ark:uJa::-;lar ! . . 

llabalarıınızııı, lrnrdcş 

lcrin: izin k <mmı eaıı<t \':tr· 
ca cıııl'n Büyük Harlı f;ı 

ciasının Lwmıııda ın:ığ'luu 

~ayıklık. 

Miittcfiıder a~ !arca zor· 
layup giremedikleri <:a
n:ıklrnle<len korkrnmıca 

geı;tilcr; Türk yurduuu 
i~!!alc basla<lılar. . . . 

Başrnıızda lnılurıaııla-

dalğ:il:nına :ılı~ık <lt>ğ"ildi. 
pusiası yoktu. Fak:it "hız 
yiıklii inan yiiklii,, idi . 

h.:tr:ıueniz ~iıııclive ka-. . 
dar lıüyle Lir yokıı gür-
ııı eıni~ . g"Plllİ IJöylc bir 
>·o!cu ıaşııırnnııştı. R iız

gürla:- sıısııııı~, dalğ-;1la r 
tltırın t·~t!.l. 

Gemi bir idam ınah. 

kfııııiiııü kurtarm:ığ"a ko
şan Lir atlı gibi kaııatlı 

idi. ~aralleniz o brrün yal-' . 
nıı o gün yaşadı. 

*** 

rın hir kısmı ea:ıl:ırıııı kur 
tarnıak tel:l~ın2 dü~tülcr. 

Bir kısmı sandalyalarin
dan uzakla~nı:.tmak hırsllc 

Türkü twıı ziııdanm 
şar.1lı l.ıir tarihi ayaklar 

duvarlaıı vılı1ırımlaııuııf' crj . 
altına nır<1ular: kahra- · • ~ 
nıan bir milletin kolunu bi yıkıldı, kelcp~elcriıı bir 

kaç halkası kırılJ.ı. So
lıaglayıp idam sehpasına 
:,iiriiklcdiler. masında bir ı~ık p:.rlauı 
En kara gllnlerimi1l yaşıyorduk. Jlııstafa Kemal Saımrnna 
Yurdsu:r., yuvasız kalmışlık. j çıkt ı. 
Tfırlır.i.ln yurdu yanıyor Yanğıu durdu 
'I'ürk milletinin beli bükülüyor. Gliz yaşları dindi 
Knlbl kaDayordu. tJı ~· lı:ırıkl1ır kcıoildi 

Çocuklarını Balkan - Tnrk dirildi 

hırd~ı, Karp~ıtlanhı: Kaf- ICurtuluı;; ' 'e Zııfer yolu açıldı. 

kaslarda Yeuwn \'ü Sina Mu~t·ıfa Kemal Snm
~öllerindc :k :ıyip eden ana- surıa çıktı. l~iiklPrdcn g<'-
lar. saçlarını yoluyor, dul ltın uir sesle crginliğ'i flgt1-

kadırılar, yetim çocukla- menliği ha~'k ırdı. Unun 
rının crüz ''aşlarırıı sill•r. SC$İ yıırdun her kü~csin-

~ · ı ı de dcı in akbleri u.vau-kcn ail·layor, ~ı;ı,hvor an ı. 
t:' • • l d 

Uenç kızl~r <lünnıeyen t ır ı. 
Unun !;esi kana.van ni~alılarııırn, karcleşlı•riııin ... ~ 

ınatemil c ~ırpınıy0rl:ır; kallı c ktn vet 
· ·ı l Unun ~esi parı·alanan Ihtiyarlar gönncdı \: e- -. 

ri, i~itınedikleri fec:ıat- yurda dt•stek oldu. 
ların acı~ile y:rnıyorlardı. Bize her sabah yeni 
Türk yurdu yanıyor l.ıir zafer müjdeledi. Türk 
Türk tarihi yanıyor uaşında Atası, gönlünde 
Türk milletiı:ıia bell bükülüyor 
Ea kara günlerimizi y~şı~orcluk, f'l>ıııııeyC'n i11anile 1 er gün 
Yurdıuz, yuvaıız kalmıştık. ,,c ııi lıir ülkiive ka\'U!' tll . 

* * * · 1:;.te bugünİ.:ü Türkiy~-
Bu sıralarda İstanbul nin temeli böyle atıldı. 

limanında bir vapur <le- Genç arkadaşl:mın. 
mir altlı, Karadcnizc açıl- 19 Mayıs lıüyle kutsal 
dı. Gemi Karadeniıin sert ı - Sonu 2 inci ~ayfada -

• 



Kızıltepedeyiz .. 
-3-

Kızıltepe hakkında 1 oralarda tanıdıgı siına

nc yazayım. Hemen bü- lara rastlaması ne kadorl 
tün Mardindc yaşayan- hoş; guliba gözler her 
1ar bu küçük ilçeyi gör- zaman tanıdık simala-

ULUS SMJ 

ŞEHİR ve 
İLÇE 

11.t/JE/lLE/lİ 

ir çoK Bahçalara zarar ver~i 
müşlcrdir. Bu ıııemle- ra muhtaç. 1 .~'~~1dki gün Şe~~-
ketin ele en büyük der- OtomobilimiK beş Öa- 1 11.1.11ız_.de .. nohut vbu- l 

ınak ihtibarilc iyi
ce zarar gönnilş

lerdir. di su. Bu mevsimlerde I l l ı kika kadar burada dur- yu \: ugun< e yag( ı-
ve kısın akan "Clliç;çe ~ b ~ 

çayı ne yazıkki en zi Şev han n11rıt·1 ka-
v 1 v () du. Bu esnada bu köy gını yazoıgırnız o-

:vade suyun lağım ol
duğu yaz ınev~ iminde 
kazaya bir kaç kilo
metre mesafede topra 
ğa giriyor, Kızıltepe 

hizasını geçtikten son
ra tekrar meydane çı

kıyor. Halbuki bu kay
bolan mmtaka dahilin
de çay için küçük bir 
kanal yarılarak yol de
ğıştirilse, yazın bile bu 
küçük ilçe susuz kal
maz ve buranın insa
na adeta güneşten yan
mış bir çehre gibi gö
rüleri kavrulmuş, top
rak rengini tatlı bir ye
şillikle süslemek fırsatı 
bulunmuş olur. 

için getir·ilmiş olan eş- lunun y<t ptığı tahri
yaları indirdi. Şimdi De b~ü nıevzuu olınak
riğe doğru çıkıyoruz. la bern her Kale 
Telbcsimden Deriğe gi- arkasındaki bahça
den bu yolun sağ ta-
rafı temamile zeytinlik lar çokca hnsara 

. ., 

sında ki kövlerde de 
Dolunun n; ü h i nı 1 

tahribat yaptığı ha
ber alınn11ştır. Ova 
nuntakasına Dolu 
düsnıenı istir. 

bu mıntıka gap adını uğranıışlardır. 
alıyorki; bu adı ben hep 
garp diye anlıyordum. 1 

Hakiki adını döneceği-

Ayni z;ınınnda bağ· 
lara da bu doludan 

. .. 
Hnsar nııktan Zi -

miz gün anlamak ka- tezahhür devresi ol
bil oldu. Yolun sol ta-

raat dair" since tes
bit. edilınektedir. 

Hareket ediyoruz. 

*** 

rafı da bir kaç lıahçe 
ve ağaçtan sonra çöl 
ile birleşiyor. 

Sol iierimizde meş
hur yanar dağ, sağ ile
rimizde ve karşımızda 
Derik. 

Acaip acaip homur
tularla karışık motör 
sesleri arasında bayırı 

bitiripte şehl'in başına 
1 Hava bir parça nazlı geldiğiınir. vakit kaya-

1 
'e kederli gibi yavaş l 1ar üzerine tünemiş bil' 
yavaş karşıdan gelen sürü Pingaen lrnşlaı mi 
siyah bulutlar, semanın andıracak şekılde tale
mavi rengini örtmcğe beleriıııizin grupJandı
başliyor. Şoför ~ele~ ğını gördük. 
gini pek açık bir su- ı 
rette belli eden fırtına-

1 

1 
- Sonu Var-

dan evvel Deriğe gir- l 
mek maksadilc cidden ---------
gayret ediyor ve oto- j 
mobilirniz oldukça bü- G · · 
yük bir sür'atle kilo- 1 BU GUHKU 
metreleri yutarak De- P O S 'I' A J J :-un 
riğe v:ıklasıyor. --.. ~ . 

İşte Telhesim köyü. 
Burası <leriğe hemen 
lıemenjyarım saat uzak
tadır. 

Burada bizi karşıla
ma ğa gelen talebeleri
mizden iki tanesi ile 
karşılaşıyoruz. İnsanın 
böyle oturduğu yerden 
uzaklara gıttiği vakit 

Bu gün sa balı sa
at 10 da ekispires 
Tren postası gele
cek 10,5 ta Sa Ytır, 
i\'lidynt, Gercüş, İdil 
ve Cizre, 11 de Kı
zıl tepe ve Derik pos
ta lan gidecekti·r 

19 Mayıs Gençli~ Bayramı 
Şehrimizde içten tezahüratla 

kutlulandı 
-Ba~ tarafı 1 ııci sayf:ul:t- ~a<11t ~iiri takip <'tti ve gc-

,.e spor başkanı olılu~.u 

lrnldc talebe' e sporcuları 

sch~~ıılıyar:ık !Jircr uirf'r 

bayramlarını kııtlul:ıdılar 

ve tribiinP dündlilcr. 

Buııd~ı11 souı a talebe 

ç'd ıe~mi lrnşla<.lı. 

Bayanın yağmurlu ol
m:ısıııdan dolayı jiııırıas

tik lıareketleri yapılamadı . ' 
Tören meydanıııılaıı ayrı-

la11 ve lıu günün lıatırası

nı çok i~tPıı bir sa.vjl;ı ile 
kutl:ı~·:rn .Manlin Halkı \ 'C 'e spornılar \'C ıııl·y<l:ıııı 

1 gı'ı:çleri ç0k lıe~ ecn.nlı ve 
dolduran lıinlrn·ı· halk or-

ııı•~cJi idiler 
tnokul miiısiki öğ-rotmPııi 

; ':ıbri Özalpııı idare. i altın-

da bandonun i~tiıakiyle s • ~ f,f, ,1 
i:stikJfıl marşını süylediler. I nye u3K~ ınua 
M ydana. iht iraml:ı Tlirk 

lıayraıtı ı;rk il• li. hl~ mi an 
Miiteakibeıı l it•tbet 

kiirsüsune grıcu ua~cte- ir ayıd 
nıiz ımılıarrirlerindcn or
taokul Tiirkçe üğn·tını!ııi 

Zİ\'a Kılıcüzlii Ulu :-;cfin . . 
S:ıınsuna ı,:ıkı~ giinüııiin 

tarihsel değ"eri hakkı11<.la 

önewli bir söyle\' vNdi. 

8urİ\'C\ e 'rilrkivl' Fi-
, . .... ' 

lbtiıı \'C )la vera~·j iirdiin 
nıcıı~Pli sığ·ırların idlıali 

transit suretilc Suri~·Pdcn 
ge\'İrilmcsi ya~ak cdilıni~
ti. 

Bunu ortaokul talelıele- Ahiren, Fr:ııış:ı hükü-
rindcn Sıın<lct Kacanıı ıneti Suriye ttli koıııiser-

bu ulusal giiııc d~ıir söy- li~iııin ittihaz ettiği bir 
lcdiği nutukta, Süleynıa- j kararla bu memnuiyet 
nıo okuduğu "O Geliyor" kah.hrılnıı~tır. 

Ziya Kılıcözlünün 
Nut~u 

Lir gii ıı ii n yıl dön ii ıııii 

dür. 'l'iirkiyf•yi ,.P Cünl· 

lıuri~·eti ::,ana euıaııet pdell 

Atamız, seni f:Ü<; \ 'l' in:ın 

kaynağ·ı görmek hıtcdiµİ 
iı; iıı lrngiinii ~eııirı ~l'ııli· 
0'İııı • bfl'iiciiııii \ 't! ku lılC' 
t-ı ' 

rctini göstcrııwğe taııs:s 

etti. 

Atana inan. 

Kendine gii\'en. 

Atanın açtı~ı yuld:1 

en hızlı. en 1!=\ıklı bir ,·ar-• 
lık olnıak için çalı~. lıu· 

nun için spor yap bumıu 
i<;in sıhhatım i:;;ini \ 'C t:ı

ui:ıtı sev. 

Bugün genç ve <.linç· 
sin. Fakat bugiinün bir de 

yurını nmlır. Her ya~ta 

genç kalauilmek it;in ka
fanı i~let , vücudıınu ça
lıştır. Dedelerimizin " i~· 

ltıyen demir ı~ıldar,, sii
ziinü unutma! 

Dik dur 

Doğru konuş 

DoğTu cluvar yıkıl-
mıyacağın:ı, lıakkm hiç 
bir zaman ktıv\.'Ct elirnlı

esir oluııya~:ığıııa irıarı.. 

Yalanın. riyaııın. teıı 

bt:lligin, korkaklığw, fulı
~un, kııınaı ın dii~nıaııı ol. 
En sa~laııı lıiı' c\'.'ıııi ('ti 

' . 
Lile ten·dcliiye ~iiı iildı•yeıı 
yolları küküııdt"'ıı k:ızın:t 

Ya çıtlıs. . . 
İyiliğ"in, güzc·l!iğin, iıı

s:mlığın: cesaretin ürııPgi 

ol. 

Yurdunu lıir Ç:ınak'<:ı

le kahrauı:uıı 

3akarya 'e Dumlı1-
pınar gazi5i 

İn:ınile kucakla 

Ko~ 

Ne dur ne durakla· 

Y:t~a, daima ,.e ma
nasile yaşa! 

Yuıdun ulusun için 
yaşa. 
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Trahomdan 
Sakı 

. Trahon1 hul:>şıcı Jkullan çocu klarına 
hır hastalıktır ken- 1 kullannıa kirli eli .. 
dini Ye çocuklann.ı ni kendi gözüne ve 
koru çare oln rak çocuklarının gözle
sık sık ellerini sa- rine silrn1e bilhassa 
buo)a yıka kendi kara sineklerden ka 
ınendil \'e havlunu çın ev onu yaşatnıa 

eler ı::t• .., •• t 
Çocuk Esi nrenıe / heslenece<>-ini Ye nıa 

I°}" L> ~ 

\.Urunıu Genel l\ier- nıalarının nasıl ha-
kezi sıfir )'~stan bir ' zırlcı naca0ını ö<>Tc-

• 1 ~ ~ 

Yaşına kadar çocu- ı tir. 
itun nasıl bakıla- Her iki öö-ütleri 

u .~ 
C'l <.r •• u t A ( öını ogre en n- istevenJere kuruın 

nelere öğütün Bi- pc. .-;sn olarak gön -
rinci savısını veni- derir. «Ankarada 
den bcı;tırnnştır. bulunan Çocuk E
l. Birinci sayı öğ·üt 

1 
sirğ·enıe B~1şkan1ı-

)Jrer avlık vazllrnıs ğına)) bir Y<lZJ ile 
12

1 
t~ne .mekluptur.. ;ıdres lıiklirıııeniz 

n kınci sayı öğüt: kafidir. 
ası) Çocukların 

--------------------------------------
~rLL t . . ,. Belediye 

ııııa ve ıçtıınaı muavenet Riyasetinden: 
mü~ürlüğün~en 
\'ih1 vet Encü

nıeninin verdi<'ri e-
ö 

lllanet karan nıu-
tihince tesekkül e-

~ 

den n1übayaa ko-
l11isvonunca Men1-
l~ke.,t Hastanesi in-
s: J ·.aatında \:tılland -

1
111ak üzere pnzar-
1kla beton arnıa de-
111iı·i ve cinıento a-

: 
111~ca ğı ~da ıı ta 1 ip-
erı n ·>5/~/ü8 Çar
Şanıba ()'ününe ka-
l ~ 

l ar ( · · v şera ı tı ögren-

~i?k .. üz~~e} Sıhhat 
udurlu()'unde ınü-t ~ . 

eşekkil konıisyona 
n1ür·1c· ti ·ı .. c cıa arı ı an 

olur 

Hl/20/21/~3j24/25 

l - İkinci kısmı tcı~kil 
eden ,.e kc\iif bedeli 72Go 
lira olan Mardin kasaha
sı Elektirik te .. isatı 4-G 938 
<~uıııartesi günii saat 12 
ıle Mardin Belecliye cn
cümeııindc kapalı zarf usu
lile ihalesi y:ıpılmak iizc. 
re ~4UO Aayılı kaııuııa tev
fikan eksiltmeye çıkarıt
ııııştır. 

2 - Bu i~e girmek isti
yenler 544 Jira .)O kuru~ 
ınuvaklrnt teminatla ka~ 
nurıun fa) in ettiğ'i ve ı;art
namede yazılı ve aikleri 
ayni güııiin ~aat 1 ı rine 
kadar bC'lPdiyC' cncüınC'ni 
rei::-liğ'iııe \'Crmeleri hlııın . 
dır. 

3 - 1 teklilClr c>k~iltnıc 
~artııaıne vı: projPleri ~for
uirı belediyesinde görcı·ek
leri gibi 5 lira nıukalıilirı<le 
suretlerini alabilirler. 

4 - lhale ~linii saat 11 
den sonra gPJecek teklif
ler posta geçiknıesi dahi ı 

olsa kabul edilmez. ı 
2-4 

WLUS ~I Sayı 929 
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~ütDü~ 
inhisarlar Baş müdürlüğünden 

1 rıhisarlar Bitlis Başmüdüriyeti!e Bitlis Tütün Atöh·c8inden ası:.ıTıdaki cech·cl<le 
J .. r-. 

yazılı yerh'rc 1 Haziran 938 den Mayıs 939 nihayetine kadar bir sene için sev-
koh.:ııacak Tütün, içki ve saire bilcümle İnhisar mad<leleri ile bu yerlerden ~eri 
çenilccek inhisar maddelerine. ait boş zuruf ve sairenin nakliye ücreti 7 /5/938 
güniiııdea itibaren on lıP.ş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Nakliyat ccdvelclı :örüldüğü üzere dört gruba taksim edilmiş olduğundan her 
grubun mevcut şartname~inc tevfikan, talibine ihalesi mukarrerdir. nakledilecek 
ııııktar 'e hı•r nıahalliıı muhammen naklh·e ücreti bu cedvelde avrı, ayrı ıl'öste-

• • • h 

rilıni:;-tir. taliplerin ihale güuü olan 23/5/D38 Pazartesi saat (14) de İnhi~arlnr 
eitlis U:ı~ıııiicHirliiğ'Üiıdc mütcRckkil konıi:;vontla hazır bulunmaları \'C\'a a\'fıi . . ._ " "' 

gün ve ::-a:ıttl' bulundukları lrıbisar daireleri vasita:)ilc, telğrafla eksiltmeye işti-
rakl:ırı vt• mı.kıl edil<'cek kilo ınıkdanrıa göre tcsbit edilen muvakkat teminat 
paralarını vc~·n bu mıktar banka teminatını muayyen günün saat on üçüne ka
kadar va nıczkür komisyona veya bulundukları İnhisar idaresine tevdi etmeleri 
ve• ::art

0

nanıı'tleki tef:-:;ilatı öğrenmek isteyenlerin yine ınezkür İnhisar idarcsiuc 
müracaatları ilfrn olunur. 

Sevkfyat yeTi 

Bitli::;ten Van 
., ihalp 
ıı Gı•v:ı~ 

" 
Bu~kalc 

,, Çölemerik 
.. Yüksekova 
!' Şcmdinan 

" 
Heytfü~şebap 

Bitlis ten Muş 
,, Bulanık 

., Varto 

n <;apak<;ur 
,, Bingöl 
,, Ablfıt 

,. Erci~ . 
,, Muradiye 

Bitlisteıı iirt 
Garzan .. 

" 
Beşiri 

" 
Silvan 
1\1 ut ki 

" 
IIiı.an 

Bitlis Başıııi.idüriyeti 
,, Atölyesi 

Gidi~ Dönüş 
K. s. K. s. 

3 Dönüş ücreti 
5 Takdir edilen 
=> be<lelin yansı-... 
5 50 dır. 

8 
8 

10 
12 

İkinci Gurup 

2 
2 
3 
6 
6 
2 
3 25 
3 50 

tt~UncıU gurup 

'> 50 .. 
2 
2 50 
3 
1 
1 50 

DördttncU gurup 

50 
50 

llamulat 
Boş 

nakledilecek muhammen mikdar 
Kilo 

125000 
20000 
14000 
25000 
22000 
15000 
8000 

10000 Y ekfm ~39000 

100000 
56000 
42000 
15000 
20000 
17000 
55000 
15000 Yekfm 300000 

80000 
8000 
7000 

10000 
3000 
3000 Yekun 111000 

27~84 

2316 Yekun 30000 

3 - 4 

Vakıflar Direktörlüğünden: 

Vakfı 

n :ı rcıııeyin 
Hey haniye 

" Urkulu 
Şebidiye 

~luhamınen bedeli 
Cinai Mevkii Emlak No: Lira --

Dükkan Kasaplar çar~ı:3ı 
,, Zahire ,, 

" " " 
" ,, " 

----
128 
84 
36 
28 

,, Kasaplar ,, 72 
Fevkani, tabtani Birinci cadde 299 

iki dükkan Eakl kaaaplar 144 

100 
80 

100 
100 
50 

500 

Yukarıd:.ı ıneYki ve muhammen bedelleri yazılı (6) parça vakıf yerin mülkiyeti 
satlığ'a çıkarılmıştır. lhale günü 3 Huzirau Cuma günüdür. Taliplerin yevmi mcz
kiırde vüz!ilc on }Jcs temiDatlarile birlikte Vcıkıflar idaresine gelmeleri ilfın olunur. 
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iDAREHANESİ 
Eaki Halkevi Binui Hu•usi Dal.re 

.. - - ..... 
Tcl<traf Adresi 

~1ardinde " Ulus :-5esi,, 

• 

lVIAQDif4'DE 

Fiatı her keseye elverişli 
Büyük radyoların evsaf 

ve kudretinde 
Lüks gösterişli 

bir radyo 

PA ,, ~ LİRA VER.ER.EK 
*!~ ~ ALINI:! 3 8 MODELİ 

i Ayd aS lira vererek iyi bir Radyoya 
~ malik olrrıak isterseniz SPPRTON 
~ 
~ 

1 
Nushası 15 kuruştur 

Faiz g-etirıncycn para, 
i:-lc ıııı~veıı madene ben-. . 

Gazete müvczzilerindcn arayınız ~ z< r ! 

•• •• •••••••• Param Bankaya ya-
tırki; i~lesin ve üresin ! 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

M. ~iret Bayar 
Bn ı!dı~! ye :-: (ULUS S ES I) !>asımcvi 

. . 
-:: 

~-~ 
=- ~ . -~ 

· r varmış, Bir yo~muş ... • 
Ev,lel zarnan içinde 

En Giizel Çocuk Kitabıdır 
Satlık için ~;el nı i~ tir. içi c;ok !.!,Uzel Hild~·e YC M:ı.· 
.·allarla dol u bu kitabı her ı: oc11ğ"a tasi~'C l' dt'riı. 


