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Hariciye Vekilimiz şerefine 
Mısır hariCiye nezaretinde hususi 

Almany.a-Polonya 
Müzetereleri 
Polonya ile Al

n1n nya arasında ki 
ekonomik ve ticari 
nıuahedelerin Avus 
turya ya da tcşınili 
hususunda Aln1an
ya ile Polonya hey
etleri arasında ınü
za kerelere başlan

nııştır. 

Köylü ve 
Toprak .. 

Daşvetilimizin 
· Seya~atı 

B~şvekiliıniz Bay 
Ceh\l B.1varın Nisan 

.1 

sonların« doğru Bal-
kan Antantına da
hil n1üttefik ve dost 
devletler aıer kezine 
ya pa ca ğı ziyaretle
rin proğranu tesbit 
ediln1iştir. 

Antakya Konsolosu 

bir ziyafet verildi 
Tevfik Rüştü Aras 

Kral tarafından yapılacak olan 
Mısır parlamentosunun açılış me

rasiminde de hazır bulunacak 
Ankara 12 A.A -- 1 ıuerasirninde hazır 

Hariciye vekilinıiz bulunacaktır. İsken. 
Bay Tevfik Rüşdü deriyedeki Yunan 
Aras dün hariciye kolonisi dönüşte is

Halepte 
Delegemize bir zi• 

yafet verildi 

Toprak içtimai ha
yata daima hakim olan 
ve hakim olarak kala
cak bir kıymettir. Bu 
kıymete en çok bağ
lantısı olan Köylüdür. 
Köylü toprak için do
ğar, onun için ölür. Köy
lü taprağm yetiştirdiği 
nebata benzer. Onun 
Yeşermesi ve mcyva 
vermesi için ayakları
nın bastığı toprağın 
kuvveti ve beıleyici ol
ması lazımdır. N asılki 
lıozkırda biten nebat- 1 

lar bodur kalırlarsa eyi 
ve muğaddi olmayan 
t~prakta yaşayan köy
luler de bakımsız ve 
muhtaçtırlar. 

nezeretinde şerefine kenderiyeden geçer Halepte bulunan 
verilen hususi bir zi ken koloni tarafın- Türk hudu<l koınis
yafette bulunnıuş- dan şerefine ,·erile- yonu azası şerefine 

VekAlet enıı·ine T f'l R'' 1 · v H l b d alındı tur. ev 1 < uş<. iı cek bir ziyc1fcti ka- rransanın a e e 
Aras bugün de kral bul etnıesini harici- leğesi Fransız ku

Antakya konsolosu tarafından yapıla- ye vekilinıizden ri- lübunda bir akşaı11 
Bay Firuz vekalet [ cak olan Mısır par- ca etn1iştir. 1 ziyafeti vern1iştir. 
en1rine alınınıştır. 1 len1entosunun açılış Köylü ve toprak bir

birine o kadar bağlı, 
birbiri içeri~inde o ka
dar kaybolmuşlardır ki; 
b~rinin fenalığı diğeri
nın de fena olmasını 
doğurur. 

lngiliz - ltalyan 
anlaşması 

Filistin de 

Kara toprak, ümit Ankara 12 A.A -
~re .ınurad if~?~. ede~ İn" iliz - İt~lyan an
.c ~şıl renge burunmesı \ g 
ıçın çalışkan Köylünün laşn1::.sının perşenı-
~hırıı elin·e muhtaçtır. beye i nızası beklen-

u elinde sıhırh ola- l 1. ı" k. 
b~~rrıesi için, bağrında nıe <tec ır. ı taraf 
huyütme ve besleme anısında geçen nıü 
~Udreti saklayan ve- zakereler neticele
tırnu topraklara ihtiya- rini bahsedeıı l{or
Ct Vardır. 

ri yera della hera ha 
.. Bu iki kıymeti milli 

bunyeıerinde taşıyan ve 
0tılaı·dan faydalanma -
~ını bilen milletler re-
~~ ve saadet yolunda 

YUrüyenlerdir . Biz o 
~illetlerin başında ge
•Yoruz. 

beşistan n1esdesini 

nıilletler cenıiveti ., 
önüne çıkaracak o-
lan İnğiltere bu ka 
ra rını Ronıadn iın
zalnnn1cı k üzere bu

N. Akyay lunan nıukavdena-

Tethişçilik devam ediyor 

nıe zihniyetine tev. 
fikan 0Jn1uştur. di
yor· 

Ankara 12 A.A -
Filistinde tedhişci
lerin faaliyeti de
van1 ediyor. Dün 

lngiliz- Başvekilinin 
Avanı kamarasında 

Milletler Cemiyetin~en istegi 
Ankrı ra 12 A. A - 1 Jetler cenıiyeti kon

Cenıberletyin ~.vanı 1 sevinin önünıüzdeki 
~an1~ra,.sınd~ .Inği- 1 toplantısı riiznan1c
lız hukunıetının ha sine alınnıasını n1il 
beşista ~ın h.a len nı~v letler cenıiyetinden 
cut vazıyetı neta yı- 1 isten1iştir. 
ci nıeselesinin nıil- l 

Tabaliye civarında 
bir köye yapılan bas 
kında evler yağnıa 
ediltniş ve Hayva
na bon1balar atll-
ınıstır. . 
Çin Kuvvetieri 
Sang~aya 40 kilometre 

kala gelmişler~ir 
Ankara 12 A.A -

Royterin verdiği bir 
habere göre Çin or 
dusunun ileri kara
kolları ve akıntıla
rını Şanğhayın kırk 
kilon1etre yakınına 
kadar gehnişlerdir· . 
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Şimdi bu buhar olan 
<·isıııin ne~retıni~ olduğu 
ı~ığ ı cvvcltt bir beyaz zi
yadan ge~irdikten sonra 
spektroskoba gönderıni~ 

oı~ak lıu sefer, en·clce 
renkli bir cız(J'ı gürüll'n • ; o 

noktalarda bu sefer seyar 
birer hat göriilür. ı\ucta 
,.;pd;:truın siyah hatlarla 
kesilıııi:: olur. 

Bu cismin ncşrettiğ"i 

renk cizgilcri tesbit edil
nıi~tir. Bizce mahiyeti nıe~
hul olan bir cisim bu su
rl'tle bir spnktroskopta 
tetkik edilir ve meydana 
getirdi5-i cizO'ilcr tetkik 

~ o 

edill'rck hangi cisme uyar 
be o olduğu anla~ılır. 

İşte bu hassadan isti
fade edilerek yıldızların 

te~kil eıl~ıı basit cisimler 
bulunmuştur. Ve netice 
itibariyle anlaşılınıştırld ; 
diğer yıldızlarda bulunan 
cisimlerin aynidir. 

Kozmik bulutlar 

Gök yüzünü tetkik et. 
tiğimiz vakıt ~ok büyük 
bir benzeyi~ görüyoruz. 
Gerek ~ekil ve gcrek~c 

onları idare eden kanun 
lanlaki beraberlik insanı 

gayri il tiyari olarak te'.<: 
bir ba~l:ınğıç nokta.~ına. 

doX-ru sürükliyor. fakat ... . 
acaba bu başlauğıç ne-
dir? şimdi do bu bahsi 
tetkik edelim: 

Baiı ficik~iler bu ta~ · 
Janj:tıcm ayni hfr nokta
dan ileri geldiğini \'C bii
tün kainat benzeyişinin de 
hundan ileri geldiğini iJ
dia ediyorlar. 

Hakikaten IJiitün yıl

dızların ba:;-lanğ'ıcı bir gaz 

bulu.tu olarak kal.mi c<li

vorlar. Bu gaz bulutu 
<"uk biiviik fakat o nis-, ~ 

hette <lo hafif bir bulut
tur. Bunun hafifliğini ve 
va ağırlığını lıize lıildirc

~ek olan yogunlugu, ve 
buna bağlı olan bulutun 
hududu hakkında malO
mat sahihi olmak İ<;in yi
ne Aynştaynı diuliy('Jim : 

Her hangi bir kozmik 
~ulut adını vereceğimiz 

bulut. namütenahi lıir bü

~rükliiğe malik olınaı. Kcn-

, di yog-uııluğu ( kesafeti ) 
ne onunla mütena::-iy bir 
lıiiyiiklüğü olacaktır. Şu 

mc.:)elı>yi daha açık bir 

:;;ekilde dii~iincuilmek için 

öyle Lir kozmik bulut 

clii~iirıeliın ki buuun yo

ğunluğu bir yani suyun
kinc C!;'it olsun. Bu şerait 

altında bulutun uzunlu~u 
altı yüz milyon kiloıııct

rcdım büyük olan az ci· 
ı:;inılerin ağırlıkları sabit 
kalmak şaıtilc yoğunluk
ları azaldıkça. hacimleri 
biiyiir. Ve bülözlerin çok 
muazzam olan lıüyüklük

lük ll·ri kar~ısmda gayri 
ihtivari olarak voU-unluk-J • o 

]arının suywn yoğunluğu 

olan bir de binlerce defa 
daha kü~·ük olmasının icap 
ettiğini düşünüyor. Ve bu 
ı:ı:ıyede bir ne6uladan Lir 
vıldızın tcRekkül edebile-. . 
ccği akla uyğuıı gelmek-
tir. 

=Sonu Var-

Bu o-ün sn ba h s:ıı-o 

nt 10 da ekispires 

Tren postası gele
cek 10,5 ta Sa vur, 
Atidyat, Gercüş, İdil 
ve Cizre, 11 de Kı

zıltepe ve })erik pos
taları gidecektir. 

Köylülere fenni ! 2640 HeUarlı~ 
şe~ilde e~in sa~ası 

Peynircilik ve Sütçülü~ 
öğretiliyor 

Tarla Sıçanların
dan temizlendi 

Zıraat dairesi anı- Tarla fi1relcrile 
barında ffıcvcud ya- y<1pı1an esaslı ınü
yık ına_kineleri .. ~e j cadeleler sayesinde 
e~renn~zlar .. la k~~ - ı Şubat ve ı\1art ay
lulere f ennı şekıl<le lan içinde 2G!O hek
sütçülük ve peyn_ir- 1 tadık saha fareler
c~lik gösterilmekte- 'ı den ten1izlennıiştir. 
dır. 

Seçme Haberler 
Bir Saylavumuz 1 Donanmamız 

öldü Mısırı da ziyaret 
Çanlnrı Saylavı 

~1ustafa Önsay ı\1a
liye içinde çalışır
ken saktei kalpten 
vefat etnıiştir. 

edecek 
Geçen seneler ol

duğu gibi, donan
n1a 1111z bu yılda dost 
devlet linıanların-

Sahta Umumi dan bazılarını ziya-

M f ret edecek, T'ürk -
. Ü. ettiş .. ~]ısır dostluğunun 

Balıkesırdr, Huse- inkisafi nıüncısebe
yin Avni ad.ında bir j tile Ük seyahnt İs
cı~a 111 ı~.e.ndı.ne u~11~~- ; kenderi yeye yapıla-
1111 nıufettış susu caktır. 
vererek kövlüleri 
toplan11ş, konfrans
la r vcrnıiş ve bila
hare sahta olduğu 

Üç Aylıklarını 
Alama~an ölenler 

Kavanoz dolu reçel 
Bu günler gelir ı:eçer 
Ağıını dilim söylemez 
Kalbimden noler: geçer. 

- 68 -

A üzümün üığünü 
De~irirler güz günü 
Yıl hastası değilsin 

Seninki yar üzğünü 

- 69 -

Kaleden sesini aldım 
Eğildim fesini aldım 
Bir anneden üç oğlan 
Bej;endim Hasını aldtıtl 

- 70 -

Pf"ncercdcn kuş uçtu 
Yandı yti rek tutuştu 
Ağla sevdiğim ağla 

Ayrılık bize tlüştü 
- 71 -

Karşı kar~ı hanı mıı 

Kanuda diiırnıa ıımız • • Jl 
Sen ordan gel ben burd8 

Çatlasın düşmanımız 

- 72 -
Şu dağları aşalım 

Müftüye daııışalım 
Müftü fetva. Yermeıse 
Oturup ağlaşalım ____.), 

t Girib Yak'alaİ : 1 
160 Bin franga Satılan 

iki Gül f i~ani 

Bu gece gidecek j anlaşılarak yakalan 
posta yoktur. nııştır. 

Geçen sene S.t~' · 
sonyada vetistirile 
bir gül ffdani aobi~ 
franğa satılnıışt!· 
Bu rakaın çiçekY1, 

lik alen1inin son re
1
", 

- ' Uç ayhklnrın ve- korunu teşkil et01f 

rilnıe zanıanının gel- te idi. Fakflt geçe'' 
mesinden sonra üç lerde An1erikad'

1 

aylıklarını alanıa - ~1istea Lavson ~~ 
Tevfik Fikret ve Şermin 

Muharrirlerimizden Bay Zi~·a Kılıçözlünün 
ilkokul öğrenicileri için hazırladığı ve yakında 
kitab halir;.ıdc basacagımız, Tevfik Fikret ve Şer
min adlı eserini bir kaç gün sonra gazetemizde 
tefrikaya başlayacağız, 

Bütün okurlarımıza ve bilhassa öğretmen ve 
ö6'1'enicilere bu eseri tavıiye ederiz, 
• 

cl ") ••t k ·ı,ı an o en nıu e a- c.hnda bir zenğin 1 • 

i<llerle yetin1 ve dul- cins karanfilden b!' 
ların varislerine bu rine 170·bin diğeri" 
üç aylak 1~1aaşları- 1 ne 150 bin frank_": 
nın tanıan1en veri}.. rerek almış ve yıı~ 
111esi Finans Bakan- sek fiata satılaJ1 çı" 
lığınca karad rı ,tı - çekle;in ookoruoıl 
n ln11ştır' kırn11ştır . 
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Bir dilencinin Ceyhan yü~seliyor icra Dairesinden 

- PİYASA-

Cinai 1 Klloau 
\Kr. - Sn. 

larui satış günlerin
den evvel icrava 

evinde 
Ç 

~lardinli ~tahnıut suretle hakkı olan-
n~aUarı Bir kaç günden 

huhını:.:ara beri esn1ekte ola,_n Bekörü oğlu Şakir, 

llurrtl:w ı 4 
Ar~· . -a ı 50 
Un (Bir çuval) 650 -

y~ıııa<la dilencilik cenub rüzg<irlarının Den·iş, Tahir, Ab
d Pan Deli ~\ustafa tesiri le dağlardaki dülkeriın ve Kasını 

ad •nda birı·s·ı"nı·n e\'ı·n 1 l · · h 1 H · H ı· e .. - <ar ar erınıış, ası asıne, anu ıyeve 
~ç çuval eski ve olan sulardan Cev- Peyrüzc, Zekiye, 

~e~ı ufaklık para han nehri taşmıştır. Raziye ve Münire 
u unnnıştur. Par:ı- (" k ·· J <l ·· ~ 1 \.ar51 ·oy er e n1u- j ve Lütfiye ve Muh-
ar cen1an 270 kilo- 1 1 t t dur. na <a a <. urnıuştur. 1ısa aralarında n1a-

As~erlere ziraat dersleri i 
Zıraat Vckftletiniıı gön

dermiş olduğu ııro*ram 
mucibince Sı vas tlraat 
idaresi tarafından piyade 
Ye topçu erlerine hafta
da dört gün tatbiki ders
ler gösterilmektedir. 

Bilhassa ziraat ve aZS.aı·-,,. ~ 

çılık üzerinde ehenımivet
le durulmaktadır. P;og
raıu eğitmenler kurrnııda 

tatbik cuilmiş metodun 
aynidir. 

lzmit ~ata~lığı 
şaa n müşterek ve 
serraçlar çar~ı5ın

da vaki 100 lira kiy-

İz ınit körfezinin nıctli canibi venıini 
nihayet bulunduğu evvelce haci ali el
ınevkideki hatcıklık vevnı Abdülhalinı 

h N f · haci nıahnllıt visa-sa anın a ıcl ve- . 
kaletince kurutul _ ri hulusi ve haki 
nıası t::ı karrur et- zade Abdülkeriııı 
nıiş, Vekttlet sular veresesi dükke:\ı,Jarı 
unıunı nıüdürü şeh- arkası bezzazlarda
riınizc gel111iş, ted- · h11 denilen tarik ile 
kikata haşlanuştır· mahdut bir ve yine 

150 lira kiymetli. ca-

M<§ltr<dlün 
nibi yen1ini kön1illi 
zade Hızır yisaı-i 
Dekkori Mustafa 
veresesi dükkanları 
arkası attarlar çar
şısı cephesi tarik ile 
nıahdut birki iki 
bap dükktın kabili 
taksi111 olnıadıkla-

Vilayet Daimi Encümeninden 
1 - ·Eksiltmeye konu 

lan iı-;· .... 
4 - Ek~iltıne açık o

larak yapılacaktır . 

rından nıahkenıece 

ol 

nıüracaat eylenıele 

O:m-- - ı- a -
Nohut 3 50 
~1erciıııek - 3- 50 

ri ve satıstan nıüte-• 
vellit nıasarif nıüş-

Pirinç 
~-:.:.__ __ , __ -
Sade Yarr ,.. 

_'l'C're y<ı!!-ı - -80 = 90 

ZeYtiıı Y't.S- ı üO - ·- .'~ 

J)t'ri ~ - -
Bauem 8 

teriye ait olduğu ve 
satışa iştirak ede
ceklerin yüzde yedi 
buçuk pey vernıesi 
)azını geleceği i ltı n 
olunur. 

Yiin ~o 

1 Badem i<;i - 1 Sf> = 
CPviz 5 

Annelere öğüt 
Çocuk Esirgenıe , 

Kurunnı Genel ~ler
kezi sıfir vastan bir 

~ . 

( 'p~ iı içi 35 
;\f ah lep ~fi 

~l:ızi ı-U -
Ktısııu• Şeker 35 
Toz ~ı~ker 3~ 

l\.ahw~ 30 
~:thun ---1·--
( , 'l \ ' 
~ ··---
Kuru iiziiın 

yaşına kadar çocu- l\·knwz-. ---120 
ğun nasıl bakıla- Bal -140 -
cağını öğreten An- l\ .. stil --\' 

80 \=-= 
~ııı: 11k 40 nelere öğütün Bi- ı iıllımıi _______ ıııi . . . 

nncı sayısını yenı-

den bastınnıştır. 1 
Birinci sayı öğüt 

birer aylık yazılmış 
12 tane mektuptur. 
İkinci sayı öğüt: 

nasıl Çocukların 
besleneceğini ve ma
n1a larının nasıl ha-
zırlanacağını öğre

tir. 

ULUS SESİ 
ABONE vetJ.AN 

Şartlan .... 
Abone Sartları 

Avlı<Yı • ı=-, 

Oç Aylığ"ı 

Savur - A vine - Diyar
bakır yolunun 24 X 100 
üncü kilometresindeki Cil 
lin deresi üzerinde beto
narma olarak yenidi!n ya
pılacak 5 metre açıklığm
daki kiprü in~aatidir. 

5 - Ek::;iltmeyc gire
bilmek i~in isteklilerin 128 
liralık mu \·ak kat teminatı 
''ermiş olması "e i~in eh
li olduğuua ve m:ıli vazi
~ etine. ait belgeleri göster
mesi ve 1/7 /937 tarih ve 
3645 sayılı resmi gazete 
He ilfm olunan müteahhit
lik vesikasını ibraz etmesi 
şarttır. 

sa tılnıa larına karar Her iki öğütleri Altı A dırrı . ,.. 

Keşif bedeli 1702 lira 
82 kuruştur. 

2 - Bu i~e ait şartna
ıneter ve e\•rak ~unlanlır. 

A - Eksiltme şartna
ınesi. 

B - M uka \ elenaıne. 
C - Bayındırlık işleri 

gen('} ı-;artnamesi. • 
D - Fenni şartname. 
E - Ke~if rayi<( ced

veUeriyle projeleri. 
İtitiyeıılcr ou evrak ve 

Şartnameleri Vih1yet encii 
llleniyle Mardin Nafia da
ireeinde görebilirler. 

3 - -Eksiltme";/ ~/938 
'l'arihinden 27 / 4/938 ta
rihine kadar çarşamba 

günit aaat 12 <le Manlin 
'Vilayeti hükftmet binası 
içindeki vilayet daimt en-
~clliade yapılacaktır. 

6 - Teklif mektupla
rı "e her nevi müracaat
lar 3 iincii maddede yazı

lı saatten lıir · "'aat C\'VPli
ue kadar vilftyet daimi 
encümeni dairesine o·ctiri-e 
lerek cncüıntn rei::iliöfoe b 

makbuz mukabilinde \'Cri-

verilıniştir. Birinci isteyenlere kurunı 1 

satış 2J)5/<J3 tarih parasız olarak gön
Sah günü saat 11 de derir. «An karada 
yapılacaktır. İşbu bulunan Çocuk E
s?tış gününde gay- 1 ~irgeme. Başkan.lı- ] 
rı menkullere tak- gına» bır yazı ıle ı 
dir edilen kiyınetin adres bildinneniz 
yüzde yetnıiş beşi kafidir. 

23 

Seneliği 

İL.4.N ŞARTLARI 
İlanın hener satırından 

(10) Kuruş alınır. 

İlan neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

leccktir. Po. ta ile gönde
rilecek mektuplar ve· mü
racaatların nihayet 3 üncü 
maddcdP yazılı saata ka
dar gelmiş olm:.ısı ve dı~ 
ıarfın miihür mumu ile 
iyyice kapatılması Hlzını
dır. Postada olacak geçik
ınclerin kabul cdilıneyece 
ği ilan olunur. 

bulnıadığı takdirde 
satış on heş gün da
ha tenıdit olunarak 
8/ 6/<J:3 tarih ça rşa ın 
ba günü ayni saat
te yapılncaktır. 200! 

N ÜS<§ln! Yurtdaş! 

lS/16/19/22 

Nolu icra iflas ka- Çocuk Haf-
nununun 12G ıncı 

nıaddesi nıücibince 

işbu gayri rnenkul
larla her hanki bir 

. -

tasının ilk 
günüdür 

Yiyeceğin, gcyece
ğin velhasıl her şc

)'İn yerlisini kullaa• 
nıa yı yeni içtin1al 
ahlak emreder. 
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JDAREHANESİ 
Eaki Halkevl Blu .. ı Hıuusi Daire -- - -

Teljraf Adreai 
Mardinde "Ulus Sesi,. 

---~- '-~-~--·~~-;;~--· 
C) MARDİ NC) 

• 
ULUSSE 

a Umumi Neşriyat ve Yazı ftleri 

j!. Siret Bayar 1 Direktörü 

~ı:'tl J Ba•ıldığı yer: (ULUS SESİ) Ba•ıme:_ 

-

~ Bir var mış, Bir yotınuş ..-... 
Evvel zaman içinde 

E n Güzel Çocw.k Kitabıdır 
Satlık iı;i n g-cl ıni~ti r. içi <:ok ~üzel Hikaye YC Ma· 
~all ~rl a dolu bu kita bı her <:ocui!.'a tasi~·c c<lrrie 

Yazan: Üıner Hiza Doğrul 

[§'h@l~O ffi~VÖ .~ı::a Yer Yüzündeki--~· 
'f · · · Dınlerin Tarihi i Doğu illerinin en modern bir 8 A S 1 M EV 1 O 1 R ~alı< i~iıı gelmiştir, fiyatı 75 kuruştur 

~--IEI 
Her nevi l)ef ter, Ç ek, Bono, ~lakbuz, Kağ·ıt ba şlıkları 

i i Kartvizit, D a vel i ye kartları, Duvar Afişleri, Sinema 

• ve Tiyatro Biletleri çok güzel bir şekilde basılır Ye 

= - 'I' J. ·l ı ,i tıM?- -

':.t' 11n11am Elt;JAS MAKAS •••~ .. .. .. .. .. 
Kadın Ter7.. ı~ı 11 

:1 kısa bir n1ü<l<let içinde teslin1 edilir. Birinci cadde t)inger acentesi yanında ~ 

1 şıky=~·;e~:t•:~t~~~~~::s:::~zı, kübik harfla~la ç~k ,:~ Di~işlerin güzelliği ve ucuzıuuu ile ~ 

1 V erilecek sip:ıı i:;-lcr, güderil ece~\: paralar Mardin de ( Ulus f:e~i ~ il liil R k k : 
~ ~ ~ : e or ırmıştır 11 

BasıınCYİ ) İdare nıüılürlüğ·ü namına gönılerilmclidir. il 
I . > • 

1 
. Beğenılmeyen malların parasını il 

_ Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin okunaklı bir • d e rhal öder ' 

surette yazı1masını sayın müşterilerimizden aneriz. - Bir dafa tecrübe bunu ispat eder : 

···-~-~--····· •• , ~ 1! 11 •• '11151••···········= dmrnıunıııııımttttıwııııııııuı111Hn11nı1111111 ımıımıııııııuııı~ıııımımııııııııııııııııııımıııı ıııı~ ! . lV1 0 D E lı 
! YÜZDE 20TENZILATLA ~- Ay l ı !{ rti oda 
~ mecnıuası 

! U <C lYl ~ lk Ü 'lt©ı ~ --' 11 numaralı Mart 

! Satısiarı Başladı '__ Bütliı~3lı~!a~~!~a ve 
5 07 = kadın tel'zileriue tav-

~3Nlö~<§ln 

~ocu~ Haf tasının başlanöıcı~ır . '-

Yavrulanmzı Bayram için Haz1rlaymu 

E Satış Yeri ~iye edcı'İZ. Qf:~ Güven T ecimevi ·-= 
~ {J' S • B · d t ~ ~~.~ All{ DOKTORU ~ '-; G az, Benzin, nıakina yağları, ~ 
E ıus esı asımevın e gaze e :; . . . . . " Mişlen o tomobil lastiklerinjn 9),. 
E = •, Hor Aıl cm ııı :::ııhlıatı ıl f § 
~ ve kitap bayii Cemal işı,ıay . -~ aıakad :~r 0ıa n ç?k g üz, Toptan ve Perakende ~ 
~ = · !Jır e ·prdı r. ... 
== · == ~!ı • : EN UCL1Z ~ATIŞ YERİDİR f,' 
\;;]l~llllUlllD!lllWllllilHlllllHil!IUlllllll llHllllll•--•111119111111'~1~ 1~-~~!l;:':~~~~~~:. • ·~fJ~* ee ==== 

lVIODERN 1 
• • Dsk~r ~ ~!e:; ~ r ••• ••• r· ·H~liş ~Kekim;· ..• : "') ~ıırı~ır·mııll[ili1'111m::~:ııılll'':~ııı·Clııı .. ~u·"ı11"::jıııııııı~ 1 • .ı l .ıı .. ıı L .. ı Ln.. ı..... L ~jl L... " • . 
Anıeliyatlnnnı nıutedil şeraitlc : 1 mı ıymaz : M le c Mu As 1N1 N •• 

ynpnıağa bc,şlanııştır • • 

PAZARTESİ ve CUMA GUNLERİ : H_ususi nıuaye_nchane·: 6 lllCı Sayısı Çtkb 1 
• fukaralara 111eccanen baknıaktadır • sınde her gun saut • Nushası 15 kuruştur • 

~ 2 den 18 e kadar has ~ ) Gazete müvezzilerinden arayınız •. 
O Adrea: Poatabane ~anında, .Park kartıaında • talarım kabul eder. a 

............................................... :l• .. •C-44' ••••••• 


