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BAYRAK 
Rüzğar ile kıvrım 

kıvrıın bikülerek nazlı 
naııı kılrılarak geçh·or. 
TU • 

rkün alnı kadar be-
Yaz olan ay yıldızının 
kan kırmızısı içinde çok 
belli çizgilerle ayrılan 
kenarları ne kadar kes
kin. 

. Ona bakıyonım. Kal
bımdeki sonsuz hürmet 
ruhumdaki büyük imaa, 
lcimdeki sönmez sevgi 
ile ona bakıyorum. Ne 
kadar güzel gök yüzü
nün maviliği içinde par
liyan ayın ışığı. Onun 
Yanında ne kadar sö
IUik. Gögün yıldızları 
Cabiatın bütün güzelliği, 
bütün kvveti ve bütün 
•onsuz varlığı ile bera
ber onua kadar kuvvet
li değil. 

Ay ve yıldız, Türkün 
bir ıem bolü olarak ka
bul edilebilen bu sürük
leyici renk on yedi mil
)onu birbirlerine daha 
ılyade kaynaştıran, da
ha ziyade bağlıyan ve 
llllıayet bu yurt toprak
larını yalnız gölıesl ile 
koruyan bir kudrettir. 

O, Tflrk rulaunun bir-
lbrlertne karışarak 

Kızılay, felaketzedelerin 
yardımına koştu 

Ankara 20 A. A. -
Bu sabah saat biri 
on beş geçe şehri
nıizde, yirmi b .. ş ge
çe Kayseride, Sıvas
ta, onbeş geçe Çan
kırıda, yiıni beş ge
çe Kırşehi rde zelze
le duyulnıuştur. 
Kırşehirde bir çok 

evler yıkılınıştır. Fe
lakete s hne olan 
mıntakalar Kırşehir 
ve Yozğat vilayet
lerindedir. 
Kırşehirin Kaçrer 

nahiyesindeki köy
lerde bir çok evler 
yıkıln11ş iki yüz kişi 
öln1ÜftÜr. 
Yozğadın elli do

kuz evile, sekili kö . 
yü tanıameın harab 
olnıustur. 

İç .işleri b_akanh
ğı n1üf ettişler gö ı
dernıiştir. Kızılay 
da her iki nnnt~ka
daki felaketzede kar 
deşlerinıizin yardı
nuna "oşn1uş bulun
n1aktadır. 

muşahhaslanmış bir di- / kudretini toplu bir yığın 
Ieğinden başka hiç bir haliBde görmek kabil. 
şey değil. 

Türkün bütün tarihi
ni Türkün bütün aza
metini onda görmek ka
bil. 

Türkün asil ruhunu 
ve yüksek varlığını 
temsil edebilecek ondan 
daha lAyık bir şey yok. 
şu halde ona baktığı
mız vakıt asırları rtl
ne sığdırabilen Türk 

... 

Onu seviyoruz, çün
ki onu sevmek Türk 
milletini sevmektir. Ona 
tapıyoruz çünkii ona 
tapmak Türk milletine 
tapmaktır. O bizi tarih
te ve gelecekte temsil 
eden, bizi gölgesiyle 
koruyan kendi benliği
mizfiir. 

Sedad Yesügey 

1 - Bütün milcssesat . 
dükkanlar, evler Türk \'C 

çocuk esirğeme kurumu 
bayraklariyle sü•lenecek 
tir. 

2 - 23 Nisan cumar
tcRi günü saat onda me
rasime başlanacaktır. 

3 - Bütün okullar 
ö~retmenlniyle birlilde bu 
saatten evvel park mey
danında toplanmış bulu
nacaklardır. Memurlar hü
kftmet meydanında bulu
nac~ktır. 

4 - Çocuklar munta
zam bir şekilde evveli 
hüktımet konağını Ye be
lediyeyi ziyaret edecek
lerdir. . 

5 - Halkevi bandosu 
çocuklara. refakat edecek
tir. Belediye önünde ö~
retmen Abdullah Öncel 
tarafından bugüne aid u
fak bir söylev verilecek 
ve belediye başkanı tara
fından da çocuklar selam
lanacak ve kendilerine şe
ker ikram e<lilecektir. 

6 - Çocuklar bugüne 
dair şiirler ve manzume-
ler okuyacaklardır. 

7 - Hükftmet konağı 
önünde bir çoct1k resmi 
geçidi yapılacak ve park 
mevdanına kadar vilrilyil . . 
şe de,:am edildikten sonra 
mekteplerine dönecekler
dir. 

-Soa• 2 lacl A7lede-. ............. . 
Ankara Şehir Tiyatrosu 

Bağdattan hareket etti 
Heyet doğruca Mardine geliyor 
Bağdat (Hususi) -

Türk sanatkarı Re
şid Rizanın idare
sinde bulunan An
kara şehir tiyatro 
heyeti Bağdattan 

aynlmıştır. 

Heyet, doğruca 

Musul yoliyle Mar
dine giderek, orada 
bir kaç teınsil ver
dikten sonra Diyar• 
bakır ve Elazığa gi
decektir. 



Sayfa 2 ULUS Sllli 

"•kra 1 yurttan Haberler il Halk bilgisi derlemelerinden 
T~ırüh k<§l<dl~ır -=--------- Maniler 
U~t§lk! ırda pamuk 

mahsu u Geç~n giin eski gaze- 1 

tel eri karıı;;tırırken," Ak
şaııı,,ın 1922 ilktc~rin nüs
halarından birinde ~\.tatür
ı~·iin İstanbul mualıiınlr.ri
ııf\ bir hitabmı tekrar oku
dum. Hitabe gazetede şöy 

turteceğiz.,, 

IIfüii. ayni kurtuluş yo
lunda, lJ:ll:.1 onun rchbcr
li~i ve yardımı esas ola
rak, hahl. o vazifeye de
dam etmekteyiz. Bir fark 
ilıı: 1 G senelik tecrübe Ata-

le lmli'tsa cdilnıi~tir: 
"1 - Zaferimiz tam 

dl'~ildir. l~ğer hastalığı

mızı ilim \'e fcııle kökün
den tet.ht,•i ctıııezsek, lJü
t tiu -;ııücahcdemiz bo~a 

gider. 
2 - )Jenılekcti knr

tarmak istiy<•nler için im· 

l türk'ün vadettiğ·i Türki
yenin vücud lmlnrnsı hu
susunda yerli yabancı hi~~ 
kiırn-ıede şliphede bırakma
mıştır. Ifa!lrnki gene "Ak
şam,, ın ayni cilddeki nüs 
hal::ırını karıstırırken su ' , 

, fıkrayı da okuyoruz: 
" - Kelli folli bir efenıli 

miyct ''e fedakürhk ehem- 1 kap1~ ı c;aliyor: 
clir. Ancak cemiyetin haR- - Diin mahalli nıahsu

t ılıgını görııwk i<;iıı bu ı suna ikame ettiğimiz me-
' <:sıflar kafi gelmez. mur evinize bir çok da-

3 - Kara günlerin vetliler girdiğini gördli. 
dönmeme~i İ\'.İn me<lroi Bu zat arasında ailenizle 
bir Türkiye bulunduğunu ı şer~i yakın1ığında şüphe 

cihana is bat etmeliyiz. Dün edilen bir iki erkek te 
Y<• ya •)·özlerimizi kapaya-. . o . 
rak, rı.ıücerrell y:ışa<lığı -

nııza kani olamayız. :Mem 
lPketiıı etrafını demir çenı 
herle kuı:;;atarak <lcğ·il, nır-

1 

derıiyet otrasında medeni 
bir millet olar~k y:ışiya 

biliriz. 
4 -. Muallimler! Or

dularımızın zaferini siz f'.l 
mamliyacaksınız. Eğer bir 
manie tesadüf ederseniz. 
ben ve, sarsılmaz bir iy
man ta:;-iayn arkaJa~larını, 
sizin fikirlerinizi ileri gö-

vardı. Hayat namına hem 
ikaw, lı~ın de istizaha ge
liyorum. 

- Biz kimsiniz? 
"- .Murakabei ahlakiye 

komiı:;yonu, azasından .. " 
Gene aynı tarihte Ziya 

Gökalp Diyarbakır<lan Ata
türk 'e manzum bir istida 
''eriyordu; 

Garpta şarklı ya~ayışta.n 
usandık, 

Kurtar bizi bu karanlık 
zm<land arı! 

Ulus - Fata~r 

Bu günkü Postaiar 
Saat 13de Nusay- kır postal;ırı gele

bin, Kızıltepe, D ... ,- cek saat 18 de 1,ren 
rik saat 1:3 tc Sa' ur, postası gidecektir. 
~lidyat, Gercüş, İdii Bu gece gidecek 
Cizre ve Diyarba- 1 Tren ekisprestir. 
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Bu yıl elde edilen tarannıış 
pamuk_ 2,500,000 dir 

Iğdınn 038 yılı pa

nıuk istilıs" h iki bu
çuk nıilyon kilo ta
rann11ş pan1uk ola
rak tesbit edinıiştir. 
Brışköy, l~aşburun, 

Tuzlucadaki fa bri
kalar yalnız çırçır
lama aıneliyesi yap· 
n1aktadır. Balya ve 
sta ndaı·t Iğdır n1er
kezinde y<1pıln1ak
tadır. Şin1diye ka
dar standart balva 

J 

yekunu 11,797 olub 
bunun 7282 si Iğdır, 

10ü2si B:1şköy, 3138 i 
l"cışbu ·un, 315 i Tuz 
luca kooperatifleri 
hesabına Iğdır ko
operatifler birliğine 
teslinı edilıniştir. 

Geçen gün yeni 
tohunı getiriln1iş ve 
havalar da 111üsaid 
oldugu İçin AJınan
ya, Ron1an)a ve 
Belçikadan pannık 

alıcıları pnnıuklaı 1-

n1ıza nıüşteri çtk
ıııaktad ır. 

~3 NüS<§ln 
Çocuk ayramı 

Şehrimizde nasıl 
kutl ulanacak? 

-1 inci sayfadan mahat-
8 - Saat 14 te Dum

lupınar okulrn,da. ıniis:ı

ınere \'e Cümhuriyct, Mer
kez okullarında çocnkla
ra mahsus muhtelif ront
lar manzunwler söylettıri
lecek ve çoc•Jk pofoncc-

• M 

leri tertip olunacaktır. 
9 Çocuk csirğeıne ku 

rumu tarafından park 
ıntıyclanrnda kurulacak do 
lap ve sallancaldarda ço
cuklar eğll'uccck ve ayni 
zamanda parkta lıalkevi 

bandosu çalacaktır. 
10 - Parka çocuklar

dan başka kimse girmi
yecektir. 

11 -- Saat 14 - lü ya 
kadar şehrin bütün oto
mobilleri çocukları Sak~ır 
ya okulu meydanından 

lıüyük parka kadar gez
direceklcr<.1ir. Otomobiller-

<le belediye tarafından bir 
memur ve mekteplerden 
rle bir hademe bulunduru
lacaktır. 

12 ·- Bn giin gece ı:ıa

at 19 da balkedncle gezi 
okulu tarafından bir ço 
cuk balosu tertip oluna 
caktır. Bu baloyu Bü,·ük-. . 
lere aii 13alo takip edl cek 
tir. Her iki baloya herkes 
davetlidir. Siyah elbise 
Lnecbuıidir. 

lkinci gün 

(24) Nisan) 

13 - Çocuklar park
ta ve nıeyd:rnda salıneak 
ve dolaplarla eğ·lPnccek, 
i!;ine bando çalacaktır. 

14 - Saat 10 daıı 12 
ye kadar otomobiller ço
cukları birinci günkü gibi 
g·ezdirecekdir . 
15 - Saat 14 te Sakarya 

Derleyen: Kılıçözlü 

- 103 -

Gidiyom gidemiyom, 

ScvJim terkedeıniyom, 
Gönül g-özün kör olsun, 
Ben sensiz edemjyom. 

-104-

Gicliyom egle !;)eni, 
Zülfüne bağla beııi, 
Zülfün gonca gü lisc, 
Bir gül ver egle beni. 

- 105-

Gicliyom dur diyen yok, 
Kebab oldum yiyen yok, 
Düştüm ben gurbet ele, 
Xcdir balın diyen yok. 

-106-

Atat binesim geldi, 
Çaya inesirn geldi, 
Kara gözlü yarımı, 
Yine göresim geldi. 

- 107-

Mektub yazdım karadan, 
Dağlar kalksın aradan 

' Kavuşmaya imkan yok, 
Kavuştursun yaradan. 

- 108 -

Altımm turalıdır, 
SPvdiğim buralıdır, 

Geçme güzel karşıdan, 
Yüregim yanılıdır. 

okulunda çocuklara ve vc
li1erine bir müsamere Ye 
rilecektir. 

· 1G - Öğretmenler hal
kın toplandığı yerlerd e ve 
okullarında çocuk mc\'zun 
üzerinde konfransla r ve. 
recfklerdir. 

17 - Bu hafta için
de ulus Hesi~de bayrama 
ve haftaya dair yımlar 
ne~redilecektir. 

18 - Bu prağramın 
tatbikine Emniyet Mi.idü
rü ve Belediye Reisi me
murdur. 

Yeni bir kanun 
Ankara 20 A. A. 

Devlet zıraat işlet
nıeleri kanununun 
dört maddelik bir 
zıraat ve zıraat sa
natları proğrann 
hazırlan1aktadır . 

I 
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[ Gari~ Yak' alar 1 
r/iardin 

Yaklf lar Direktörlüğün~en 
M~tr<dlün 

Vilayet Defterdarhğından 
Karısın~a ~ortan 

~ir profesör 
Nebatat koileksi-

1 - (44310) lira (54) tahsisattan tasarruf vuku Vakiflar genelldirek 
kurıı\'luk bedeli kP~ifli bulduğ·w tak<lirdı· tasarruf törlüğünün emirleriyle 
Midyat kazasm<la yapıla- ınikdari · ke~ifname!'lin (i, Mardince Süryani Ka
eak bükfınwt konağıııın 10 ve ı ı inci madclclcriıı- dim kiliseleri vakfının 
937 mali yıh zarfında in~a de yazılı .. ap, 81 ,.a ile rl'nk- eıki intihaplisi Rahip 
edilmek iize re k e:;;if bedeli li badananın yıtpıluıası im- Hannanın vazifesine ni
olan 44B19 lira 54 kuru~ · kam oldu~u takdirde bu hayet verilmiş ve mez-

YO l d 1 iizeriııden 11 / Ni an/ 93 1 i şler de lııı 11ıe,·<ıııda ,.3 _ kür vakfa genel direk-
ll arı araSlll a 

1 

pazarte i günü saat 13 de pılacaktır. Ve io;;n ~a)rılı törlüı.?ün 206900/ 11 sa-

kı tl' lu:ır yapı lan ek ~ iltııı ede ınulıascbPi ımnınıiyc ka- yılı emirnamelerile ge-
Sa anmış 1 hi<; Lir taraftan alı cı ~ö- nununun 83 tindi madde- len talimatnamenin 2, a, 1 

rülnıecligindcn ck~i l ııncniıı si ııiıı (Il) fıkrasına tı' vfikan 4 ve G inci maddeleri 
Kansının serrin- 1 2400 .ayılı kanunun 4 ~~ lıt ·deli ihale ıııikdarıııın hükmünce bir mütcvc l-

den kurtulın~k için ! Uııeii ıııaddrJ mii< · ilıinf'c ı:üliUJniin nıiit f'ahhide tı•- h seçilmesi rnzım gel-

ç 1 
ı bir ay miiddPtle "e p:l7.a r- ıııiu at m11 kalJilindt.• a' an" miş olduğundan hu va- 1 

a ıştı\rı 111ı··ıze ııe - 1 k t• I ı 1 k t · ·r s·· . K d" ~ - ı · . ure ıy eve ... apah zarf o ara - Yeri ( ('Cktır. zı eye ... uryanı a ım 

bata t kolleksi von- usuliyle 11 / }fayı /938 ö - İhal e . deft erdar- 1 vakfı cemaati tarafın-
la ~ çarı:aınba gi!Aü • aat 14 lık d:1 ircsiııde yapıl :ı ea k dan talip olanlardan i-

rı arasına gizlen- · kl'l ı· r k de kad ar uzatı lmı~tır. \'e bte · ı r·~in t ·k ı 1111.· -- cap edenlerin namzed-
lllek ınccburiyetinde 2 _ Mın·akkat temi- tupların ı ihale giiniiıııl c liği tensibe alınmak üz 
l ld t ·ı a · (33'>3 1• şaat 13 Çt' kadar dPft cr- re onbeş gün zarfında <a ıt!ını itin1 f eden na mı\: arı · - · J ıra (9G) C' '-"' ı t darlık makaınıııda topla- vakıflar idaresine mü-
l l f' ~uru ş ur. ro esör Sinıpson 3 _ Bu i~e a i ıi fenni nan komisyona \" t'rııwğ·p racaat eylemeleri ilan 
ad d b' f 1 "f UH' CUUr olduk lan ilftıı 0- olunur. 1'~ 119/ •_:>3 ın a ır adanı .. nr naıııe. rn., ı name, nıo- u 
· 'h 1 del nı proje gibi l'"rakı hınıır. 18/23/2H / 5 
nı ayet ına hkeıne- ıııiis!Jitc bed<'l ı:: iz ol :ı rak 
nin verdiö·i «Da va-

h -

r 

Mardin ctt-rte rd ,ırıığ·ı He 2:3 Nisan Yurtdaşl 
Nafia dairelerindeıı :ırana- ' 
caktır. Bayramına Yiveceo·in creyece- ı 

,J b ' h .., 

4 - L teklilcrin mi Çocuklarınızı ğin velhasıl her ~e-
mar "eya miihrndi::ı olma- yin )'eri isini kullan-
ları veya resmi l'Cride ile H ' -

nılı11az zuluın» ka-
t" · ı atı e boşa nnıa da-
Vas l · ını <azann11ş ve 
karı~ı t ilfuı olunan talimatname- azırıayınız n1ayı yeni içtiınai 

de yazılı ehliyet ,·esika- •-----------ı ahl~ik emreder. 
llcan avrıl-

n1ıştır. " 

Profesör n1ahke
ınedeki ınüdafaasır.
da ka rısi le cebren 

evlendiğini, asıl tek
lifi kaı ısıoın vaptı
ğını, ondan korka
tak «peki!)) dediğini 
evlendikten sonra da 
karısının kendisini 
tehdid ederek her 
&ün çanıaşır yıkat
tığını, oJa süpürt
lüğünü a nlatınıştır. 

larmı ibraz etmeleri ınec- ı-------------------
Luriılir. 

f) - :Mc1.kfır inşa:ıt 

için Maliye vek:llctinden 
gönderilen 39750 liralık 
tahsisatın fü:;ıl bedeli ke
~if olan (443 19) lirn (54) 
kuruşa iblağ edilmediği 

takdirde sözii ~eçcn ke
şifnanıeııiu 6, 10 ' e 11 ci 
maddelerinde yazılı şap, 

sıva ile renkli badananın 
ke~if bedPllcri olan 45fü~ 
lira 54 k u rıı ş tenzil edil
dikten soııra grri kalan 
( 39750 ) lira iizeı-iııd en 
eksiltme yapılacaktır. Ek
siltme ne ticesiade ınevcml 

!''*"*'*~~*~~· ............... ~: 
i 41 0<0><0><0> o<O><O><O> l 
ı M0$TERİYE i· 
i 1938 lzmir Enternasyonal f uarın~a i i Mallarınızı Satmağe ~im~i~en ~~~ırlanınız. t 
ı 20 Ağustos 20 Eyıul 938 i 
..... ~ ...... '*"*'~ .... ~~ ...... ~··ı 

Annelere ögüt 
Çocuk Esirgeıne 

Kurunıu Genel ~ler
kezi sıfir yaştan bir 
yaşına kadar ço~u
ğun nasıl bakıla
cağını öğreten An
nelere öğütün Bi-. . . 
nncı sav-ısını venı-

.. w 

den bastırınıstır. • 
Birinci sayı öğüt 

birer aylık ynzılnnş 
12 tane n1ektuptur. 

İkinci sayı öğüt: 
nasıl Çocukların 

besleneceğini ve nıa

n1a la rının nasıl hn- 1 

zırlanacağını öğre

tir. 

Her iki öğütleri 

istevenlere kurunı 
ol 

parasız olanık gön-
derir. « Ankara<la 
bulunnn Çocuk E 
sirgeıne Başkanlı- ı 
ğına» bir yazı ile 
adres bildirn1eniz 
ktıfidir. 

Tevfik Fikret ve Şermin 
Muharrirlerimizden Bay Ziya Kılıçözlünün 

ilkokul öğrenicileri için hazırladığı ve yakımla 
kitab haliude basacağımız, Tevfik Fikret ve Şer
min adlı eserini bir knç gün sonra gazetemizde 
tefrikaya başlayacağız, 

Bütün okurlarımıza ve bilhassa öğretmen ve 
öğrenicilere bu eseri tavıiye ederiz, 
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ULUS SESİ 
ABONE ve iLAN 

Şartları 

··-Abone Sartları 

o 
;:: :::ı 

=·-:ı:2 

Kuru ş Ku rıı · 

_f'_ç_A_y_lı~_ .... fl_ 300 I __ 
Altı .\ylığ"ı 430 800 

Scneli i'Ti r"' 800 11500 

IL4N ŞARTLARI 
ilanın hetıer satırından 

(10) Kuruş alınır. 

İlfın neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

Mardin 
Trahom Hastanesin~en 
Hastabakıcı Araniyor 
30 Lira ücretli Ka

dın hasta bakıcılığı 
nıunhaldır Taliple
rin 111üracaatları 

ilan olunur . 
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Telğraf Adresi 

Mardinde "Ulus Sesi,, 

lVIAROIN.'OE 
• Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 

.M. Siret Bayar 
Basıldığı yer: (ULUS SESİ) Basımevi 

ı __ __::.:.;;;,;.~;...;_----~--~ı 

• 
1 

=== Bir varm ı ş, Bir yo~muş .-.. 
Evvel zaman içinde 

&h f!IXC _ . ~-6- ·"'ı e+ § 

~ 

ti En Güzel «?ocuk l{itabıdır 
Satlık i<;in gelmiştir. l<;i c;ok µ-üzcl Hikaı c Ye Ma· 

,ç· sallarla dolu bu kit:ı.hı lıt'I' cocu,..ıra ta8i\·c edcriı. t , --., 
f.h·.-._ ~4ii·#a 

a ~ 1 ~ Yazan: Ümor Hiza Do~rul 

JJ D©l~Dm~vn ·~ Em••---- ·Yer Yü.zündeki ..• ,.m·• 
· ·~ • • • EJ.ı' ;: Dinler:n Tarihi 
. Doğu illerinin en mo~ern ~ir 8 A s 1 M E v 1 o 1 R ;' ' Satış i~in gclrııi~tir, ri:·atı 75 kuruştıır 

~• e 
ı.: "'" . ..ı. .l..... ··-~.. ~ 

~ 1 • • • • • IEILMAS ~"'1AKAS • • 111 = Her neYİ Defter, Çek, Bono~ I\1akbuz, Kağıt başlıkları r1 
~.,, ~ 

Knrh'izit, Davetiye kartları, Duvar Afişleri, Sinema i:,: Ca V @ı V lb!J ~ : 
ve Tiyatro Bilet!~ri çok güzel bir şekilde basılır ve if: • 

~ 11 K ad ı .n Ter z. b ~~ a ~ 
bir nıüddct içinde teslin1 edilir. ~~ : Birinci cadde ~inger acentesi yanında • 

şıky::;e~:ti::~~~7:a::::~zı, kübik harfla.,ıa çok (~ ! Dibşf erin:oüzelliği rn ucuzlugu ile f 
Verilecek: sipaıi~ler. göderilecc~\: paralar Mardinde (Ulus Sm:;i ~~ fi R k l t : 

; • e . or {trmış ır Bas1ıncd ) ldare -mi.idürlüğ"ü namına gönderilmelidir. 'ıi m : 
·· · k · · ·· ı · · k kl b"r lfıl •. Be~enilmeyen malların parasını 11 Dışarıdan gonderılece ~ sıpaı·ış numune erının o una ı ı V. 

8 
9 derhal öder 

11 
, surette yazıımasını sayın müşterilerimizden dileriz. l : Bir d af a tecriibe bunu ispat eder : 
--~ ·.,;ffl ~~ ·; . • •• ~f~-!IMJ ~ 11 a•1111 ıııı aı a u ili 11 ı:.ı li!l Ei ııırn IH•: 
;ii!llllllHllHffllJIUDHlllHllllllllWl

1
lllllllHlllllilllllllH l!!llllllilllHIUHH~llllilll!!lllllllllllllllllllUlllllllllll1:_ • lVl o .D E lı . ~ . -~·-· ----

E: 't1lZDE 2frJ1rE~1~1.ll.AllA :: Ayıııi: Moda ~3 [N Ü~@ı fFil 
ı:= nıecıuuası 

= u e lUJ ~ lk Ü it©ı jP> =-- il numaralı Mart ~ocu~ Haf tasının. ~aşlanğıcıdır 
~ Satışları Başladı ~--~ Bütii;a~~!a~~~-a ve 1 Yavrularınızı Hayrnnı için _Hazulaymız 
E .J kadın terzilerine tav- • .. ... 

: Satış Yeri : siye edeı~z J~!Jf; GÜven Tecimevi ı;~;~ 
: U' S · B , · d '. -:""""" AİL[ DOKTORU ~,,-.~: ~ Gaz, Be-nzin, makina yağları, i 
~. ıus esı asımevın e gazete :;:: ;t: r·T, \'I 1 • s hl . ·ı _, :ı ~~ Mislen otomobil lastiklerinin ~! 
İ;;.::.;.: - = t!• -ıer 1 1 f nın l ı.ıtı 1 ( .~ * , w;:t 

~= ve kitap bayii Cemal lşınay - . !i alakad~r 01a0 ç.ok güzc>ı !.1~ Toptan ve Perakende ~e 
=. ... _ ı .J bır esPr<lır. .~ "4'1 . . ~ı; 
~ ı. ., ·· . . .. '/'~ J} ~ıatbaamızdan arayınız. r:ı* EN UCUZ ~ATIŞ YEHIDlR ~ ~ı uılınNIHllBl!:!llul!uıHll!fllUı l:lllllllllll!llHIHJJtınrtf:i, ffMIHHIHlllffll l™llUmlllllllllllll '.1ı.-" ~~~=·~~~~·~~~x·-· • * SfJfS" fS$~f$f$flt"a 

•• Doktor - Operator 
Saim Kesen 

•••••• • Q8888 
·:····· ···u: • JVI o O E R N ~ 

... i 1 

i . . HDı' limşı 'RKekıyimmaiz ~ ! ~IH l~i::iillm:~~::;~;ı~i::::!lli]liiL'.ii m~ıııı H~ 1 
Anıeliyatlarını n1utedil şeraitle •• :I!, - il'~ ıe c il~ I As m ~h ıı ~I~ e . 

yapnuığa başlanııştır .., 

PAZARTESİ ve CUMA GUNLERİ : Hususi muayenehane-~ 
1
e 6 lllCl SayISl Çtkh 

fukaralara n1eccanen bakn1aktadır ö sinde her gün saat : ı Nushası ta kuruştur 
{ 2 den 18 e kadar has : a. ·· , ·ı · d 

Adres: Poatahane yanında, Par,\l karş111ında • t l 1 b l d e u Gazete IDU\ ezzı erın en arayınız 
8 f: a arını Ka U e er. =ı 0 w 

····················••ı : .. , .................... : .... e:.- ... .. 
... • # ... -


