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Sahibi ve Başmuharrir 
SİRET BAYAR 

!ıleınıeket menafiine aid yamara 
savtaiarımız a~ıktır. 

Basılmavan \"azılar IJ'eri . . ,.. 

--- veriimez . 

.... 
On ikinci yıl 
~ 

Türkiyede toplu kuv
vetin varlığı 

---
Sayı 1188 

14 Mart1939 
SAL 1 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yilı ı Agustos 927 
s 

Hataydaki kıtaatımızın top atışları 
f. 

tatbikatı muvaff akiyetle neticelendi 
Kemalizmin ruhunu teşkil Tatbikata, Albay' 

eder Şükrü Kanatlı 
Yaznn: Siret Bayar 

Siya.J bir parti için 
memleketin siyasi 

terbiye davası en Hnde 

Yürütülen ve başarılmak 

istenen lıir davadır. Bu 
dava her şeyden ziyade 
Milletin Partiye olan bağ
lılığının lıütünlügündc te
celli eder. 

Cumhuriyet. Halk Par
tisi kuruld~ğu günden 
beri bu davasında Lcr 
gUn lıir az daha inanlı 
ve kuu\·etli olarak yürü
llli.iş \'e 'mu\'affak olmuş 

tur. lH•letler taritıiııde 
c·şine ve lıenzcritıc rast
lanına v an lıu uıu\·~ffaki
Yetiıı sırrını tek ideoloji-

' Ye Lağlaııı~ta aram:ılı-
Yız. 

Türk milleti, istiklfü 
savaşına nasıl bir bütün
lUk içinde başlamışsa: yii
tUdüğü iııkılflb yolun<la 
bu biitün)üirü daima mu
lıafaıa etmh. ve ı-eflcrinin ... . 
gösterdiği yolda, özünd,!n 
<logan Uuınlıurivet Halk 
ıj ~ 

. ili tisinin uayrağı altında 
~lkü, ruh vt! fikir birligi 
lle topla.nmıı;;tır. 

Bu toplu kuvvetin var-
lır,ı K 1· . h o eına ızmın ru unu 
~::ŞkiJ eder. Atatürk, re
Jı:nini kurarken bu tııplw 
~Uvvete dayan<.lı. İnönü, 
u kuvvetle Türk ulusu

~.u Yeni ve feyizli Lir is
•kbaıe götürüyor. 

}.> ~'~rk ulusunun Şef ve 
artısıne oları bütünlük 

b~i"rın I v • 
ı:.. .. ın sai'l-lam wıııı vcnı 

ın b h ~ • b; .. us seçimi bir daha, 
tt ~un aıemetile tebarüz 

tırccektir. 

\l nunyaıım bügünkii iz
ra.pıı ınaoı.a~ ası içinde 

Tiirk Cümhuriyrtinirı ar
zcttiği manzara karşısın
da duduğuınuz inşirahla 
yurdumuza ve ulusumu
za yep yeni ve taze lıir 

hayat verecek bir gUne~ 
koynunda .. aklayan lıir 

ufka doğru gidiyoruz. Bu 
ufuktan <loğacak ~iine~i 

İnönü devrinin i'k par
lflk günc:;i olacaktır. 

BuO'ün sıcaklıl"rını duv-n l'"I • 

cluğumuz bu güne~in ışık
ları öniinde yanan parti
ıııiıiıı altı ok rneşalesi 

ru lılarırnız:.ı, kal pi eri nıize 
yeııiden nur ve ı:~ık sa
ı·ıvor. . . 

Milli ;Şdimizin lrn ı~ık
l:ır üstiinde <lola~aıı se
,·iırıli gözlı'ri, ~'akl.ı~tığı · 
mız ufuklarda milletimiz 
için çok büyük şeyler 

seziyor, yeni zaferler miij
dPliyor. 

Büyük Şefin Üniver
site Nutku Türk gençli· 
irinin mııentü ü olınalı-
r-, 

dır. 

lngiltere-Almanya 
tic8iet münase~atı 

Ankara 13 Radvo ., 

İngiltere- Alnıanya 
arasında ticaret nlÜ

nasebetleri inkişafı 
için nıüzakerele~de 
bulunacak oh\n ln
<Tİliz he\·cti bu ak-
~ . 
şanı Berlioe hare-
ket etrnistir. 

~ . 

nezaret etti 
İskenderun - Kıtaatımız 

tarafından top atı~lan tat
bikatı, sayın alay koLiıu

tanıınız All.ıay Şükrü Ka
natlının nezareti altında. 

Pınarba~ı mıntakasında 
yapılmı~tır. 

Tatl>i kat :ı lskcnderu n-
' daki topçu bataya~fü· bir 

bölük piyacle iştirftk et

miştir. Tatbikat, gerek 
top~ularımızın yaptığı isa
uetli atı~lar ve gerek pi
yadıderiınizi n yaptıkları 

nıalıirane b:ırcketlni ile 
gayet. mu\'affokiyetli lı!r 

wrette neticelenmiş ve 
her kesin takuir \'e tcb
cilini mu<'ib olmu~tur . ·. 

..... 1 

T!tthikatta, füışvekil, 

Vekiller, ~Icbuslar, K olo
ncl Kole, Tiirk ,.c f!<'rlt'bi 
konsoloslarile bir c;ok 8U· ' 

L>ay, h:ılk nıiinı~ssillcrile ı 
gazeteciler da \'etlı olarak 
Lul unrıı uşlardı r. 

Albay Şiikrü Kanatlı, Hataya ilk dafa eirerken 

General F ranko 
~ltJıylYJlk lQ>ör lİ:~~lrlrUI~ 

, y ©l (P>c§l (Çc§l (k 

Hiç ~ir gazeteci ma~rit 
cep~esine ~ıra~ılmiyor 

Ankara 13 R:ıch·o 
"" 

Bir Bur 1!0s te 1<>-r::ı fi ,, ö 

General Fnankonun 
yapacağı taarruzun 
yakın olduğunu y<~z
n1aktndırla r. Hiç 
bir gazetecİ)'e ~1ad
rit cephesine gitnıe-

ğ~ n:üsaade ediln1e-1 
01ıştır. 

• 

General Fı·anko 

Kişo, Bsrline ~avet 
e~il~i 

Ankara 13 Radyo 
Hitler, eski Çek Baş
yekili Kişoyu Ber
line davet etnıiştir. 

Alman gazeteleri 
şiddete ~aşladı 
Ank~~ ra 1:3 Rad \'O: 

" 
Alınan matbuatın-
da, Çek nıeselesi 
gittikçe şiddetli bir 
l~~a~ aliyor~ __ .. 
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Sayfa 2 

ŞEHiR Ve 
• 

ILC E ... 
il ..l J: H .'l L ER i 

Vilayet Umumi Meclisi 
Mesaisine son verdi 

Vesile İçsel Hilmi Kıymaz 

Ahmt-t Aybar Kasım Yardımcı 

Vilttyet Unıunıi 1 yat] }( a sını Yar
l\lec1isi dün ~aa 14 Jınıcı [ Cizre J n y
te Vali Cevad ()k- rılnıışlar<lır. 

(tJlus Sesi) 
• =-;aJZ z TEP CT 

~~©ly©--
---fr={) ©1 ©~ rrD <® rr ü lflf1l ü ~ 

it 

Filistin Konferansı 
Yahudiler tekliflerinde 

rar ediyorlar 

• 
IS· 

Anka rn t;J R:ıd yo 1 in tik~) devresi «re-
~ 

Yehudiler on beş 1 çirecektir. 
o-ün evvel vaıJılan 
l!J ./ 

tekliflerde israr et- Yahudiler bu tek-
n1isler. Bu teklifler )if i reddet111isler ve . . 
de Filistindc n1üs- Yehudilerin inkiş<ı fı 
t<d<il bir devlet için bir daha ten1İ-
tC"~ kil edilecek nnt isten1işl~rdir. 

Çe'< meb'usan meclisi 
' • • re ısı 

Savı 11G8 . iP 

Şehirden-Köye 

Mt'rhaha. köylü dayı

hır, l\asılsınıı '? Bir k:ıc; 
gümlenbcri havaların de· 

1 
ğ"i~ikli gitnıe::ıi yüıüıH1en 
üstüııi.ize sağlık biraz ra.
hat. ız olduğumdan mc·k-
ttıplarımı yazamadıru. Ta
bii kusura l>akmazsınıı . 
E anlatın bakalım . l\c 
var, ne yok. 

Havaların y:ığmuı lu 
gitmesi her balde ho~u
nuıa gitmiştir. Ekinl t> rİ· 

ııizio bu sene her $eııe

den ziyade bereketli· ola
ca<Tma bilseniz ne kad.lr 
~ 

ı-edniyoruz. 

Ktiylii da.yılar, gel, en 
mektuplarımdan lıiriııde 

Ank<1ra 12 Rad) o 1 reket ettniştir. f{en- yt>ne y.ızmı~tım. llklıahar 
g<•l<li. Yoğurt, Pt•yrıir. 

Ç'-:'k nıeh'usan nıec- ı disinc yeni bütçe Kaymak zamanıdır. Dun-

ı )isi reisi Per~i.~a lr1- te,·di edilec.~ ktir· I J:ırııı c;ok tt>nıiz olına~i ı ı a. 

1 
dikkat ('(lirıiz. (.;cç(·n gim 

Hayvan Yetiştirme işleri 
lıir köylü ı·liııJe lıir k:ı y
tııak günlii ın . ü:.:;tii~ i<: i 
toı dolu idi. 

Ş hrinıiz JJ · ıvtar 

da 1 resi hH v vn n ve-

Her tiirHi hat'talık lıu 
ğı r Kızıltepe d t1 ra- tozlardan gelir. T<·miziık 

., 

t;~ıinne işlerinin 

d:ı ha r~y<.hslı bir ha 

ğına gö.ıderiltc ~ k- 1 iymanı;an<lır. lfona ne l.a
tir·. İkinci seklüvi. : dar ı:u!~ dikkat edn:-.e-

l · . · . I- .. 1 , , 1,.. • ' ııiı lıcnı sizin, hem lıiz 
)llıncı ~u1e\ cın ıs ı 1. 1.1 . yıY 1 , ı şe ur ı ~rııı :;ag ı:.;ıııı .;.u. 

Je girnıesi için Ur- 1 nıini ~dın1ş olan di- runıu~ olursunuz. 

faya gönderilen ay-· ğer iki a~·ğırın da 
ğ·ırlar gibi bölge- Nusaybin durağına 
nıizrde Diyarbakır- gönderileceği haber 
dan ü av<J-ırın o·e- Hlınrnıştır. Hu ay-

J ö o 
tirilnıesini ternin ğarlardan 4 tanesi 

Bu günli.ik bu kad:ı r 

hu~<;a kalmız köylü d ·l
yılar. 

Karada\'ı . 
n1enin başkanlı<rın-

ö 

da toplanarak al-
Yeni encüıncn aza- etnıiş ve bu .:1yğır- ynrından itibaren 
la rını kutlu hl r, iş- j l~r ~İ):arbakırdan ~lardin nıerkezile 
]erinde büvük ınu- ş ... hnnıtze gönde - aiti.kadar aş1111 du
vaffakıyetl~r tenıen· riln1İştir. raklnrına gönderil
ni ederiz. Biri Seklavi di- nıiş bulunac :ıktır. 

ilk Öğrntim tıncı kısım ye fev
ka iade n1asraf büt
çderini ınüzrıkcre 
ve kabul ettikten 
sonra encünH:nler
den 111evrut evrakı 
tetkik etn1iş ve ge
reken ka rn rla rı ve
rerek nıesaisini bi· 
tirmiştir. 

. ğeri ~fnpubüln1ülk ~lütehassis Bay ~1i. 
ismini taşıyan Enıir tat ()zdoJ!an lc"tzını 

~ ...................... ~ - u 

ı BU GÜNKÜ : faysalın Atatürke gelen Ç:llışrnalara 
f p 0 s T A LA R f hediye ettiği iki ay- b8şlaınıştır. 
·~~ ................ . 

14 ı a ı 03ü Salı 

Bugün !!clecek 
Yapılan İntı'h , .. a P Tr~n stası yok- 23 Nisan 

lVlaarif Vekftleti
nin haf talık olarak 
çıkarnıağa devanı 

ettiği <İlk Öğretinı) 
gazetesinin (:3) ncü • 
nüshası da ~1atba-

amıza geln1iştir. 
1\luallinılerle ta

lebelerimiz İçin fay
dalı vaztla rla süs .. 

ol 

lennıiş olan bu gü-neticesi nde O.ıinıi tur. S3 :ıt 11 de Nu-
Encünıen ::ızalıkla- savbin, ı;~ te Cizre 
rına Hilıni (Gercüş) ldil, ~tidf . Ger~ 
Vesile İçsel ( \lcırdin) -

Diy.1rbakır, Anka
ra, İstanbul ve A
nadolu postaları ge· 
lecek , saat 18 de 

"Ekispres Tren pos
taları gideGektir. 

POCUL Beyramının 1 zel gazet-eyi _ oku; Y 1\ yucularımıza (hara-

_ hmed Aybar [Mid-[ cus, Sa vu ı.ı tc llt GüDÜ~Üf. ;f;.ıe tavsiye ede-
... 

-
ç, 
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(Ulus Sesi) 

. .. 
J'ıJ• ı ı'a 

Aşk lztiraptır 
.~~~~~~~~---~·-··~~--~ 

ı R A D Y O ! ünlük 
J ------------- ----·---- g --.. l Yazan: Oiuz Özdet 

12 -

Ellerini cebioe sok· 
o.ıuş ıslıi"ri\e S\'i ~arkıvı 

tı ... ~ -

~alıyor. 

ı; 

Yürüyornm .. Hep yolum 
uikt•n, <;alı. Jağ', dere .. 

Varlığım hep kül oldu bir 
sönmez ihtirastan 

Yürüyorum bu yolda ca
nımı vere vere .. 

l\a\bimi alev f'ardı çekti
ğim hep bu yastan ,, 

Kcın:ıl Siih:ı hirüeıı 
babasının scsilc silkiniyor. 

- Kemal.. Keın:.ıl 

sandım.. Zira. o zaman 
bir Rız ::;atın alınabilir ve . 
zorla satılırdı ... 

- A . . Kemal . . Bunu 
idrfi k ed'!melı.iin mi? . 1 S:ı

na bu tatilini iyi ve ııe~

eli ğeçirmcn için lıir kar

uc~ini getiruim .. 

- A.. Afedersirı baba

cığım .. Her lıalllf' bir:ız 

d3lğınhğımdan olacak .. 
ö rt}eve vakm uvandım .. 

'r"! • • ... 

kafam kazan gibi.. .Ney-
se baba.. Fakat tamya

Türtiye ra~yo~if üzyon Postaları . 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Dal~a: -----
Kısa Dalğa ..;_ 

ıü:~n m. ı s :1 Kc~. / ı:?O Kn-. 
lD.14 uı. 15193 I\.c::: . /~O Kv,·. 
31.10 m. H4t33 l\. c$ . / ~O Kvv. 

Bu günkü proğram 
1 :2,30 l 'ro~ram 

ı~,35 Türk müıigi-1'1 

13,00 ~frnılcket ~aat a
yan. ajans Ye meteoroloji 
haberleri 

13, ln Müzik D:ıns müıi· 

gi-P l 

ha bcrlcri, ıi r a:ıt borsası 
fiy;tt 

~0 : 1;) Türk müzi gi 

~ ı.oo Meıııkkct Saat a . 

yarı 

~ 1 :00 Koııuşıııa. Hukuk 
iJıııi yayına kurumu 

madım. Bu bayan kiın? 
Kf:ma\ Süha uaşını 13,45, 14 Konu~ma. Ka-

gcrine <'evirdiğinde, ba- dın Saatı 

~ı, 15 E~haın, tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası 

ba8ınm • güler yüıü ve ı -Sen de Kunnl... Ta.- 18,:30 Proğram 
onun yanındaki Nerminle myaınadın mı? 18. ~fö 'lliiz.ik Senfonik 

kar~ıla~iyar . . Ko~arak 1 . d ı plaklar 

fiyat 
21,25 Neş'cli plaklar- lt. 
:.?t.:'o ~lii 7.ik Haıl.' o Or-

hah~::-ı~a sarılıyor: \~all: .. dıı t:.rnıyama ıın H\00 Konu~ma Türki~e 

Alı l \ 11 .. lı ~ı.~ ·• $ll po~t :ı::; ı 

ke::-tra - i?l'f: Pral'loriu5 
~:? , :m Mliıik Opt·rl' th·r Pi 

~;3 .00 ~lü1.ik Ca'l.\J:-lnc\ 111 
~3,4:1 . ::!4 ~on Ajans lıa-

Sefa geldiniz l.ı:ıba
<.:ığını ! . N a~ilsıııız.'? .. 

- lviyirn edadun .. Sen 
naaıls~n "? 

- Aslan rrıhh•im; BaLa .. 1 B <, • • 
elki, lıir a~\ımdanchı d·\· 

ha çe dk, daiw. diııei ır. .. 

Cemi\ Talıir yanında 
<luran Nerıniııi Kemal 
S!ibaya gösteriyor. 

a ı .. ı ... .. ... 

olur. lyi bak uakalım .. 
Belki hatırhırsın 

- Baktım b3l>:ıc1ğım .. 

Güz.el bir b:ıyan.. Fakat 

kim .. Bir tiirlli b:ıtırlıya-

mıyonım .. 

Ccnıil Tahir kı., kıs 

crülÜ\' Or 
1:) • 

rn.1 G '.l'iirk ınüzigi Halk 
ınu:::i k i:'i -'l'anlıuracı U:-
man Pehlivan 
~0:00 Aj:uı~. ııwtl'oroloji 

lwrleri ,.c yurınki prn~

ram. 

Mardin icra dairesinden 
~le<lrese 111nhalle- Bu Clrttırnında tak

sindcn teraki AbJü-' <lir edilen kiyn1etin 
laziz karısı \'e İbra- vüzde vetnıis besine J - • • 

• 
-PiYASA 

Bn~uaY 2 75 
-- · 
~ rpa " 40 -

1-ıı l Bİt\;uYal) 620 
-
- -

U:ı rı 2 50 ---
i\ ohut 5 50 - -
.\l erciııı ek 2 75 --

. Pirinç 22 
00 --

:::ade Ya~ - - --
Tere va'"ı . - --
Zeytin ~":t~ı 70 --
Yün 44 
l lt'ri 40 --
B:ıdeın 18 - -

_!3adem içi 90 --
Ce\'iz 18 -- --
Ue,·iı içi 50 -
Mahlep 30 
Mazi 19 --

- -
~ e$ıne Şeker 35 -
Toz şeker 31 --
Kahve 118 -
:-=.ab ıııı ,t!? 

1 --~ ---- - - --
Ça~~ BüO - - ---ı-- --

1 
iZ l~U Ü'/:l~ı 20 
Pl!kmcz 12 

1 Hal -, 50 \ 

Mar~in 
Nafia Müdürlüğünnın 

1 - Eksiltmeye ko-

nulan İş : Mardin-Di-
- Bak sana mükfıfııt 
0lınak üzere Lir hediye 
getirdim .. 

_ Sen ıie Kemal! Ba· 

ıan pek tuhaf .. öylersin .. 

Tt'yzeniıı kııı 

hin1 kızı Zehra ve talip çıkn1a<lığ1 tak
Abdülaziz kızları Ze- ı din.le satış on beş 
kive. Fdıinıe, ve o<r_ o·ün sonra ıo/:> '930 1 yarbakır yolunun 56+ 

., b ,.... I 000 60 000 • • k• 
lu Abdülnıecit ara- Çarşanıba ,.,.ünü av- 1 - t 1 4: ıncıd kıi-

Kemal şaşkın, ş:ışkın 
soruvor . . 
- Anlamadın baha. ne 

hediycRi. 

- Canım bu yılda her 
)'ıl gilıi sınıfını ·iyi Jcre
<~e . ile geçtin.. O~un için 
sana. mUkflfat olmak üı · 

re lıir hediye Hizım .. 

- Nasıl lıir hedive ere-r . ~ 
ırdiniz.. t vicc aulıyama-
dıın. • 

Cemil Tahir Nermini 
CCistcriyor. 

Bak işte bundan gü
ıeı ve iyi bedive olur-
rsı ? w u. 

.- Naı11l babacı~ım .. Si
ıın bu sfizünüzle kendi
ılliıi padişah uevsinueyiı. . . 

- Teyzemin kızı. . Kim 

bu! .. 

- Canını am<'anın k1ı1 

D'enemi tanıvaın:ıclın '? t'.I • • 

Kemal Süha Lirden 

hatırlıyor 

- Nermin.. O . küt;ük 
Nermin A .. 

Zaman her ~eyi de· 
ğiştiriyor , unutturuyor . 
Cidden tanıyamamıştım ... 
Ama ne ka.dar büyümüş. 
Doa-rusu biç o eski, kü- · 

" ç.ük Nerroine benzemiyor. 

Cemil Tabir oğluna 

dönüyor 

-Sonu Var -

. .. er: ,. •· -

h w ome re erı arasm a 
hırın<la şayian nıüş- ni saat Yet yni yer- Şose tamiratı esasiye-

terek tekke nıahal- <le yapılacaktır. si· 
lesinde vaki sarkan ~ooı nun1aralı icra • 
İbrahinı şaar garben 
Hasan hacı Ab<lül
lah çelebi haneleri 
şin1alen ve cenuben 
tarik ile nıahdut 400 
lira kiynıetinde bir 
bap hanenin kabili 
taksi nı o1 nıadı <Yın-b 

dan n1ahken1ece sa-
tılnıasına karar ve
riln1iştir hanenin 
birinci satışı 25/4/939 
Salı günü saat 11 de 
Mardin icra daire
sinde yapılacaktır. 

-

ve iflas kanununun 
12ü nci n1addesi nıu
cibioce işbu gayri 
nıenkulde hakkı o 
la nla rın sa ttş gün
lerinden e\'vel icra 
dairesine n1üracaat 
lan ve satışa iştirak 
edeceklerin yüzde 
yedi buçuk kuruş 

P'.:' V a kcesi <Yeti rn ıe-., • ö 

leri ve dellttl?ye ve 
S"• i r ınasraf nıüşte
riye ait olduğu ilan 
olunur~ 

- ..... 

~ - Keşif bedeli 
(821) lira (31) kuruş
tur. 

3 - Ek~iltme 27 /8/39 
Pazartesi günü saat 14 
te Vilayet Encümenin
de yapılacaktır. 

4 - Muvakkat te
minatı 61 lira 60 ku
ruştur. 

5 - Bu hususta d~ 
ha fazla tatsilft.t almak 
isteyenlerin Vil!yet en
cümeni ile Nafia daire
sine müracaatları ilAn 
olunur. 

11/14/18/23 



iDAREHANESİ JVIARDIN'DE • Umumi Ne~iyat ve Yazı işleri 
Direktörü E.lrt Haıke7i Blaasi Hwf 0.Ue 

Teliraf Adresi 
Mardinde "Ulus Sesi,, ULUS SESi M. Siret Bayar 

Basıldığı yer: (ULUS SESi) RasımeYİ 

YURTTA~! 

Türk Hava 
Kurumuna 
Vardım Et 

Bu yardım en 
yükbiryurd 
cudur. 

Birvarmiş 
Bir yokmuş .. 

Evvel zaman ieinde 

ÜZ ÇOK 
KİTABI 

, 
• 

Sattık için İçi çok güzel Hikaye ve 
Masallarla dalu bu kitibı her cocu 
fa tavsiye ederiz. · 

.............. mmcm•••ıı .................. ,ı 

Tür Hava Kurumu 
27 cı - T [ R T i P 

Büyük Piyangosu 
G ncü Keşi<le: 11 ı 1 isan / 039 dedir 

Büyük İkramiye: 50.0QO Liradır ... 

1 

Türk evinin se- Yan bir ev, Çocuk-
• 1 • 

refli ananesi kiler- suz bir vuva knd'-lr 
dir. tadsızdır. 

Kavanoz, kava- Bu güzel anane 
noz reçelleri. şişe 1 ınizi vasataiım . ., . 
şişe şurupları ol nıa- 1 

--~------~------------------------··········································••:···.: ·············································~ .. •• • .. -~ 

ii Y u r t d a s ! ~; .. ~ -· .. •' .. -~ 

5! KURDUGUMUZ f ABRİ· si,. 
•• • 

ı jj KALAR VE VAPTIÖIMIZ fi 
·:: DEMİRYOLLAR !! •• •• .. -~ 
:: Hep ulusun biriktirme gücüne ~,: .. ~~ •• dayanır. ..., .. •' •. .r. 
ii Bu gücü arttırmak hep senin ~-
•• •• 
i.5. elindedir !! 

"l! 

···············································.................•.•........................... ~ 

ımu· • "~ ~~--"'~~
O MARDİ NC) 

s Sesi 
~ 
t: 
t: 
1: 

~©1~nm<®v0 .. 1 
Doğu illerinin en mo~ern ~ir 8 A S 1 M E V 1 O 1 R 1 

.. IJ:• 
----~-------------------- ~· Her nevi l)efter, Çek. Bo- Yeni getirttiğimiz ı= 

iantazi ve kübik 
no, ~1akbuz. Kağıt başlık- harflerle çok şık .J 
ları. Kartvizit, Davetive, reçete kAğılnrı Ç"f\ 
Duvar afişleri. Sinema "'ve basılır. C! 
Tiyatro biletleri çok güzel ~füccllithaneıniz vardır. ~'.f. 
bir şekilde basılır ve kısa Her boyda kitab, defter i .. • 
bir rnüddet içinde teslinı \ 'C sair bütün şt•yler çok 

\'ık ve begenilccek şekil- •• 
1 edilir. de teclid edilir. n 

IJJ.f 
Bundan l>n.,k:ı: l:J.000, 12.000, 10.000 liralık ~ 

ikramiyelerle (~0.000 ve 10.000) liralık iki adet ınii- ' • Verilecek gipa.rişler. göderileci;~~ paralar Mardinde ( Ulu~ Se~i ~f 
kafat vardır... ~ Basıme,·i) İdare miidürlii~ü namına g-önderilmeiidir. ~: 

Yeni tertipt<•n hir bilet alar!ık i.,tiriik etmeyi ih. Jl!l1 Dışarıdan gönderilecek sipal'iş nümunelerinin ok'Jnaklı bir \{ı 
mal <'tıneyini~. ciz de piyangoııun mesut ve ba!ıti- "ıA rsuette yaz~masını sayın müşterilerimizden dileriz. ~ 
yarları ar:ısırı:ı girıııi._ olursunuz... ~ 

,..__ __ _.,....._... ____ ~···--... ~~--~ .. 6 


