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Çarşamba 

Sayısı 100 Paradır. 

On ikinci yıl Kuruluş yılı ı Agustos 927 .. _ 
• • 
l~m~t lnönünden Amerikaya .. 

Türk milletinin candan selamları 
" Birleşik Amerika devletleri vatan

daşlarıııın yeni bir eseri olan Cihan Ser
gi::;i, binbir faydanın üstünde olarak nıil· 

Jetleri dostça bir arr.va getirmerre fırsat 
~ b 

ca.k ve bu ~uretll:! iıısaniYetin Lü\'Uk ide
aliııe hi7.met edecektir. Ttirk pavy~nlan bu 
tanıtmaya yardıııı t><ln. \·e :ıradığı dostlu
ğa bir şey daha i ! il,· e5iııe muvaffak olursa, 
lıcııce arın edilen ıwt i cc istihş.al edilmis ve • 
bu Türk ederi '' aıift'lerini l:i.yikile görmüş 

tı . Bu hareket: a::-il olduğu kadar ıam:ı· 
nın fı.cil ihtiva..ıarıncı da u\•i"run bir i:-; ol-• ) ... c "'J 

olurlar. 
ıııu~tur. Biz. Türkler. Milletlt'r arasında sulhüu 

Kanaatımc:ı: Sl"!rgi Tiirkiyeyi Ameri· 
k:wa daha ivi tanıtmak ,.e iki millnt ara-. . 

ve i~·i gcc;iıımenin çok ~amimi taraftarıy ız. 
Kellog paktına. eıı en·el ve candan i~tirak 
ettik. Asil idt'allcre gönül vermiş olan Türk sıudaki me,·cud dostluk ınünaselıetleriui 

ku,·vetlcndirmck il,'in güzel l>ir veöilc ola. - · Sonu 2 nci nyfada -

I Rozvelt -
Denk Bütçe 

Yazan: Yasin Kutluğ 
Yurdun gelirile gide· 

rini Cumhuriyetin varh
ğile ölçerek 9~19 yılı büt
çesinin den klf'şt iğini racl
y0 ile memlekete yayan 
Maliye Vekilinin beyanatı 

her Türkün göksünü ka

bartacak hir refah ve 

Maarif ve Zıraat ve
killerimizin genç \.'C ener
jik c;alışınaların<la huzur 
\'e asa) işinde daima ol
duğu gibi daha ıııüeıııınen 
\ ' f: g:ı rcı n ti 1 i bul urı ııı ;tı:•ı , 

ana i:ayrıağ·ırnmn çoklu

~uııu tflşkil eden müstah
i;illerirni'l.in, küvlii k:.trde='-- . . saadet rnüjdc~i<lir. 
lc rimiziıı: kalkınıııasındaki 

Bir yıl önceki kay- 1 :de:.ılı tez ı• lı~en tabak 

naklarıınız<lan 1 O milyon 
faılaHilt· 2GO küsür mil
YOP. liriı.ya varan devlet 
v~ıridatınrlan bilhassa ma 
arif, zıraat işlerine, hal
kın huzur ve asayi~ini 
koruyan emniyet ve jaR· 
daruıaya ayrılan miktar 
~cıniyctten ziya.de keyfi- 1 
yet itiuarilc memleketin 
çok istekli İl'lerinic önem-. 
le incelendiğini gösterme-
si bakımından denk lıüt
çeuıiı halkla hükfı.ıneti · 
nin lıerab~r yürüdüğünü 
teb:ırüz ettirmektedir. 

Çalışk:uı Türk milleti 
kendi yurdunda milli kül· 
tür ve istihsalatını ilerle
terek huzur içinde refah
la yaşamayı temin eder
kerı başka milletlere te
uıiz duyğu ve saf nıal 
i\irmekle dı babt.iyardır. 

kul; ettirecektir. 

Kemalist n•jim hangi 

İ "(' el kovaıu~ta b:ıs:ırn-.., .. . " 

manıı~? . 
( ismet İnönü ) nün 

milli~efliğicıde Türk mil
letiııi ileri :ıtılıııaktan dur

duracak hiç bir mania 

taEa vvur dahi edilemez. 

Yurdumuzun çok ve
rimli ana kaynaklan ara
sında huzur ve refah için
de yaşayan her ferdin 

düşünüşü de bu ülkü et

rafında toplanmıştır. 

Birimiz hepimiz, hepi

miz birimiz için çalışa

cak daima ileri derecede 

yaşayaca~ıı. 

Yeni bütçemiz 11 mil
yon f aziasile tesbit 

edildi 
Ankara 28 (Hadyo) 

Maliy~ Vekili Fuad A~
ralı, Anadolu :ıjan:sına 

atideki izahatta bulurt· 
muştur: 

1939 uütçe projı·::-i 
hazırlanmış, nıecJiı:;e vc
rilmi~tir. Biitçe 9;l8 yı
lına 'göre l 1 milyon 
faslasile 269 milyou üi>ü 
lira olarak tc~uit edil
mi~tir. 

Varidat ve masraf 
arasında tevazün ve 
samimiyet arteden büt
çemizin başlıcası şunlar
dır: 

Milli müdafaa grubuna 
on bir buçuk milyon ~am 
yapılmış, ilim, irfan mü
esseselerine: maarife bir 
buçuk milyon, zirai mah
sulata 600 bin, halk sıh

batının korunması ve sari 
hastalıkları~ mücadele için 
600 bin, memlekette hu-
zur ve asayışın temini 
için emniyet \·e jandar
maya 800 bin lira zam 
icra edilmiştir. Diger de
vair işlerine de bir milyo
na yakın ıam yapılmıştır. 

Bu zamların 11 milyon 1 
liraşı var~dat faılas1ı bet 

Bay Fuad Ağrah 

milyon liras1 da. devair 
tasarru flarile karşılaştırıl
mıştır. 

Gerek şimenuüfcr, ge
rek şanayi programları

mızın kar~ılığı da tama
men derpiş edilmiştir. 

Bu maruzatımla mem
lekette ihtiyaçları ba~a 
alınmış, vatandaRların ha· • 
yati menfaatları göz önün-
de tutulmuş oldu~unu bil
dirmektedir. 

Cumhuriyetimizin fe
yizli manzara~u.ı sinesin. 
de tutan bütçeuıidn ge
çen seneler gibi tahak-
kuk ettirilet~t:~ine eminim! 

İsmet İnönü 

Zonğl~ak haua
sın~a ~ir kaza 
Ankara 1 Radyo: 

Zoğuldak havzasın

da vuku bulan grizo 
kazası dolayısile ik
tisat vekaletinden 
Halil Ekn1en kaza 
ıncıhalline gönderil
n1işt i r. 

ispanya Cum~ur 
reisi istifa etti 
Ankara 1 Radvo 

İspanya Reisicu~
huru Bay Azana 
istifa etmiştir. 

Amerika 5500 
tayyare alacak 
Vaşinğton: An1eri
ka ordusuna (5500) 
tnyyare daha alın
nıası mebusao n1ec
lisinde kabul edil
n1iştir. 

Ayan nıeclisi bu 
n1iktarın 7500 ze çı
~a rılmasını iste n~İŞ:
tır. -



Benim 

Spor ve 
Spor mevzuu etra

fında her gün, her gün
delik gazetede, haftalık 
ve aylık mecmualarda, 
sütunlar dolusu yazıla
ra tesadüf ediyoruz. 

Bunların en çoğu fut
bol maçlarını ihtiva eden 
veya her hangi iki mu
harrir arasında vuku 
bulan münakaşDlı mek
tup ve mekalelerdir'. 

Diyebilirimki bunlar
daa pek azı. Spor mef
humunu halkımı2a di
ger medeni memleket
lerde anlaşıld ığı mana
da izah etmeve calısır 

~ , . 
ve belkide bir kaç ~ por 
muharriri müstesna, lıiç 
biri Sporun gençlerle 
olan münasel>etini her· 
nedense mütalua l'tıne
~e imkan bulamarnı ştıl'. -Bence Spor ne eski 
ve yeni gençlerimizin 
anladığı mana olan «fut
boh ve nede bazı Spor 
muharrirlerin kabul et
tikleri gibi yalınız be
den h!!reketleridir. 

Sporun hic bir zaman 
vücuda zararı dokun
maması lazımdır ömrün
de hiç jimlastik yap
mamış bir çocuğun, in
kişııf etmemiş yaşlarm

da futbole başlaması 
doğrumudur? Ve bu bir 
Spormudur. 

Elbette hayır!. 
~por insana her şey-

li 
den evvel güzel bir be
den, Hnii-lar.. hir vücud 
kazandım·. t::aglam bir 
vücuttada sağ·lam bir 
zeka bulunur .. Elverirki 
Sporda da suiistimal 
olmamalıdır. Yani fazla 
ifrata gidilmemelidir. 
Dünyanın en büyük .'.')por 
Profesörü olan uHerbet 
.Spenser• i:ı dcdigi gibi 
«Spor vücudun en büyük 
gıdasıdır'.» 

Spor bugün nwcleni 
uluslunn büyük şehir
lerinden, küçük köyle
rine marifinden ordusu
na kadar yayılmıştır. 

Bir zamanlar vereın
cien. içkiden ve suiisti- 1 

nıalclen ınuzdarip oları 
İsveç, hayata Spor sa
yesinde galebe çalmış 

ve bugünkü gürbüz, zin
de ve çevik nesli ka
z8nmıştır, 

8pora bugün olduğu 
kadar dünde ehemmiyet 
veriliyordu. Nitekim es-
ki yunanistanın devl~t 
adamlarından • Perik
les >in 

<Bir milleti m&.hvet
mek istiyorsanız, ilk ön
ce ~tadyunlarını yıkınız> 

Demesi ,:,poruıı kiy
met ve elıemmi~·etine 
güzel bir misaldır. 

otauz ÖZDEŞ 

< l1l us Sesiı 
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Yüz bin kişi Frankoyu 
selamladı 

Sayı 1157 _, 

Ayın Tarihi 
Her a Yın en n1fi ... 

hirn hadiselerini ve
ciz bir şekilde tes
bitine n1u v~lf'f<.1 k 0~~111 

Avın tarihi n1ecnnt"' 
~ 

asıoıo [60] nci n1ü-
1 kerrer nun1aralı ila"' 

Franko dediki: «Zaferimiz gençli- ve nushası Atntür-

gin zaferidir» kün vefatına tahsis 
edilıniş en n1fşhur 

Ankara 28 Radyo: l ranko; "Zaferinıiz 
)'üz bin kişi Fran- konıonistlere karşı 
konun iknınetgühı genç1igin Z'-lferidir» 

önünden <reçeı ek <leıniş ve hükunıe-
~ tinin, Fran~a ile ı kendisin i st lanı la-

İngiltere tarafından ınışbrdır. 
kabul ec.lildigini bil-

Balkona çıkcın Fı- dirı11İştir . 

ispanya Cumhurreisinin meUuOu 
Cumhuriyetçilerin artık kazanmak 

ihtimalı kalmadı 
Aııkara 1 ( Hadyo ) -

Cuınhuri.vet<;i !spıuıya pro
tokol ~efi gazetelere Cum
hu n:i::;i Azana tarafınclan 
yazılan mektııhu gönd<'r
mi~tir. Azana bu mektu
bunda. i.::;tifa cttigirı i bil-

Cumhuriyetçi lspaıı:va 

dahilinde id:ue makaniz

mesi mevcud dcg-ildir. 

Artık \'azifc yapmama 
inıkau yoktur. İstifamı 
göndrriyoruın." 

kalen1lerin heyccan
h noktalarının ası)
larile de doldura rn k 
hc:ı zırlannııştır. 

Her Türkün bun
dan bir tane edin
mesi lazırndır. 

Mersin ve Pa
yastan 

Son iki ay içinde 
~1ersin ve Pa vas 
lin1anlarından Al
n1anya ya 23 bin ton 
Bu<rda)· o-önderil -

b b 

ıuiştir. 

uirıııekte 

ıntk.tt~dir. 
''C ~öy le de· ı 

"C umlrn riyet~·i lc•ri n artık 
kazanmak ihtimali k:1l-

Aşk lztiraptır 
matlı lrı \'e lwvhudc o . 

kan dökülınc· ı !ıe~i 

sulh teklif ettim, 
kahııl ettiremedim. 

yt!rt' 

i~in 
fakat 

1 Yazan: O i uz Özdeş 1 

- 1 --

ismeti 
Am 

en iran veliahdi 
Gf'CP. ! 
So;.tuk '"e korkunç bir 

guce ... Rüzgarın avcuntla 
bir top gibi yu v~ırl:rnnn 
Yağ'mur, pencere camla
rına hızla çarparak, ge
cenin hu korkunç. ~essiz

liğ"iııdP, insan :ı, tuhaf hb 
ler Ye <luyğıılar vNiyor . 
Sokaklar karuilcn çaınnr. 
Uzaktan karlı ve çaımır
lu sokaklarda lıir ölü gi· 
ui cansız dola.~an bek~i
lerin, ttiıdük seslııri, aç 
köpek ha \·lam:ıları geli
yor.. 

ortatla küçük bir m~iRa
nın üzerincle sörıiik bir 
l:i.mba. yanıyor; onun aki.s
leri sararmış d.U\' ilrl:ırd:ı 

kar korkun~~ gölgeler ya
pıyor.. Kö~ede e::ıki bir 
karyolada yatan ve iııli
yen hasta. bir bab~-:, oııun 
kar~ısın<la kızı .X c.•rmiıı .•. 
Hepsi bun<lan ibaret 

• 
rı y 

-- Baş ta.rafı 1 nci sayfatla
inkıl:lbı , biz<', Cuııı irn ı i
yet rl'jiuıiııi ve insaniyf·t 
ve uıedeniyct irı, meııılc
ket için<le ve dı~ııHla, ve
rimli çalı~m:ılarım getirdi. 
Türk iukılftbın tlau evvel 
memleketimizin b ii t il n 
kom~ularile ihtilMınıız ,·ar
di. Bugün lıUtiin komşu 

larınıııla ihtitflf ·ız bit hal
deyiz . Onlarla ıiıaya 
müsteniu dostluk ınııahc 
<leleri a.k<lettik. 

Asil ruhlu Birle:;ik \ 
merika devletlerine. coQ-
rafi bakımd :.ın .\mcrika 
~iıe uzak oım~:sına rağ-

ııwn, samimi dostlu~un 

ku vvt•tli rabıtalarile baO--:::-

Jıyız, Milletlerin birbirle
r ile anla~ııı:ılnrı nıünıkün-

tlür. SulJıiin ~alı~m:ılıırı 1 
ve niınetlr.ri en parh.k 
~iltılı ıafrrlerinin net iee
lerin<len çoktur, kıymet
lidir. !ılilletlerin l>irbiriııi 
tanıyııı takdir (•tu ıeleri 
it;iıı lıUtün vasıtaları YO · ' . rulınadan kullar.makta ::;c 
bat ellcliırı, Umuzlarınd.ı 
u1cs'uJivet viiklii olan in-. . 
sarılar, hiç bir zaman , 
buıriin kar~ıb., tıkları k:ı-o • 

dar hayati ve o ni"bette 
zor vazifeler almaya mec-

B ığdat; Suriye yo
liyle ı~lısıra gitn1ek-

te olan İran veliah
<li burava n1uy;ısn-. 
bt et.ın iştir. 

tııır olmam ı~lanJır . 

Cilıau sergbirıin mem 
Jeketiın için :ı~·ırdığ'ı lıu 

glin de, bütün Türkiye 
Amerikayı derin :ı lfıka 
,.c sıcak sempati ile dü
~üniiyor. Yunldaşl;ırımın 
U.uyğ·ularıuı aksettirıııeğ·c 
emi n olarak süyliyorum: 

Büyiik Amerika mil
lerine, Türkiye Cünıhu
ı iyt'ti \'Utand~larının en 
nıuhalıbetli selallllarını 
yollarıw.• 

Böyle hir gecede, rüz 
gfmn a' cunda sallamp 
duran küçük bir ev var. .. 

Pencerelerinin bey:ıı per. 
<leleri arasından pek hafif 
bir ziya sızıyor .. 

i$imdi bu kfü;ük evin 
od~sındayız ... İki pencere, 

Bu hasta. belki diin
yanm en iztiraplı in sa111~ .. 
Y Lizü sapsarı, gözleri ı~ı 
ne çökmüş, yanaklarnım 

kemikleri dış:ırı fırlctıııı ~ , 

kupkuru zaif bir lı a~ta 

bu... iztirabından "'Özle-n 

rini kaldıracak IJilc hali 
yok ... Kendisini boğ"m:ık 

öldürmek istiyı>r, fakat 
azıcık ol:,un bir kun·tti 
yok ki!... Ağlamak, hay
kırmak belki onun, vic
dan azapları i~iude kıv-
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ŞEHiR Ve 
• 

ILC E .. 
il J IJ E ~'l L E R İ 

Arif Niron 
Kontrol memurluğuna terfi etti 

. ' 

Arif Niron 

Nironun ilinıiz va
ridat kontrol nıe-

rau:ın kalbini fernhlatahi
lecek .. Heyhat! O hiç bi

risini yapamıyor... Yata

ğında bir ölü gibi, taş 
giLi kımıld:.ımauan y:ıti

Yor ... 

Ülmü~ ıııü yok~a?. 

Ha\'lr ! .. Ya:-:ır. Ke~

ke öJ 8~ ... Ke~kt!. bu izti

ravıardan bir an C\'VCl 

kurtulsa .. 

Ba~ ucunda oturan 
kızı Ne;.min daima :ığh
Yor . . Talihine , ze,·allı 
genç\i~ine v c babasına 

ağlıyor ... Gözlri uu fazla 
ağlamaııın tE>:;irilc kıpkır

nuıı olmuR... ElivlJ kal
bini parc;a.lamak,. güksün
<lerı çıkarıp uışu.rı fırlat
tnak istiyor... Fakat!. 
Ünun<la. azıcık olsun bir 
takatı kalmamı~ ki! .. 
I) . 
'ab:-,sına, zavallı hasta 
babasına bakan yalnız bu 
Annesi btanbulda ... 

Nermin ara sıra ba
oasının soluk yüzüne ~ 

nıurluğuna terfian 
ta v in k ıl ı n d ı <rı n ı 

- b 

n1en1nunivetlc ha-. 
ber aldık. 

(ienç, çalışkan, 

vazifeper,·er arka

daşın bu terfiine 
bir çok dostları gi
bi hiz de pek sevin
dik. 

Bay Arif Nlronu 
kutlar veni vazife
si ndede büvük ba-., 
Ş:l nla r dileriz. 

karak ellerini onun alnın
u:ı gezdiriyor. Dauasını 

stıı;larını uir çocuk gibi, 
srvrn bir in,an gihi. ok
şuyor ~edyor öpüyor. O, 
bunla belki biraz forabla-

' - . ma.{ ı::ıtıyor .. 

Günlerden beri uyku
:,uı!uktan \ 'C yorğunluk

tan hal:-ız kalan NNmiu 
uah:ı:-ına bu giinlerin ken
dbindc bıra 1 -.tığı acı ve 
iztirapları ~aklaıııağa ça
Jı:-1\·or .. Uzuu kovu kum-. . . 
ral saçları günll1rcc ba-
kılmamış olacak ki dar
nıadağmık .. Kestane renk
li ~üzlerinin e$kbi gibi 
ateşli bakı~ları yok ... 

Hava. gittikçe hırçın. 

Ja::-ıYor .. Yağmurla bera.-, . 
ber esen rüıg~\r pecere 
camlarıoa çarparak u~ul
diyor ... Yıllarca lrn zalim 
rü:lgarların tcsirile yıpra
nan c\·, ufak bir fırtına
da sallanıyor, ::;ar::ıılıyor 

ve gıcırdıyor... Kediler:n 
acı, acı bağrışları a<; kü
peklerin havlamaları hali. 

{Ulus Sesi) Sayı 1157 
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Bu günkü proğram 
1~.30 J'ro~raın t 
1~~35 Türk mfö.igi-J>l 
13 00 )Iı>mleket Saat a-

' yarı. :ıjans ,.e meteoroloji 
haberleri 
13,10,t:ı Hiyasf'ti Cum

hur Bnndlı::;u Şef: ilı:-an 
Küncer 

18,30 l'roğ-ranı 
18,35 ){üzik Çigan \'C 

saire --Pi 
1 D:CO Konuşma 
19, 15 Türk ıniizigi F:\511 

heyeti-Ni:;auurek 
20!00 Ajan!:1, mctt•oroloji 

haberleri, ziraat borsası 

fiyat 

20~ 1 f> 'J'iirk ıınızıgı 

:21.00 :\lemlekct Sa<.ıt :ı6 
y:ırı 

~ 1.00 :Koını:-ma . . 
2 ı.~o E.;h:ı ııı. t ah vilnt 
kaııılıi~·o-ııukut bor:ıa:;ı 

fiyat 
~ L;]O Tcm~il Doktor .... 

Yaz:rnlar Ekrem Heşit 'e 
Kr·mal Tüzen 
22:00 Müzik Küt;ük Or

kestra Şef: Xccip A\'kın 
23,00 Müzik Cazb:uıd Pl 
::!:)A."3.::?4 Son Aj:ınt' h:ı 

lwrleri 'e \'arıııki f)roi'r. 
• M 

ram. 

iviardin 
Sporcularımızın Hayırlı 

bir teşebbüsü daha 1 

Askeri llıtisas 

l'1ahkemesinden 

K açakcılıkt:m su~lu ve 

Şehriınizde bir 
nıüddet evvel avcı
lı k sporunu canlan
dırnrnk <Ynyesile halk 

b . 

evinde top hı nıp Ç<•-
lısma <ra haşin vcı n 

,,, ~ el 

gençleri n1:z den bir 
kısnıı da bu defa 
Türkün en eski spor 
larından olan bini
ciliği de yaynıak 
yapn1ak ve n1uhiti 
n1izde a tçı1ığı fenni 
usu Here u v <ru n bir 

-ö 

şekilde yeni<len kur-

devam ediYor... Sokak
larda tek bir insan yok .. 
Bu küçük evden l.ı:tf;k a . 
biç. bir C\'de ziya yok ... 

Her taraf ıifiıi karaıılık .. 
Sokaklarda voı v·ıs \.':l ,· :ı~ .. (. .• ' .. , 
sel hasıl oluyor. Uöh: 
gürliyor, şinışt->k c;akıyor .. 
Ve yağmur hala yağıyor. 

-Sonu Var-

elyeYm Suriyenin resulayın 
n1a k n1a ksa<li le bir köyünde mukim bulundu-
teşekkül vücude ge- ğ'u anlaşılan derigin pa
tirnıege ka r<l r ver- : yaınh köyünden davut 

· l · oğlu haco on lıeş gün 
n1ış erdir. 

1 
zarfında Mardin Askeri 

Bu hu5usta lüzıın lhtis:,s mahkeme8i eorğu 
gelen esaslar 1 ko- hakirııliğ;ine lıurcaat et

mcdig-i t:ık<lirue Askeri 
nuşın~ı k konuşnıa k u ·:ılım :?16. nd maddesi 
Üzere aeçleri111İz ıııııı:ilıiııce Türkiye da.bi-. ..., 
anısında önüıııüzde liııdeki mallarına haciz 

ki Cunıartesi güoü 
öğ·leden sonra saat 
lf>,5 ta halk t'Vİn1iz
de biı- toplantı ya
pı lac~ ğı haber alın
n11ştır. 

YtE' daş ! 
Kaçakçllık yapma. Va-

tan haini sayılırsın .. 

konulacağı ilan olunur. 

Mardin 
Askeri İhtisas 

Mahkemesinden 

Kaçakcılıktan suçlu vı 
elyevın Suriyenin babeyt 
köyüncle mukim bulundu
ğu aulaiıhın Cizrenin ga.
rı::::ı kayünden gevriye oğlu 

hanno on 5 gün zarfında Mar
din Askeri ihtisas mabkeme

gi sorğu lıakimligine mu-
ra<'aat etmedigi takdirde 
A::.:keıi usu 1 un 216 ci 
ına<ltlesi mucibince Türki
ye dahilinucki mallarına 

l haciz konulacağı ilaıı 

1---------- olunur. .r -- ...... 



iDAREHANESİ JVIARDIN'DE • Umami Neşriyat Ye Yazı qleri 
Direktörü 

T eliraf Adr .. ı 
Mardinde "Ulus Sesi,, .-US SESi .\L Siret Bayar 

Baaıldıiı yer: (ULUS SESi) Baaıme•i 

YURTTA~! 
y··r· 
K 
v 

ava 
mu na 

c= ...... ........, 
cd 
~ 
~ 

Q) 
C/')rı 

O) 

Türk evının şe- ı vanbir eY, Çocuk 
refli ananesi kiler- ~uz bir yuva . kadnr 
dir. tadsızdır. 

Bu O'Üzel anane 
ö 

naizi ysşntahm. 
Kavanoz, kava

u oz reçelleri~ şişe 

şişe şurupları olma-> ~ 
d Q) •' ~ '- · •••••••••••••••••••••••••ıuıu:•r.•••s•••••••,,~ar• ı' ....,. •••••••••••••••••••••••••••••~•••e•••••9&••••· 1ı : ""'\ .. ' '*' •• ... 

c:::sa - r 1-\ •• y d f 1ı 
=
0 

'--' ii urt as, :! Mlr ~ ~ •• ~ ~' 
r im en bU·\ 'fil 1:: '° i$ KURDUGUMUZ FABRi· ~j \\lW ...... = ... •' 

er;:\\ ::s c-J •• - ,, iryurd bor-· QJ :>-c ~ ı S1 KALAR VE VAPTIGIMIZ ii 
Buy 

an yu 
c;a - :: DEMİRVOLLAR !l 
~ ~ ctS •• ·-d t\ c\j S:: :• Hep ulusun biriktirme gücüne ' cu ur. ~e::ı -=- - :5 dayanır. iı 

N 00 •• •' 
~ ~ :' Bu gücü arttırmak hep senin == 

> ~~ ~ :: ~: 
-~~~~~~~~~~~ıı ~-4 <ı:: :5 elindedir :j 

ı A M ı· da f!/) ==························~·-··············a··~= ~ 1ç; ••••••••••••••••••••••••s•••ı•••••••••••••••••' 

1 ~ IR TORK COCUGU ı·~~-~~~~ı 
1 · 1 OMARDİHC) ;;ı: 1 HER TÜRK çocuGu UN 1 :1 ~ 
ı oKRuM0Ası LAAZIMNBİR ~ 1' u ı u s s e s i ı 
1 fil Ji., IE5> = a A' 

1 Fiyatııso kuruştur g ·~ ~a~om~VO ~ 
Kiraya oa verilir. ~~ li.i! \it. 

~-~~~.., -~~~~~~ı J Doyu illerinin en modern bir 8 A S 1 M [ V 1 O 1 B f( 
m9g• -

Tür Hava Kurumu 
- 2~ cı - T [ R T i P 

Büy"k Piyangosu 
3 ncü f(eşide : 11 ~lart / 930 dedir 

Büyük İkramiye: 50. OOQ Liradır . . . 
Bun<lan lın~ka: 15.000, 1~.oco, 10.000 liralık 

ikrarııiyelcrle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü
kafat ,·:ıruır ... 

Yeni te rtipten bir bilPt alarak iştirak etmeyi ih· 
mal ntmr~·ini ~ . : iz dr pi~·anğorıun mesut ve bahti-

1 yarl:.ırı ara5ırı:ı giruıi.ş olursunuz ... 

l= 5w>CUA!pp - ••ıww 

t: 
il ille •• .~ 

Her nevi Defter, Ç ek, Bo- Yeni getirttigimiz 
fantazi ve kübik 

no, i\1a kbuz, Kağıt başlık- harflerle çok şık ~ 
ları, Kartvizit, O.ı vetiye, reçete kAğılnrı ~ 
Duvar afişleri, Sinema ve basılır. \i...._ 
Tiyatro biletleri çok güzel Mücellitbanemiz vardır. ~ 
bir şekilde b:ısılır ve kısa Her boyda kitab, defter 6ıl 
bir n1üddet içinde teslin1 ve sair bütün şeyler çok W. 

şık ve begenilecek şekil- /T,/ 
edilir. de teclid edilir. \i!. 

t: ~ Veril~cek sipa~~şl~r· .. - ~öderilecek paral.ar ~f~rdinde ( Ulu~ Ee::ıi ~ 
~ Dasımeq) İdare mudurlugoü namına g-önderılmelıdır . ~ 
J9 Dışarıdan gönderilecek sipaI'iŞ nümunelerinin ok'lnaklı bir i: 
tl'l rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. t: 
........ .. ...... c 


