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Perşen1be 

Sayıiı 100 Paradır. 

B u gü n, ikinci 1 n On·· z: ferinin 
on sekiz in e· y ı """nf r üdür 
Bu !!ıin. ;Jııııdan on S3kiı ~ene p,·,·ı·l ikiııci İııönii 

zaferini kazaıımı~t k. Garh cephe~i kurııand:ırıı ı~ıııet 
Pa:-;;aıım yüksPk iradr::;ilı! se\"J.• , . .-. laınıantlas ı altm
da idare olunnrnş huhıııaıı bıı htı lı 1 bi~ilırıez z~ıfı·nle 
)lilli Şd bıııt•t iuünUııün lıin hir :;ı:ııılı c~Prlt•riııtlen 

biridir. Bıı zef Pr ıııııperyali:.uıiıı kahraman Türk rııil
lr>tinirı silahları ünüııue <·g·ili~in i ta~' ir eden canlı lıir 
t:ıı ih panor:ıma::;ının ifade~idir. 

lııünü zafı•ı iııill kalıraıııanı Bu ~anlı zaferin yıldöuümü okuyucıı lanımza kut-
lsmet lnüııli lu olu::;un. 

Bu gün ikinci in önü güneşinin, zat er 
1 Emla~ ve Eytam 

~urcundan doğduğu gündür Bankası umumi 
B u<YÜO de Küheylan atlı zafer kar-o ., 
t c:1 lı İnönünün rneş'n les i etrafında 
toplRndık . ~lüsier i h ol ve r~ı hat 
uyu ey nanııdar Ata nı. 

İbrahiın Necdet Göker 

Bundan tam t8 sene 
evvel bugün harici tel
kinlerin tr.:::irlcri :ıltınua 
kalan bir düşmanı İnönü 
n.t€-Ydan ın u haı ebesin<lc 
kal;kari }Jir hezimete uğ
ratımstık. Hu suretle diin
ya 1;1u va('che~i üıılinuc 
Lir kı:re daha ispat et· 
tn iı-;tik ki· lJize: yan gözlo ,, , . .. 
ve kem nazarlarla bakan-

lrac::ı ~ız . ) J>euıiı·.:lcrı l i. Ve t" l"' y 

Iı·ıkikaten tiyle olmuştu. 

ı >ü~m:m Aıı:ıdo lunun ha
rim ismetinde boğıılınuş

tu. 

l~te bugün 18 nci yı 
lıııı tamamlamış bulunan 
böyle bir zafer güuiinün 
Takvimden bir yaprağını 
daha he:ye canlı kalplP.ri
nıizin coşkun scviuçlerile 
t•ksilıiyoruz. 

~eJ' eti 
Anka r a 20 Radyo: 

Emlcl.k ve Evtanı 
"' 

bankası uınunıi he-
yeti bu gün topla
n a r a k bankanın 938 
y ılı planço ra poru
nu tasdik c:: tn1iştİr· 

R ;ı porda ba şta An
k a ra o lduğu hn lde 
diğer şehi r lerde ba n
ka nı n üzerine a ldığı 

i mH r işleri kayde
diln1ektedir. la.rı yok etıne~e, t>ğri lıa

kı~larla bize g-üı atanla· . "' 
rıu gözlrrini kiir ctuıegt! Çiinkü: BuO'ün ikinci 19;~8 senesinde beş 

İnönü günf'~inin~zafer lıur- ı yüz bin lira kadar 
cundan dog-uuğu günün v cı pı in n kar tevzi 

kadir bir milletiz. 

?ıtilli :o;ef ismet lnii-• 
nü: o zamanlar g.ırp cep· 
he~i kuıuanu:mı idi. :Mil
leti bir $Cl gilıi arkasııı
dan kosturttur:m, bir ta 
biat k~uretiniıı en iltLlıi 
gözlcYbilc ı·clik tabya-

.... . ' ): 

lurırı iyıııan ' 'C inanilc mii-
Cehtıc·t. ku vvctli cüzü tam
ları arasında cıı heyecan· 
lı tesvik rolüııü ovnavor-• . . 
lardı . 

ıs nci yılını kalplerimizi .1 d · ı · l .1 . 
heyecandan heyecane gö- e l n1ıyere { 1 üıyat 
türerek ~cvinçlerle kutlu- olara k ka l ınasına 
luyoruz. karar verilnıişür. 

ikinci İnönü Zaferi· 
' bütün milleto \'e cihan 

cfkfiri uınumiyesine lıir de
fa <l:ıba. ~u hakikatleri 
ilan euiyortlu: 

Türk lllilleti istiklale 
hak kazanmış kahraman 

lzmirde Zelzele 
Anka ra 29 R ad \'O: ,, 

Garp Cephc~i kuman- ı bir millettir .. Tilr~ ~atanı 
danı ( DU~ma.nı An:ıuo}u- uülüıırpcz bır butundür. 
llun harim ismetinde uo- -Sonu ~inçi ıa:fede -_ 

Dün gece soat 21,40 
t a İzn1irde şiddetli 
bir yer sarsıntısı 

5:llmuştur. 

"'.. . .. ) °'\ I 

Ah11anya ile Polonya 
arasında 

. 
Gizii nıüzakere ler cereyan 

ediyor 
Ankara 29 R adyo: 1 nnı fedaya . hazır 

Pnlonya ha l hazırda' bulu nan cenııyetle
Alnıa rıya ile gizl i rin g ittikçe arttıö-ı 
aıüza kerderde bu'- g ö rü ln1rktedir. 

0 

lunn1n k tC\c.h r. 

\Tarşuvı ı da n bi)Ji
rili\o ı : 

"' l\ 1 j 11 i ıı j Ü c.la fa a i ç ; n 
canl c. rı n ı ve ına lla-

Na zırlar l\leclisi, 
ha vn topçuluğunun 
inkişafı için dahili 
bir istikraz akdine 
ka rar vermiştir. 

lngiltere Genelkurmay 
başkanı Pariste 

An ka ra 29 R a d yo: 
İ ngil iz genel k~ r
nıay bfl şka nı dün 
s1a t on vedide tav-. "' 
ya re ile P arise gd -
ınis ve rnerasinıle . 
karşı 1a nnıışt ır . 

1\lüzake relerde, İn
g ilte reoin, bi r harb 

zuh u ı unda Fransa
va göndereceği ha
ra k u vveti nıeselesi 
de görüşüle ce ktic. 

Suriye Meclisi 
toplandı 

Anka ra 29 Radyo: 
Şa 1n 'dan bildirili
yo r: 
Hükunıetin nıev-

k il Cenı i l Marda nıı 
d i n le nı i ş t i r. 

Cen1i l ~1ardam be .. 
cud olmaınasın a yanatında, Suriye. 
rağmen, nıeclis top- Fra nsa n1uahede
lanarak eski başve- ı sinden bahs~tmiştir~ 

,,.~ ...... 



Sayla 2 
557-r:maa IE -r r 

Bu gün i~inci lnönü güneşinin, zafer 
~urcundan doğduğu gündür 

(Ha~ t:ır:ıfı l ııt'İ 8:\yfJ.da) 

Tiirk a~keri ezeli Zafer
leıio \}Q\·amlı halıkı olun 

karat... terde ya::- a -:•an 
son:'uz bir kuvvet 
n:ığıdır. 

kay-

O zanı:rndan hu giitıe 
kadar taııı 18 ~ene grı t;r!. 

Bu 18 yıl iı;erisinde .İnö
nülerinu.-!n sonra 18 a~ır
lık mucizeler yarattık biz. 
lor. 

İkinci İnönü zaferi do~

masaytlı, belki <le Sakar
ya<la çağlayan ııclıirll'rin 

büriyct ~arkılarnıa lı<.:n 

zcyen tu akı~larınıu ruh 
ok~avıcı rıa•>"melerini din· • • o 

leyeıneyecektik. ~aryı CPp· 

Mü:-tcrih ol l'Y ~anlı 

Atanı, Eserine dev~ın t di

yoruz. Senin S:ıkaryanın 

kı:rı:ırımlaki küy kızları 

co:;-kun birer hüriyet ha

vası içerisinde i::ıtikl:ll :-;ar
kılarım ıwhirin gür akış

larırnn seı:;lcrine uyclura

rak gene okuyorlar. 

Bugün de zafer bur
cunclan doğan ikinci İnö
nü rrij nr ı:-lerinin ı::;ı klan 

..... • I 

!c-~rbimle orada parla. . 
vaıı vıldız.ların anlınlık . . -
""'tı·ın·ırra baı..;ladı='rı ~ii-
'"'"" jı (. h ~ t"°) .._.. 

nün 18 nci yılım refah 
i<;erbiuılc ikmal ctmi:;. bu
lunuyoruz, Bugün, hemde~ 
bn:;.ııt11zcla o yıldız!: rı ya
ratan kahı "'-iııum garp 
tı•ııhc~i kuman<l:ıııı ismet 
lnöuü Milli ~ef tanımak 
surc·tile ... 

llugiin de o kiiheylan 
:l \ı ·ı.:ı fer kartalı 1 ııiiııü
niiıı milli ml':;-'alı·~i Plra- \ 
fıııda toplandık. ~Histt-ı ih 

(Ulua Seı· 
== - ) 

SEHIR Ve .. 
İLCE 

~ 

il A il l~\'f L E il İ 

Yeni Ağır Ceza Reisimiz 

~f alatya A~ır Ccz:ı 

.Malıkcmesi a'l.~ ~ı iken 

Şehrimiz Ağır Ceza. Malı

kem%i lfoi"'liğ'ine tayin 

edilen Nazmi Aksan bir 

kaç gün c\l\·el ~chrinıize 

gelıni~, yerıı vazifesine 

ba~lamı~tır. 

Kendbinc ho~ geldi

tıiz der, vazif~Jerirıde mu

' affakıyctlcr dileri'l. 

Ankn r: ~n l~adyo: \ rinıizde büyük te
Yafa \ian bildiri li- essür uyandırmış-

Merhaba Kövlü Jhı· 
yıJar. Xasılsıım:. - İııf:all:.dı 
~fiy~ttesiuiz. Scvgiıt n:ı· 
bamız Cümhurrcisi:uiı İ::'· 
met lnöni.inün melı'u~ n:.ı· 

ınızctleri hakkınclaki be· 
y:ınnamesini oku<l.unuzınu? 
( >kuvunuzd:ı ba.kınınıı · 
Büytlk ~ef sizlere rıı•]er 
müjdeliyor. Bir k:ıç giill 
sonra tophınacak uıtııı 
veni Büyük Millet ~ıcc· . -
lisi köylerimizin kalkın· 

nıası için çok ınülıiın k'-ı· 

rarlar verecektir. 

Cümhurivet hükfıuıeti 
sizi sizden tlaha <;ok c1ii· 
~ünüyor. Refahınız, ~ıı~· 
lı<rı nız İ"İn lfı.ııın rrvletı n ~ ,_ . 

tP.dlıirleri almaktan gerJ 
tluı muyor. 

Siz de \'Crgilcriııi:tİ 
va ktında. veriniz. Çift irıİ· 
ze çulıuğ'unnza tlöıt elW 
şarılınız . Mt>ktuplannıt1 

lıeklcriın. Sa) ın dayılar. 

hesi kumandanı I::ıuıet l
nönünün yük'3ek ir:ıdesi

le se\'k ve iuare olunan 
Türk onlusıı; ikinci İnö
nü zaferini kazanmakla 
Türk kurtulu:;-u \'e istik
lfüi ile muaıza.ın ink ı lfı p
ların kendi elleri\P ı;izdi
ği ruübarct phinlarını ıııil
ietimiıin arzularına güre 
tahakkuk ettirmek iuıkfm

larını hazırlamış oluyor
du. 

ol ve r:ıh:ı t nyu ''Y ııa- ı· JO l : 

ııııda.r ATı\JI. G I 1 I çen erue vu 'u 

tır. Karadc1,·ı 
ol 

·y ~fa n1a tenı için- _/ 
~~~~~~~~---

Avus ralya a 
15 yaşından 65 yaşına ka

dar mecburi askerlik 
Ankara 29 Radyo: 

Avusturalyada hü
kunıet 1.J yaşından 
65 yaşına kad8 r er-

kekler için n1ecbu
ri bir hizn1<:-t def
teri ihzarına b;.ışla
n1ıstır. 

~ 

Slovakya -Macaristan 
hududu 

Ankara 29 Radyo: 
Peşte: Slovakya -
M~caristan hudu-

dunu tesbite nıemur 
koınisyon dün top
la nnı1ştır. 

Alman Propağan~a Nazırı 
Ankara 2.9 Radyo: 

Alman propağ[lnda 
nazırı kısa birziya-

. . ,._ 

ret için Peşteye gel-{ 

111iştir· 

bulan bir 111üsade-
nıede ölü düşen asi 
şeflerinden Abdur
rahinı Haci l\leh
nıedin ölünıü şeh-

dedir. Şehirde grev-
ler yapıl nı1ş ve bu 
greve iştirak etnıe
yen iki Arap öldü. 
l'Ülnıüşt ür. 

\ 

Bir harp vukuunda 
Mısırın vaziyeti 

Ankara 20 Radyo: ne ohıcnğt su ,·alına 
Kahire - Alebusan 1 Ba~vt-kil. hiç bir 
rneclsinde, bir harb ecnebirı in ~lısırı tak 
vukuunda Mısırın yid edeıniyeceğini 
alrcağı vaziyetin söylen1iştir. 

Ma~ritte~i Mü~afaa ~onıitesi azası 

Yarınki 
Postalar 

31/3/939 Cuma 

Yarın sabah, sn .. 
at 9 da ekispres trcı 
postası gelecek, ıo 

da Savur, ~lidvcıt. 
.; 

Gercüş, İdil, Cizre: 

11 de Nusaybin, D i .. 
yarbakır, Ankaı·a. 
İstanbul ve A nado .. 
lu postaları gide,.. 
cektir. 

Ankara 29 Radyo: ı---lllİll--••-••--------~AI 
Madritte kalan n1ü. 

dafaa konıitesi aza

sı tevkif edilnıiştir. 

~1üdafi creneral şeh-o 
ri teslinıden evvel 
kaçın1~l ı:· . 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav
ruların sağlığına erişebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 
olalım . .. 
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l!_alk Edebiyatı: 

'' lşıK Hasan,, ~an nefis bir parça 
Aşık Hasan Tanı~uv~rlıdır. Vt- un n·clinci :ısım 

nı • ~ 
c~hur ı:-az ·~:ıirlerinden Aşık llasaıı, bir çok harple-

re i:;-tirak etrniı-: tiirkülerilc St•rh:ı<l lı:1lkının Jerin 
1 .. 

c emıcrini ıcrı!ımüın etıni~. bir çok türküleri diğ"er 
lıalk ~airleri ic;in örnek olmuş tnnıir cıiilıni;-tir. 

Hele ~u "Dfüliki Yok vok - redifli ~iiri me~hur 
ErzuruınJ~ Emralı:ı bÜe c;;nek olınu~tur .• • 

~;iir h:ıl,ik:ıtmı giizeldir. 

Bil ıııern s:ulıo~rıı ıı t1 ur uyirnd ·ın kalkmış 
Tarcıııııı;; zülfiiııü gerd<lna dükmü:;; 
lh•yaz t•lleriııe :ıl krna yakuıı:;; 
Dt>dim öpii:;-clim <lediki yok yok. 

Dedim ı-Pl\'İ ıır.ndir J P.di boyuındur. 
Dedim bu giizE:>llik dedi soyunulur. 
Drdiııı bu dh eler lk<li harimdir. 
Dedim ko~nşalıın uediki yok yok. 

Dedim ölüm yok mu clı>di aynimde 
Dedim tiz ve balını dedi boynum<la. 
Dedim Turunçların dedi koynumda 
Dctlim kokuhı~alım <.le 1i ki yok yok 

Dedim yarıai.ların d.ctli ~üliiuıdıir. 
Dcdiın kakülün dedi ı:;ünıhUliimdür. 
Dedim ~arip llasaın clecJi kuluıııdur . 
Deuiııı sa.rma~alım dedi ki yok yok. 

Güzel Türkçenin ~ ~irirı ve derin Türkçenin l>u 
it.ten ve yürekten örneklerini her kesin ezberden 
bilme3i onun incdikleriııe v:ırabilme~i l:iıımdır. Türk
çenin bu asil şiiri~ insanı bıktırın:ıyan yedikçe yeni. 
len <;inendikc;e tad veren a::-il meyveler gibidir. 

Yeni Neşriyat 

llK Öğrntim 
1 
1 

~1aarif Vek,ileti-
1 

nin haftrılık olarak 
çıkarnıağn dc,·an1 ' 
etti eri dik Ö<rreti lll) 

ö ö 

gazetesinin (3) ncü 
nüshası da l\la tba
amıza gelnıiştir. 

Z. K. 

23 Nisan 
Çocuk Bayramı 

Ço~uklatın Bdy
raını yHkh1şiyor. 

Y8vru1arH t"'\'İ h!r 
B·1vra111 ,,.ecırn1e -

J o • 
}eri için hazırla na-
l un. 

Midyat Satınal
~ıu~ııi.ııı~e~le ta- ma komisyonun-

lebelerım1z ıçın fay- d 
dalı yaztlarla süs.. an 
lenıniş olan hu gü
zel o-a zetevi oku 

~ "' 
yuculannııza hara-
retle tavsiye ede-. 
rız. 

Yurtdaş! 
Yerli malı kullan 

\ ..... -

Midyat Alayı ic;in yüz 
seksen ton ekmeklik Un 
s:ıtınalıııacaktır. Eksiltme 
günü 20 Ni~an 939 per
~enıbc günüdür. 
• 

Muvakkat teminatı 1496 
lirauır. isteklilerin ayni 
gün ve saat dokuzda alay 
satınalma komisyonuna 
miiracaatla.rı ilin olunur. 

23/27/30/3 
\422) 

ıus 8eai) !ayı 1182 

günlük 

Tür~iye ra~yofüüzyon Postaları 
1 

T ·· 1 • 1 A 1 d : Bufrday 2 75 
urKıye raa yosu nKara ra yosu '-:1\rpa 2 40 

l~n (Bir çuval) 620 -
Uzun Dalia: 

Kısa Dalğa: 

ıü3H ııı. H;;;~ Kl':S. / l:'!O Kvv. 
H>,7-1 m. 151U5 Kc~. /~O Kn·. 
31,70 ın. 94ô3 Kes. / :?O Kvv. 

1 ,_r a_rı____ 2 ı-sö-

1 ~ohut 5 -50 
~ )i L"rciuıek 2 75 

Bu günkü proğram 
12,30 l'ru~·ra.m 
12.35 Türk müzigi .. {>l 

13:00 )lrmlckrt Saat a-
yarı: :.ıjans uıetL1oroloji ha

berleri 
1:-3, 15, 14 Müzik Earı~ık 
pruğram-Pl 

li:30 Koırn~ma İnkiUlp 
tarihi dersleri llalkcviıı

<kn naklen 
18.30 Proğram 
18.3G )liizik Virtüozlar 

- Pi 
1 U,00 Koııu~ma Ziraat 

S:ı:ıtı 

haberleri, Zir:ıat bor::;ası 

fiyat. 
:?0.15 Tiirk nıiizigi 

~ 1 .00 M en:lel.a·t ~aat a- 1 

yarı 

~ 1 ,00 Koııu~ma 
~ 1, 16 E~h:ı m, talı vil:lt, 

k:ıııı lıiyo - nukut borsa:::ı 
fiy~ıt 

1 --,--------- --
Ceviz içi 50 
~1ablep 

~lazi 

:-30 -
--19-

I~esme Şeker 35 
Toz şeker 31 
E.ahve 118 

~1.:?3 Xe~·eli plakbır Il. 
21,30 Müzik Oda miizi

gi Kt.-ntet 
~:?,00 J1üzik Küı·ük Ur- ~alnın 42 --" - ----· kl'Ar:ı-Şt> f: ~u·ip A~!~ırı <; ay 350 --
2i3,00 Miiıik Cat.lıand PI lturu-üziin~-· 20 ------: 

lü, 15 Türk miizigi Faı:;ıl ~3,-15.~-t ~on :ıj:ın~, ha- Pı:kmez 12 
heyeti berini 'e 'arıııki Pro<r. ~ Kal -, 50 IJ 

20,00 Ajans. tnl'tc·oroloji mm. · 
0 

ı•----llİllllİiliİllİİı-llİI __________________ .;;.,_ ____________________ _ 

~lardin Asliye 
Mahkemesinden 
Şehi di ye n1ah~lle 

sinden kenno oğ·ul 

brından abdurrez-

za k kil nsı n:cl i n1c ve 
saire \'ekili Süley-
111 ... n Avbar t<.lrafın
d~uı a hdurrezza k 
oğuilan yasin \'C 

abJulkeri111 ve kızı 
zel ·iye Ye saire ile 
l\1a rdinin sehidi ve . -
nıa ha 1 lesinde vaki 
bir lx1p hanenin iza
lei şuvu davasının 

"' 
mu ha k e 111 esinde 
n1erku111un hududu 
milli haricinde ika
met yerleri nıalun1 
olnıadı o·ı' n1übaşi rin 

l") 1 

şerhinden nnlaşıl-
nıakla işbu daveti
velerinin ilanen teb-
"' . 
liğ ettiriln1esine ve 
nıuhaken1enin 3/ 5/-
939 gününe bırakıl
masına karar veril-

Mardin Vilayet 
Daimi Encümenin~en 

1 lkokullara 160 ad~d 
t:ılede sırnsiylc j0 :ıucd 

l:'iyah yazı tahtası açık 

eksiltme suretiyle nıuna
kasaya ~ık:ırılnıı~tır. 

!hale 4/4j939 Sah 
~Hnü saat ı.ı <le Paimi 
Erıcümı·n<le y:qııln eak tır. 

Muvakkat tenıin~t mik
tarı, 119 lira ~5 kuru:;-tur. 

bteycııll1 r f~ııııi ,.c U
mumi şartn:uneyi. Eııcü
menıh~ gürdıiliılcr. 

Taliııll'rin ihale ı.ıaa

tın<lan bir s:ıat t'\ velinc 
kadar ınu,·akknt teminat. 
lari~·le birlikte E11cürnenc 
müracaatları i!fuı olunur. 

4-4 

Mardin 
Askeri İhtisas 

mahkemesinden 

:Kaçakçılıktan suçlu ve 

elye"m Suriyenin meçhul 
köyünde bulunduğu anla
~ıla n guvur kapusundan 

mehmet oğlu fethi on beş 
giin zarfında Mardin As
kl'ri İhtisas mahkemesi 
sor~u lı:ıkiınligine gelmesi 
ak~i tak<lirde h::ıkkında 
A::ıkeri usulun 216 nci 
m;ııldı>~i mucibince mu
auıle olunacağı ilan olu-
11ur. 

Mardin 
Askeri lhtisa• 

mahkemesinden 

Kaçakçılıktan suçlu ve 
el~t'Ill Suriytnin cenubi 

------------ı derlıe.:ıye köyümle uıukiuı 
bulunıluµ:u anlaşılan kızıl-

nı iş olduğundan 

n1ezkür günde bila
sale veya bilvekale 
geln1edikleri tak
dirde giyaplnnnda 

1 muhaken1eve bakı-, 

lacağı ilan olunur. 

tepP iizeyir köyünden hu
pi kızı şirine on beş gün 
1arfında. Mardin Askeri 
mahkemesi sorgu ha.kim
liginc gelmesi aksi tak
dirde hakkında Askeri 
u~ulun 216 nri maddesi 
mucibince muamele olu. 
nacağı ilan olunur. 

' 



iDAREHANESİ 
Eald lhllke7l 1MaaıM ILwf Daire 

T eliraf Adrut 
Mardjnde "Ulus Sesi,, 

YURTTAŞ! 

THr 
K 
y 

ava 
c ...... 

eti 
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Q) 
C/')1ı 

Q) 

> s 
:~ -

• 
ESi 

Umami Nelp'iyat ve Yazı işleri 
Dirciüörü 

\1. Siret Baya: 
Basıldığı yer: (ULUS SESi) Baaınıe~f 

Türk evinin se- van bir v Y, Cocuk
refli ananesi kil~r .. ı ~ suz bir vuva .. kcıd~r 
dir. 1 tad~ızdı~. 

Kavanoz. kava- ı Bu güzel annrıe 
noz n :çelleri. ş i şe ı 1izı ya ş:ı t::ıili n. 
ş ş şu: uplci n ol ı-rıa - ı 

' ~o ~~ra •~•H•r.cr~r~rso~~a~o,cnQ•ft~~s•~•~•••~ ' 
cg~•••••oo•~~•••d•c a~o~ooa•c••~•~••••••••-~') 
•U 1 
~H~ ' 

c.-=a : O 

Bu yardım en bü- : ~ 
.. y d ·' ~ğ ur t as! ~1 

1 
~ ~ ~,' 

~~ ' 
~- ... 
\ :i KURDU ~UM JZ FABRİ· i' 

yü iryurd bınır-1Q1 ~ 
~ ~ 

ı ~! itALAR. VE VAPTIÖIMIZ f' 
K~ I 

5! DEMiıRVOLLAR ~ .. ' •• f 

:: Hep ulusun biriktirme gücüne ~ 
•o d &<• ay anır. ~ cudur. 

a ,,. N"NW?'rl k 

Birvarmiş 

l b ~ 
1 dl N .. _ .. I> ~ •tı • .. ~ 

Si Bu gücü arttırmak hep senin ~ .. ~ 
!i elindedir ; .. .. 
····························~·······-·······~-· ····································~·········-

• ... .... . ~ 

O MARDİ NO 
Bir yokmuş .. 

Evvel zaman icinde 
.> 

ÇOK ~OZEL HiKl VIC u s e $ i 4ı1 
KlTABIDIR 't~ 

Satbkiçin İçiçokgüzelHikılyeve i-.,~ n §~~nm~vö ~ 
Masallarla dalu bu kitibı her çoeu Jf.iJ ~ 

ea tavsiye ederi::_, J ~: Doğu illerinin en modern ~ir 8 A S 1MEV1 O 1B1 
:1 - E'Mal- _,,o 1- f. 

ı~ Her nevi l)ef ter, Çek, Bo- Yeni ~etirttiğimiz A' 
I ~~ laııtazi ve kübik ~~ 
~ no, l\1a kbuz. Kağıt başlık- ı ıı • 

1 

,_, .. ~ ıar erle çok şık Et:.. 
ları, Kartvizit, Davetiye. :-eçete l~Agılnrı ., .. 

, ~, Duvar afişleri, Sinenıa ve basılır. (i 
,: Tiyatro bilebtleri çok güzel ~!ücellithaneıniz vardır. e.-i 

bir şekilde asılır ve kısa Her boyda kitab, defter 'dı' 
bir nıüddet içinde teslin1 \·e sair bütün şeyler çok • « 

Tür Hava Kurumu 
2'/ cı - T [ R T i P 

Büyük Piyangosu 

eciilir. de teclicl edilir. ~ ·' 
:;;ık ve begenilecek şekil- ~.., 

Bundan başka: 15.000, 1:.?.000, 10.000 liralık " 
ikramiyclr:rle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü- 1 Veril:cek ~ipa~~şl~r· .. ~öderileC'c!' .. paral.:ır ~:~rdinde ( Uluı:ı Se::ıi ~'. 

ô ncü l{eşide: 11 Nisan / 939 dedir 

Büyük İk!'amiyc: 50.QOO Liradır ... 

kafat vardır... Basunen) İdare mudurluğ'u namına gonde.rılmehwr. ~:;:~ 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştir:lk etmevi ih· Dışarıdan gönderilecek sipar·iş nümunelerinin okunaklı bir 

mal ctrm·yini:~. Siz ue pi~vangonun mesut ve babti- • rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. 
yarları ara.sına girmi~ olursunuz... •:ı 

1------------·-··········--~----


