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Sahibi. ve Başmuharrir 

SiRET BAYAR 

\temleKet me i1 
ııaı ne atd yazılara 

l\\ialnrımıı ayıkur. 
Basılmayan ... . . . .' azuar rren 
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Sayı . 1159 

3 Mart1939 
Cuma 

GAZETESİ 
Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı t .Agustos 927 

in nü, dün 
dirdiler. 

Bütçe geiirlerimizin 
f azlalasması 

~ 

karşılanan tezahüratla 
Cumhurreisimiz Dolmabahçe sara· 

Coşknun 

~lein lekette nıilli refahın vatanda
şın tediye kabilivetinin gittikçe 
inkiş :l fını gö:;teren nıesut bir ne
ticedir. 

Yazau: Siret Bayar 

Çoğumuz Osmanlı ida
resini görıııü~ ve o 

de\'riıı iztiraplarını çek
tni~izclir. U;-;ııwnlı M:ıli 
Ye:;in;n '·:ııİ\'l'tİ. h:.'l.irıesi 
lıonı bu~, t~untakır olan 
(le\'lctin ai'Ylr borçlar al
tınu:ı inlediğini, kapit0lfi:.;. 
Yonların mali ,.e ikı is:uli 
bünyemizde açtı~ı ı ahne
leri görnıf-!yen 'e bilnıe
Yerıleriıııiz pek a'l.dır. 

Ço;!uınuz o denin 
sonlarına voti:-:rni' bu ,..,.ii. .. , .. , o 

\·et ve ... a~l:.ımlı~ına d::ı.

va!ıarak intizamlı \ c em
ni \'etli o:arak vürü vebi-

w w w 

lir. Bir ele' letiıı .Maliyesi 
ne kadar s:ı~laııı esa.Ja
ra istiııad t>der~e o dev
let Jahil ,.e hariçte ıııilli 

itibarını o kadar yiiksdt
mck, ıııali tt>ahhli: 1 ·riııi 
giinü giinüııı> yı'rİııe gr;tir 
nıek iıııküıılarıııt b 1 1lıı111~ 

olur. 

· yını teşrif ettiler 
Anknrn ~- Rcıdyo - Reisi 

cuınhnr İsn1et İnönü ile Ba
"~111 İnönü bu gün saat 10,20 
de, Rivast·ticuınhur hususi 

\ u· ... nilelstnnblu ttşrifbuyur-
ıııuşl:ırd ır, 

Bütün binalar ve linıanda
ki hütün deniz vasıtaları 

h •vr<ıld<1r la süslenn1İstir. 
l),ıhılıye vekili Faii{ Öz

!r<lk, ~!ıl1i Ş _ fi Peodikten, 
lsta ı\ bul valisi, kun1andanı, 
general lar, nıebusJar, emni
vet direktörü, üniversite rek-,, 

tliin hasrctile gidenlerle 
o acı günlerin iztir:.ıpları

ıll ya~:ımış ve paylaşmı~ 

bulunuyoruz. Onun için, 
öıııriinün y:ırn;ından ço
ğ'unu o 11;t•:-;um dcdnle 

Yiııe lıir de\•ld Jiali
yP ; niıı k ndreti lıiitı;e~ilf'. 

uiitçe miivazene:::i ile ül
çiilıir. V:ıtanda~ııı tediye 
kauili~ et ,.,, kııdrf'tiııi :::;:ır;:,

nıadan gı·lir kaynaklarını 

çorraltma imkfrnl.ırmı bu
lan \'C denk bütı:e ile 
Yiirİİ\'Crı bir <lc\'lı->t nıali-

Milli Şef İsmet f nönü 
tö r ü, ~lilli Sef İn henışireleri, 

- Sonu 2 inci sayfede-

• 
Ya~:ıyanlarımıı , Cümhu-
ri~ etin feyizli günlerinP. 
tlaha önce ka.vuşaına<lık
larına. ne kadar hayifle
nir ,.e o acı güulcri gür· 
•neuerı bu nw~·ut devre 
k:wu~an yeııi ne~lin IJah· 
tiyarlığıııa ne kadar inı
rcııilir~c lrnk1arı \'ardır. 

Cümhuriyct )Iali\'P.:'İ· 

ni gün geı;tikçc daha çok 
kuvvetli olarak lıcr saha
Unki ihti\'adara her vıl 
da.ha lıU~;iik. bir hızla ~·e 
gelir çokJurru ile vctisti-
,.,,,. . o t. ~ 

gmı O'Ürmck bahtivarlı· 
~ " . 
gımıza ua bütün dünv:.t 
nıillttleri imreniyor. . 

Devlet bütün işlerin· 
<le a.nca.k ~1:.ıliyesinin k u v-

. . 

Haiepten yükse
len sesler: 

YP~i kunıYlH!ll, kurucu 
. . . : l . . .k T .. k. . ucvrınıcı ı:;- e?·e gıttı ·c;e u 
daha fazla pay :ı;·ırmak 1 r ıyeyı 
~~;:ini elde etıııi~ bulu- I , ti I 

Cüınhurİ\«!t maliyesi- ıs yor.uz -
ııin on be:;; )'ıl içinde ar'l. 1 

· k. r Antakyada çıkan Yeni ettiği ııı ·ı~a maıw.:ıra:sı 

lııı lıakikatı bütün mana- Gün refikimızin Halep. 
sile ortaya koymuştur. ten aldığı bir habere 

1 göre· orada yapılan 
Savın .Maliye Yckili-

w • 

miz: yeni ytl biitçcnıizin 
CTeçcn vıla n:ııaran on bir 
~ ~ 

nıilyon lira gibi muazzam 
bir gelir fazlalığile Ka
mutaya :sunulduğunu Ana
dolu Ajansına bildirirken 
..-Sonu 2 inci ~ayfedt-

büyük biı· nümayişte 

sokakları dolduran bin
lerce halk "Yaşas!n Tür
kiye! Türkiyeyi istiyo
ruz!,, diye bağırmış

lardır. 

lran Velia~~i 
isk enderi yeye 
hareket etti 
Bevrut 2 Rad\'o: ., . 

İrnn veli~1hdi Ş ·1 h · 
pur Muhaınn1et Ri
z l bu gün Ma hrusa 
yatı ile hareket et· 
miştir. 

İki gün sonra is
kenderi yeye nıu va
sala t edecek, Rasel
tin saravının rıhtı
mında prens ~leh-

Iran V eliahdi 

n1et Ali veliahdi 
karşılayacaktır. 

Kral Faruk Iran 
veliahdini Abidin 

Sonu 2 iuci sayfe~~ 
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L~©1©ly@ __ _ 
Dunyanın sıyası vazı- ll=llC§lb~ır~~ırumu~ zin fazlalaşma~ı 

1 Bütçe Gelirlerimi· 

. _yeti ne s~f~ada? Japon cephanelerinden -llaştarafılncisayfad:. 
Cıdaı ve umumı hır harbın çok b, .. d d h 1 , b, bu yıı memleketin ~~1:ıc· 

b. n içı'n vukuunu ne- ırın e e şetıı ır ııa huzur \'e c·s:ı.yışı~ı { uzun ır zama ... kültür ve sağ'lık ı~lerııl 
den muhtemei görmiyoruz ? . , ı' nt'ılak 011 du mi~li müu~fa~y:ı <]:~~~ 

l t'OK ver ''c rılmı~ ohlU:-

- Dünden Artan -

1. Necdet Göker 

mesaj nutukları yalnız 

Amerika nıillPti arasında 
Bu kana:ıtı doğuran 

değ·il bütün cih:m efkari sebepler :ır::ı.sında Fran-
konun İngiltere ile Fran- umumiyesinde barı~çılık 
saya mütemayil gibi gü- zihniyetinin yayılmasında 
riinuıii;;ı olması d:ı ,·ardır. çok iyi tesirler bırakmış-

lspanyadn. menfantleri dügüş tır. 
müş olan dört dc"lettcn 
ne İngiltere, uc Fram~a, 
ne Almanya \'C ııc de lcal
ya buradaki kazanç
ları uğruna diiny:ıyı ye
niden harabiye sürüklii
vecek olan büYük bir 
~ . 
barbm ba~l:ımasını hiç 
bir suretle istememekte
dirler. Tiirk ve Amerika 
gibi iki demokrat mille
tin yUks<:k barışçılık ide
alleri1.Ji besleyeceklerini 
ümit ettiğimiz bu dört 
devlette acun sulhunun 
istikrarını dfü~ünecek ka
dar tarihi derslerin Yer
di~i ibretlerdeu isıifade 

etmiş mi1letlerdcn mü:ck
keptir. 

Bunun için İspanya. 
mes'elesindc tarafları mem
nun edecek bir hal su
reti bulunaLilcceğine gü
v~niyoruz. 

Alman - İtalyan ya
kınlaşınaşı ile İngiliz-F
ransız birle~me~i de dün
ya hülhunu tehdit ('cle
cek bir vaziyet ihdas et
miyecf'ği tabii olduı!;una 
göre: Dünyanın içtima! 
nizamını bozacak bir ci
han barbı bekleyere·, , 
zaman zaman ortalı~rı ' 'el 
veleye vermek isteyenle . 
rin hareketlerini bir bar
dak su da fırtına yapoıak 
kadar gülüne; telftkki t.>t 

mekte kcntlinıiıi haklı gö
rüyomz. 

Ci<ldl ve umumi bir 
ha.rbı uzun zaman için 
neden muhtemel görme-' 

diğimizi şu dürt sebep
lcde izah edebiliriz: 

" 1 - Türk - Rom<·n 
devlet reislerinin Ameri· 
~an ıpilletine hita pedeu 

2 - lngiliı, F'rans1z, .\1-
marı "e İtalyan milletle
rinin ele harp denilen ka
ra hüııınuı.nm bıraktığı 

acı hatıraları pek iyi tak

dir etmiş bulunmaları mev
zuu babıstır. 

~ - Bu dört milletin 
mü~tcmlc•kelcrindc istikrar 
varatmak ihtiyaçl~rı kar-

Şıı:;ında kalmış bulunma
larını da hesaba katmak 
lfııımdır. 

4 - Japonya, Rusya, 
uzak ~ark ve Macaristan 
ufuklarında <la tam bir 
istikrar görmek isteyen 
milyonlarca insanlık kit
Je::;inin mevcudiyetini unut
ınam:ık icap eder. n 

Biltün buıılar; dünya
nın muhtemel bir felaket 
karşı:;ında bulunmadığını 

,.e neden uzun zaman 
bir umumi harp olamaya
cağını anlat:m hakiki se
beplerdir. 

lran Velia~~i 
iskenderiyeye 

hareket etti 
-- Birinci sayfeden -

s.ırayında, Süveyş 

kanalı salonunda 
huzuruna kabul ede
cek, ken<li"ine kra ! 
liç Ferideyi, ana 
kral içe Nazlıyı ve 1 
prensleri takdim 

1 edecektir· 

Anknra 2 Radyo: 
Ja ponyada, Aksada 
n1ühiınnıat depo
sunda hir İnfilak 
olnıuş, ou ki~i öl-

müş, kırk kişisi ~ ğ;tr 

oln1ak üzre 5 t~ kişi 

yaralannıış, UOO ev 

ha rab olı11u~tu r . 

. . . 
nu müjdelemişlerdir. 

V k ·ı· ı'ıit Mali\ c e ·ı ırrı 

gügüsleri~ıiıi kabartan~· 
yarıatı a\ ni zamnnd!l 
;net İnö~iinün milli ~· 
JF>-i altında vunlumuıO 

r-- • r 
verimli kavnaklarının dil 
nıadan arttırrım ve ıııii= ,., r 

Yunan Hükfimeti 
mir olmayan nı:ısrafl~P 
elan d:.ı it c:-> mih·on Jı 
criui uıühiııı. bir . ta;;arrıl' 
t; ld v ••• lele 1 un yapı wını muJu ' 

• .r- 't 
mr.ktedir. Üz. olar:ı.k 0 

nebilirki : 
İspanyada bir Elçilik ku-

ruyor 1. l . ı·ıiC Bütce ge ıı· <1rıın 

Ankrı ra 1 Rndyo: 
Yunan hü kunıeti, 
on beş sene e\ vel 
kapatılnnş olao Is-

panya elçiligini te· 
si"ıe kantr Ycrn1 :ş 

1 • 

J ttr. 

• k .ti· 
fazlalaşması, mcmil' · ı: 

0 
milli refahın, vatandj~:, 
tediye kabiliyetinin ~ ~ 
tikçe inkişafını göstere 
mes'ut bir neticedir. 

Siret Baj 

Milli .Şef ismet lnönü ls
tanbulu şereflendirdile~ 
- Biı'inci sayfeden -

biraderleri ve a kra

h~\sı, resm} Ja i reler 

ileri gelenleri Hay
darpaşndan karşı

la n11sla rdır. . 
Üniversite gençli 

gi~ da rülşn fa kc:1 ınek
tebi ve istasyonun 

iç ve dısını dolduran ı tıma kadar Dart11' 
binlere~ halk !\1illi şafaka geoçligi t~' 
Şefi karştlan1ak üz- rafrndan karşılang~ 
re bekli) orlardı. İnönü, karşılay<1C1 

Bayan Jnönüye, ları ~ ebnılamışlfl(' 
Bayan Lütfü Kır- geoçligin ve halk•~ 
dar tarafından bü- sanıinıi tezahür:,t1 

ketler ta kdinı edil- arasında vapurle 
nıiştir. Doln1a bahçeyi tc~ 
ı\lerdivenden rıh- rif buvurn1uşlard1( 
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Nrruıin bu dal&ınlı°'t I"" ~ 

esnasında bütün hayatını 
düşündü .. Gfizlerinin önün
den en sevinçli anları bir 
Sinema ~cri<li g'bi geçti. 
Gözleri, göz pınarlarında 
hiriktirdi~i ya~larla do
luyor. kallu burkuluyor 
ve Nermin halfı mazi::üne 
ve istikbaline ağlıyor. 

Hasta bir kaç dakika 
sonra göz kap al: larını kal
dırarak mırıldaniyor. 

-- $en hala buradasın 

ha, kı~ım ... 

Hasta. zayif: kupkuru 
ellerini dışarı ~ıkararak 

kızına uzatıyor. 

- Daha yaklaş kızmı ... 
Benim şefkatli kızım; 

Titreyen elle:il~ kızı

nın pamuk gibi. yumu
şak ellerini sıkıyor, öpü
·vor .. . . 
•- Müsaade et ktzım .. 

O pamuk kadar yumu
şak, kar gibi beyaz ~er
katli ellerini ~eveyim , 
okşıyayıın. Gittikçe t~· 

katım kesiliyor, damar
larımın gerildiğini duyu
yorum. 

Nermin başını önüne 
eğiyor. 

lki damla göz yaşı ... 

Hasta kızının elini 
ok~arken halfl sayıklıyor. . 

_ Artık el veda sana 
Nermin .. Gidiyorum ben ... 
Beni buradan ayırıyorlar .. 
İ~te geldiler .. Götürüyor
lar. 

Artık sabrı tükenen 
Nermin birden coşıyor. 

Son bir ku ,·vetle baba
sının üzerine atılarak onu 
sarıyor... Ağlıyor. ağlı 
yor. llı~kırıyor .. 

- Hayır baba .. Sen öl-
ıniyeccksin vasavacak-. ' ... \ ... 
sın.. Ve yaşatacaksın ba· 
ba ... 

Halını kalan X erimao 
babasının zayif kupkuru 
koll:mnı ok,uyor. 

şayac:ıksın .. Sen 
ben ne olurum 
Söyle.. Değ'ilıni. 
ölürüm, ben de 
mam artık .. 

ölürsen 
baba .. 
bP.n de 

Sinirleri nisbeten ya
tışan z:n·allı ~ermin sa
kinlc~iyor artık. . Babası. 
rnn geniş alnıııı, kır saç
larını p:ırmaklarile ok~u-• 
yor .. 

- Yorulma baba... Bi· 
raz sakin ol. Bak ben 
kendini \·e hem de beni 
üıiiyor~un. Ya ben de 
lıaı;.ta olursam'? .. Size kim 
Lak:ı~ık... Biliyor::;un ki. 
Annemde yok ... Belki ya
rın gelir. 

• 
Saatlar gfrıiimiizü açıp 

kapayıncaya katlar ge
~iyor. 

İşte uzaktan horozla
rın keskin ötüşleri: ara
b:ıl takırtıları geliyor. 

Sabah oluyor .. 

Fakat giineş doğmu

yor .. Gene ha va kapalı .. 
Soğuk.. Külrengi bulut· 
hırla örtiilü hafif bir riiz
rrar e::;ivor ve bununla e> • 

bera.hcr aµ;ır ağır, lapa, 
Jfipa kar yağıyor. 

Karvolada inleven has-. . 
tanın, günlcrllcnberi onun~ 
ba~ ucufüla bekleyen 'Xer. 
minin nefes :-;eslerini i:;;i
tiyoruz. 

1 kiı:;i de d:ıl ınış.. 'C yu
yorlar mı? IIaYır.. Yal-. . 
nız yorğunluk ve iztirap-
larıntlan gözlerini f kapa
mı~lar ve kPndilerini kay~ 
betmi~ bir haldeler. 

Birden bir ses duyu
luyor. 

- Bir dnnıla su ... 

Yorğuuluk Ye iztirap
l:ırın kcrıdbiıı<lc bıraktıv·ı e 
tesirle hasta babasının 
ba~ ucunda ölü gibi can
sız Lir halde bulunan Ner-
•ıin bu sözleri duymuyor, 
i~itnıiyor bile .. 

Gene ayni ses. 
- Bir <lamla su, .. 

Gene ce,·ap yok .. 
Ua:sta kınanıyor, solu
yor; sonra bütün ku,·ve
tile. l>ütün varlığile 

- Ne için böyle söy
\iyorsun bah:ı.. Sen ya-

- Su! .. Su!.. Su ! .. 
:- Sonu Var -

Tür~iye ra~yo~ifüzyon Postaları Ankara 2 Radyo: 
Hdtay'dan, ecnebi 
111en1eleketlere seya
hat edeceklerin bun
dan sonra Üzerlerin
de yi rn1 i beş Türk 
lirasın<lan fazla pa
ra göt ürn1eleri ya
..;;n k edilnıiştir. 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
Uzun Dalia: -
Kısa Dalğa: 

1G3U m. 1 3 Kc~. / 120 Kn·. 
HJ.7 4 m. 151 nf> K(·s. /:!O K \'\'. 
31:70 m. O-lt3:J Kt·s./:?O K\'\'. 

Bu günkü proğram 
12,:30 Proğ'ra ın 

1 :?.35 Türk müzigi-PI 
13,00 Memleket :Saat a. 

~1,00 jkmlehct Saat a 
yan 
~ ı ,oo Konuşıııa Haftalık 

~por ::~H:n i::-i yarı. :ıjans \ 'C ıneteoroioji 

balwrleri 
13,10,14 Müzik Kiiçiik 

Orke~tra-Şef: ~ccip A~ 

kın 

~1,13 E:;lı:rnı, tah\'ilfıt, 

' kaııılıiyn -nukut borsası 

fj~~at 

18,::W Proğ'ram 
18:35 ~llizik Sololor ve 

Lil>der-I'I 
19,00 K onıı~nıa Çocuk 

EsirkemP Kurumu 
l!J, 15 Tiirk ıniizigi Fasıl 

heyef!-Acenı :.l~irnn 

20,00 Ajan~, meteoroloji I 
haberleri, Ziraat borsası 

fiyat 

~ ı .:m K onuRnıa r onSC· . 
ıiıı takdimi - Ilalil Belli 

21,45 ~lüzik Hiya!<l'İi 
Cuwbur Flannuııik Oıke~t 
r::ısı 

2~,30 ~liizik 

halk ~arkıları 

- l'T 

Roman~, 
ve ~aire 

:?:1,·15.24 ~on Ajans lı:ı . 

berleri Ye yarınki pıo~-

ram . 

' fvtardin Nafia mü~ür
lüğün~en 

1 
1 - 1\1 ardin Nafia Da-

l 
iı esi için satm alınacak 
olan 1000 lira muham-

1 
men bedeli en iyi cins 
bezden mamul dördü 
mühendis ve sekizi ame
le çadırı olmak üzere 
cemen on iki Çadır açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 6/Mart 
;u~m tarihinde Pazarte
si günü saat 14 de Mar
din hükumet konağı 

içindeki Daimi Encümen 
odasında yapılacaktır. 

3 - Mühendis Çadırı 

-------------------- 2.GOx3. 25X2. 5ox 1.60 
ebadında olacak ve a-

:!Q.15 Türk ıniizig-i 

Mardin icra dairesinden mele çadırı da 3 metre 
irtifamda ve 4. metre 
kutrunda ve kapı ile 
21 dilimli ve 6 S. direk-Şeyhullnh ınnhıd 

lesinden ilvAs kavnk 
ve hemşireleri fek
ture ve celile ve 
~1ardinli davul fev
zi o<du n1ustcıfc:~ ~'e 

b 

abdülk~rin1 ve ab 
oüllfıtif YC Cl bdul· 
gani ve kızları nai
rne, rahinne, fa tnHl 
ve nu ına n ve oğlu 
abdülkeritn ,.e kızı 
fehinıe ve fePıç şey
ho veto ve abc.iüıfı-

, zız kansı hasibe a
ra b nnd~l şa yitın 
ınüşterek inek çar
şısıu<l<ı v.ıl< i ye111ini 

"' 
ern1eoi katolik kili -
sesinin v11 kıf dülu\ 
nı arkası hacı isına
il sevh efendi hane-. "' 
si yesCl ri ve cephesi 
yol ile n1~hJud 40 

1 

lira kiyn1etinde bir 
bap dükanın kabili 

tak~iın o)nıcıdi<rin-
.~ 

c.b n nıa hken1ece set li ve mahruti buluna-
tı l masına karnr ve- caktır. 
rihnistir. Dükanın 4 - Muvakkat temi-.. 
birinci sa tışt 4 ,t.~/9:19 natı 7:> liradır. 

5 - Bu husus hakkın-
S,ı lı günü saat 11 t

1

e ' da daha fazla malumat 
~lardin icrn daire- . olmak ve bez numune
si n<le ya pıltıc.:ı ktır. si ile şartnamesini gör
Bu artırnl~ıda tnk. mek istiyenlerin Mardin 

Nafia dairesine. müra-
d i r eJiien kiy111etin ·1 caatları ~lan olunur. 

yüzJe yetıniŞ b~ şine l 4-4 

talip çıkııwdığı t a l<- edeceklerin vüzde 7 
<li.~de satış on b~ş I lıuçuk pey ' akças; 
gun sonra l<J/4/ 039 ' o-etirnıe ]eri ve del
Ça rş:ı nı ba gün Ü a Y- G.·li ve ve sair ınas
n i s~~ at ayni \'erde ' ra( n1üşteriye ait 
y'1pılacnktır .... · olJuğu ,.e hissedar-

200.1 nucnaralı icra lan.lan davut fevzi 
ve iflas kanu,lunun oğ·lu ab<lüllatif "ve 
1:..6 ıncı ın ·,ddesi ınu- da vut feyzi kızı fa t
ci bince işhn gnyri n1anın hududi nıilli 
n1enkulde h;ıkkı o- haricinde oldukla
lanların sat1ş gün- rındnn kendilerine 
}erinden evvel icra tebligatnıa kamına 
dairesine ınür~1caat- kaim olnıak üzere 

ı ları ve şa tışa iştirak ilfın olunur. 



tDAREHANESİ 
Eald llaJb"Ji Bta aal llDAmJ Daire 

T elğraf Adre•I 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

YURT TA~! 

Türk Hava 
Kurumuna 
Vardım 

~ Bu yardım en bu-«@ 
yük biryurd bor-~ 

cudur . ~ 

Tür Hava Kurumu 
5 c ı - T [ R Ti P 

Büyük Piyangosu 
3 ncü Ke~ide: 11 ~la rt / 939 Jedi r 

Büyük İkramiye: 50.00Q Liradır ... 

Umumi Ne!friyat ve Yazı işleri 
Direkiörü 

~1. Siret Bayar 
Baaıldığı yer: (ULUS SESi) Basımevi 

Türk evinin se- v:.ın bir ev. Cocuk
refli ananesi kil~r- ! ~uz bir yu\·a .. krıJ::ır 
dir. tads11.dır. 

Kavanoz. kava
ooz rtçelleri. ş•5e 

ş i ş~şuruplan olnıa-

Bu o-üzcl anane 
~ 

' ı;ıızı v~-ısatalım . 
.1 • 

1 ~••••••••a•~e•e~cn•••~••••••••••••••••••••••~ •! -
·~···~·· ··~····~~····••O•••••G•••············•! aa m~ .. ~ 

ii Y urtdas! !~ 
•• ~ ~o •• a• • ~9 

Si KURDUf}UMllJI f ASRİ· :~ 
~- .. 

ı :: KA A \fi~ VAl~ilÖIMll ~~ 
r.• • ... 
i! DIEl-1~RVOlLAR !! •• •• .. -· :: Hep ulusun biriktirme gücün e : • 
• .., d Er . •• ay anır. ... .. 

• ~# ·-·~ -~ $! Bu gücü arttırmak hep senin 
;; elindedir 

C) M ARDİ 

s 

Her nevi Defter, Çek. Bo
no, ı\lakbuz. Kağıt başlık
ları. Kartvizit, Davetiye, 
Duvar afişleri, Sinema ve 
Tiyatro biletleri çok güzel 
bir şekilde b:ıs1lır "e kısa 
bir ınü<ldet içinde teslirn 
edilir. 

e 

Yeni getirttigimiz 
ıantazi ' 'e kübik 
h arflerle çok şık 
reçete kagıları 

basılır. 

)liicellithant!ll\İz vardır. ~f 

Her boyda kitah, defter '=b-. 
\'l~ sair bütün ~eder cok . . . 
~ık VB be !!'~nilı!cek ~ekil-. - . 
dt• tı>clid edilir. 

( ( . 
~~ 
~~ 

Bundan lıa~ka: 15.000, 1 ~.OCO, 10.000 lirnlık 1: 
ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet ınii- Vı!rilı•cek ~ip3rişler, g-öderilect:~\. paralar ~l:lrdiııt.ie ( Ulu~ 8<':-İ l,J 
k .. fat a dır .1"' Ba~ııne,· i ) l<lare ınüdürlii~ü namına O'önderilıneiil1ir. \-1 .... ~. ·a v r . . . . I"" • .Jit 

Yeni tertipt<'n bir bilı·t 3 J:ıtnk i~tirak etnwyi ilı- 0-4 Dışarıdan gönderilecek sipar·iş nümurıelerinin ok'.lnaklı bir ~ 
mal ı:tmeyiııi'-. Siı de pi)·angonıın nıcsut ,., lıahti- ~"it rsuette yazılmasını sa:ın müşterilef'imizden dileriz. t: 
yarları arasına girıııi:;; olun•unuz... ıff§I 

_______ .._ __ __.ı .... ·~ı~-- ······-~---~~ 


