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TURK GAZET ESİ 

Pa"lartesi 

Sayısı 100 Paradır. 

MDD~ôŞ~föını Cuml r e· · ·smetlnönü 
lstanbul ziyareti Bu gün Istanbul üniversitesinde 

çok mühim bir nutuk verdiler Kutlu Şefin, İstanbulda her sınıf 
halkJa çocuklnrile konuş3n bir ba
ba şefkat Ye san1inıiyeti ile hasbi ... 
halde bulunuşları hn !k hakinıive
tine istinat eden ve her şevi h;lk 
için yapan Türk denıokr~sisinin 
ccı nlı bir tezahürüdür, 

Yazaıı: Siret Bayar 

Bir zamanlar Osman 
Oo·ullarının zeyk ve 

l"'-

sefahet yeri olan Dol-
mabahçe Sarayı bir 1 
kaç gündür, tarihi, mil
li toplantılara ve he
yecanlara sahne olmak
tadır. 

~1illi Şef İnönü bu 
tarihi sarayda halk mü
messillef'ilc dertleşmek
te, halkın dertlerini , 
dileklerini en ufak te · 
ferruatına kadar • din
lemektedirler. 

Büyük Şefin lıu tet
kikleri, halkla doğru. 
dan doğ-ruya temasları, 
inkilA.b tarihimizde halk
çılık umdemizin, hal
kın menfaatine, huzur 
ve refahına do<>-ru dn
ha çok inkişafını te
min edici yeni ve fc. 
yizli bir devrin doğuş 

müjdesidir. 

Şükranla ve her ve
sile ile görüyoruz ki, 
Cumhurreisimizin yeni 
dit'ektifler veren her 
tetkiki , yürüdüğümüz 
inkılab yolunda daha 
özlü kalkınmamız, da
ha hızlı gelişmemiz 
için idare makinesinin 
amme menfaatine ve 
hukukuna daha çok 
ayarlı işlemesine kuv
vet ve hız vermekte, 
istenen ba~sasiyeti tar
sin eylemkctedir. 

Kutlu ~efin, İstan
bul gibi, en büyük bir 
ilim ve sao'at merkc-. -

zimizde mer . .leketin ek
~ikleri, halkın dertleri 
ü ıerinde hassasiyetle 
durmaları ve her sınıf 

halkla çocukJaı ile ko . 
nuş ao bir baba şefkat 
ve samimiyeti ile has. 
bihalde bulunuşları halk 
hakimiyetine istin ad 
eden ve her şeyi halk 
için. halkın refah ve 
saadeti için yapan Türk 
demokrasisinin canlı 
bir tezahürüdür. 

bnıct İnönü gibi , 
dahi ve milli bir kah. 
rarnan Şefin, dünyanın 
en büyük devlet ve 
sulh adamrnın milli şef
li Q·inde her gün biraz 
daha uluslaşan Tiirk 
de mokrasis; altı ok vas
fını dh.ha bariz bir su
rette tecelli ettirmek
tedir. 

Her vesile ile halk
l:ı beraber bulunmayı, 
halkın dertleı·ini ve şi
kayetlerini yakından ve 
doğrudan doğruya keA
rlilerindcn dinleme~ i en 
büyük bir ideal ve zevk 
edinen İsmet İnönünün 
y üksck şahsi etrafın
da her gün artan bir 
inıın ve güvenle, kalp, 
ruh ve ülkü birliğile 
toplanan 'filJ·k milleti 
yeni bir devrin ışıklı 
yolu üzerindedir. 

Bu ışıklı yola an
cak hakiki hüviyetimi
zi temsil .eden milli şe
fin mütehalli oldu"u 

Cuınburrei~iıııiı ı..,m ot 

İnönü lm gün öğleden 

e\'\·d raat 11 de, İ::itauhııl 

Üniversitesini ziyaret t>tlc· 

rek, genı;ligin cnısal'ne 

eneler t._.ı::;adiif edilclıilPn 

Şeref duyğusu 
Yazan: Yasin Kutluğ 

en co~kun 8C\'gi tezllhiir
leri ara~ıııua c;ok mühim 
bir nutuk verdiler. 

Kara ~ünh• ri p:.m;ala
van k:ın ,.e 8tl'!'i n-ü rı>n-. , e 

Jer (i rıkilapçıhk)da yoğ rul
ıııııı;: :;:ah ~iynst·tler, halka 

Milli ~efin bu nutku- ı hiııııeıte za tı ıııenfaCit um
nu varınki nut'hanıızda gıı='tı ar<.ııııa~· upta i>l<;li:,uz 
nt·~ rı,.U tCCg"İ7, ! fer;l!,!PI İ .\'<l ~. ~ llla S'lTf] l r ... , ... ; l 

Istanbuida n1ühim bir 
v 

yangın 

Ankara 4 ı~~1d vn: 1 n1ey<landaki şark 
halı kon1pa nvası, 
Kn tırcıogv 1 u h~ı 111 

"' 
Dün gece lstanbul-
da Sultan hnnuı1111n 
d~ çıkr,n bir yanğıo 
neticesinde ço rap 
ve iplik 111ağaz ıl a rı 
Atabey rnağazcısı, 

~ ' 
Selcinik ba nkası bi-
naları ve dah~ bir 

1 b' l 1 ço.{ ına aı· ycınnıış- 1 

t ır. 

Rus-Japon hududunda 
bir çarpışma 

Ankaı·a G l~adv·o: 
l"ök~'odaıı bildirili
yor: 

Soviyct Ru-,ya ile 

fa~ilet, ilim, ah 1 ak, 
dürüstlük, yurd ve vazi
feseverlik gibi ali has
letlerle bürünecektir. 

Yeni asır ve in~-an
lık tarihinin (İnönü) dev
ri deye sinesinde daima 
şeref ve iftiharla yaşa 
tacağı bu feyizli dev
rin kutlu günlerini ya
şayacaklara ne mutlu .. 

J .. ıponlar anısında 
Vladi vo.stok şi 111a

li nde n1üsaden1cler 
vukubuln~ .uştur. 

Soviyct kıtaatı hü. 
cu ın et ıııiş, 111üsa
den~ede 5 ~lançuri 
13 Sovi yet neft ri 
ölnıvştür. Sovivet
ler püskürtü ll;ıüş
t ür 

Diğer Haberler 
l iç sa yf emizde,~ 

kabul ctmi~ bulunanlar şe · 
rdll· c.luygulana bilirler. 

Türkün her lıaııgi bir 
kalkınmasında alınan tez 
Ye tedbirlerden kendi şah
sına pey ayıranlar, inki
lap IJü nycı:ıintlc tutuna
nı azlar. 

Kemalist n•jimde ka
fasile kolu ile çalışanlar 
hiç ututmanıalıdırki uluıal 
işlerde ~ercfli duyğ"u v·e 
doğruluktan kaçındıkları 
zartıan fazilet nişterile kök
lü bir ameliyata bizz:ıt 

ihtiyaç ve istihkak gös
termişlerdir. 

Türkün hakikat perast
li~in, perde götürmez, ari
zesi bahar bulutunun iü
neşi örtüşü gibidir. 

Sınırlarımızda parlayan 
nıehmetçiklerin süngüsü 
yabaıwı bakışlara ne ka
dar amansız ise yurdun 
harinıi ismetinde yürüyen 
cumhuriyet kanunlan da. 
aıııme ınenfaatlarını istis
mar edenlt~re karşı o de
rece merhamt·tsizdir. 

( ~1illiyet~ilik) davasını 
uu ruhta görüyoruz. 

Baştan başa kanla yoıt
ru lan bir yurdun (Devlet
çilif!ini) kuran ebedi Şef 

(ATATÜHK\ün kalpleri
mizde yanan ateşleri önün
de 9e ülkü etrafında top
lauınış ve and içmişizdir. 

( Lfıyık ) bir millete ya
raşım vasıflar bu asil ve 
temiz cluyğulardan başka 
ne olahilir. 

(Halkçılığı) kendi _için
de bulmak ve onun iztirap 
ve in~irahını beraber ya
:::§~n 2 inci ıayred~ 
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Der Akşam: 

Barış ın ve milli ~islerin şanlı tercü· 
manı, TürK Kurtuluş ve in~ılabının 

Sevimii hamisi Milli ~ef ismet İnönü 

R©l<dly©--
--H ©l~~ırO®lrÜ lfilil ü ~ 

Şarki Erdünde 
karışıkh 

Şeref Duyğusu 
-Bas t:.ırafı 1 nci s3yfa<la-. . 
~amak. (Cumhuriyet<;iligi
ıniziu ) açık alnıdır 

Fcrdlerin itı tira~ 'c 
iztirarla ammeye sıildm~ı
na ta.biat imkün bırakuıa· 

<lığ-ı gibi ~'Cr<le sii rülen 
ın uzirlar giLi, ccın iycte 

ha\k arasm~a 
I 

Atatiir~ E::ığ' iken 
<lost Y<' dü~man her zaif • 
ruhlu insanın k:ı lbin<le 

şu muauınıa lı tl'U:UH' do
]a~ır dururdu. 

'' Atatürküu rnu,·:ıf

r fak1yetleıini b:ışarr.c:ık bir 
Türk daha~ eti~ebi~i rmi'!',, 

Filvaki İsmet lrıöuü, 

nün Atatiirh ün yük~ek 

meziyetleri]~ uelı ~ kaLi
liyetini teharüı cttiı en 
a$aıs-ı va anıerı yazdı :J-ım 

j .., .. • • ~ 

lıir kısım sözlerini <lik-
katle okuyacak olur~ak 
Ebedi Şefin ne büyük uir 
ı.ekQ. hazinefiine sahip ol
duğunu, ne te"ilc ne tah
rife ve ne de inkftn• hiç 
bir sur~tle imkün görü
Jenıez. CümhurreUıniz 1-
nönü Lüyük tlahiyi g:.ı

vip etti""imiz acı günler-
~ ~ 

de: Millete verdiği ,.e her 
~a.trı ayrı ayrı lıircr milli 
heyecan kayrıa~ınd:ın fı:;;
kıran bir kıymet şaheseri 
olan beyarrnanıcsinde A
tatürk için şunları tiöy

lemişlerdi. 

"' Hakikatte yattığı yer 
T ürk ınilldi:Hin onun için 
a~k ve iftiharla. <lolu olan 
~ 

ı:ö ksüdiir. Atatürk: tarih-
te uğradığımız (·il zalim 
bir ittiham günüadf; atıl

uıı~, Türk milletiuia ma
ausı ve haklı okluğunu 

iddia ve ilan etaıi~tir. İlk 
önce ehemmiyeti kavran
mamış olan gür iesi, C4S

la yıpranmayan l>ir ku \'
vetle nihayet Lütün ti
hanın ~uuruna ni.if uz ct
mi~tir. En büyük zafer
leri de kaıaudıkt:m soura. 
Atatürk, üuırünü yalnıı. 

Türk milletinin haklarını, 
in .. aniYetc Pzl'li hizmetlP
rini v~ tarihe lıak e tti~i 
O\eıiyetlPrini ishat etmek
le gcçirmiı:-tir. Milletimiıin 
bUyükliiğüne, kudretine, 
faziletine~ ınecJı.mi~·et bti
dadına Ye mükellef ol
tluO-u insaniyet vazifcle-

1"\ • 

ıine s:ırsllruaz itikadı var-
(ltr . ( Ne mutlu Türküm 
diyene) d~diği zaman kea
~i eıafıiıı rubunwı biç sön-

-

f. Necdet Göke r 
meyen a~kmı en manalı 
bir surette hülilsa etmiş· 

ti. Dt~vletimizln banisi ve 
milletimizin fedakflr, Ha
dık ha.tliuıi, ins2nlık ide
alin ::tf'tk ve mümtaz sima-• 
sı eşsiz kahraman Ata-

Aııkarn 4 Radyo: 
~laveravı Erdü nde 
vnziyet ., ka rışık tı r . 
Siyasi bir g rub Emir 
AbduJJnha karşı ha
r ekete gt>ç n1işti r. 

Bir çok ç et elerin fenalığı dokunan her du-

h ld dlıy , a rı I ruınucla iusaniyet nefretle se re sa ı r \. ı 
1 1 • 'aı ~ı ar. 

ve bir petrol borusu -
nu b1 hri b ettikleri 
bi ldir i l nıektedi r . 

Hele fıi.e,·Iete taalluk 

türk: Vatan sana. minnet
tar<lır . Bütün öınrünü 

hizmetine verdiğin Türk 
milletile beraber senin hu
zu rnnıla taı.iın ile eğili
yoruz. Bütün hayatında 
bize ruhurı<laki ateşten 

canlılık verdin. Emin ol 
aıiı hatıran sön!Ilez me
~ale olarak ruhl arımızı 

daima ateşli ve uyanık 

Libyadaki ltalyan 
askeri eri 

eder işlerde şahsi intifa 
ve ihtiras t:>aş gösterirse 
faziletli olduğu kaı~arda 
kuvvetli bir Türk yumru
ğu derhal depeden iner, 
vurduğunu ezer. 

Gerek fert.l gerekse 
millet veya devlet ol:ıun 

bu seyri tabii de uınküs 
tecellilere uğraınışlari:ı: 

tutacaktır . " 

Ytiksek milli coşkun
lukları y.ıratan milli şef 
lsıuct inönünüA ilk be
y:rnnamc::;indcn bi r kıs

mını anlatan yukariki 
sözleri Atatürke dünya
da beslenen emsalsız sev
ginin en beliğ ifadesi <lir. 

Bunun i~~in, büyiik Ti.irk 
milletinin sa.mimi fikirle
rinin en güzel bi r tecellisi 
olan milli ı-ıefimizin bu . 
beyannamesine :ı.id bazı 

satırlarını yazmayı fay
dalı bulduk . 

-Sunu Yarın -

Yeni Yunan 
gemileri 

Ankara 5 ı~ .. , d yo: 

Bav ~1ussol i n i bu 
"' 

g ün L ibyada n dö-
nen ~1arcşa l Bodol
ğo'y i kabul etn1 i ş · 
tir 
~ln reşa l. l.J1 bvt·de 

J 

alıncın t etbi rler ha k-
kında Duçeye nı u

fassa l nıaluına t Yer
n1iştir. 

Ankara 5 Radyo: 
Paristen: Li byedeki 

ltalvnn kuvvetleri-., 
ni n a rttırılınası si
yasi mahafilde he
yeca nla karşılan -
ın ıştır. 

Londra n1a ha fi
li nde, İtalyanın al
dığt bu tedbirlerden 
sonra ~tussolinin i n 

Fransaya ka rşı ta
leplerini bildirerek 
ihata fr~ alivetine baş 
layacağı za nnolun
rn a ktadır. 

Ruzvelt bir nutuk 
söyledi 

Anka ra 5 l~adyo: 
Va şinğton: Federa l 
ka nu nu esa s1s1 n1n 
v1ldönün1ü münn-

sı ile neticelenen 
Anıerika nın kurtu -
luşunu tebarüz et
ti rnıişti r. 

Maruz kaldıkları felfiketin 
arazını evvela kendi nef
sinde ve bünyeısinde ara
malıdır. 

(ATATÜRK) kurtulu~ 
sa \:aşına bu yoll:ırda u gir
digi için bıdefe var makta 
o k:ıdar çabuk muvaffak 
oluuki: lstilacıların ölüme 
mahküw ettikleri L~ısta 
türkün kalkınmasına <.liin
ya mütefekkirleri Lala 
hayretle bakıyorlar. 

Turküu yarattığı za
fr.r şahikaları bugün da
hi dünyanın en k:ı.ranlık 

afakınd1 saikalı lıulutlar
la üpü~ürken (İsmet J ııü
nü) nün Anıerikalılara. 
yaydığı me:mj dünya mil
letlerinin de kulaklarını 
c;ınlatmı ştır. 

ı Milli Şef) lerinin <ltıy
ğ'ularile yaşayan ber Türk 
her yer yüzüııün en şe
refli bir insarndır. 

Yasın: Kntluğ 

Ank~ra 5 R~d):o: I ;ebeti le ya pıla n b ir 
Yunanıstan, lngıl- topl a ntıda, na zırlar, 
t erede hu ~usi bir devlet meınurla rı, 
fir n1aya iki genli süfe ra ve daha bir 
sipariş etn1iştir. çok za vat hazır bu-

Bisiklet Yarışı 

Mareşal 
Görinğ 

Ankara 5 Radyo: 
~1a rcş1 I (iör i nğ r e
fikasile birlikte İtal 
yaya hareketetnı : ş ~ 

tir. 

lunnıuştur. 

Reisicunıhur Ruz
vet bir · nutuk söy
li yerek, k3ounu esa
si ile hukuku beşer 
üzerindeki görüşle
rini anla tnıış, A nıe
rik a kan unu esasi
sinin vücud bulnıa-

Anka ra 5 Radvo: .,, 

Beden terbivesi he-,, 

yeti tarafindan ya
pılan bisiklet yarışı 

on yedi koşucunun 

iştirakiyle netice
lenmiştir. 

Ha vanın çok sert 
ve rüzgarlı olınası
na rağmen yarış 

çok iyi geçn1İş, bi

rinciligi Nuri Koş 
bir saat on dört 
dakikada, ikinciliğ i 
Ankara gücünden 
Ala addin, üçüncü
lüğü yine Ankara 
gücünden O r ha n, 
4 üncülüğü Hasa n, 
beşiociligi de Şem
si ~azanmıştır, 

.... 



-

Aşk lztiraptır 
1 Yazan: Oiuz Öz def 

- Acaba cig-erlerim par
\' :ı, Parça dökülürken be-. ' 
nı bu vaıivette görüp s . • 
kenı Yanı ln1~1md:ı :ığlar-
·en oda a~lıyacak mı .. 
Oda iıtirap <:ekecek mi. 
Buna hiç ihtimal vere
nıiyoruuı. . 

Nerınin inliyor sanki.. 

- Ba La.. Balıa 

Susuyor sonra bil 
Yük bir heyecanla devam 
ediyor. 

- Baba.. Neler sl\ylü

Yorsun.. Anlamıyorum ... 

Hasta. elini kızına 

uza ti yor. 

- Anlama ... Daba.. l yi.. 
Rski bir acı hatırayı an
byıpta ne yapacaksın ... 

- Baba sövle nP. çık;u .. 
Bu acı bat;rayı ben d~ 
öğreneyim. 

- Ha.yır! .. 

- Baba .. Yah·arıyoruın 
sana.. Derdinizi.. Kalbi
nizi \'İC<lan iztirapları 
isinde bo<Tan hatıranızı 
b' c en de anlıyayım .. Bende 
öğreneyim . . Ve size bu 
husu~ta bir arkadaş ola
Ytm. 

- Peki Nermin.. Ma
demki bu kadar israr 
ediyorsun, arkama yas
tık dava da :mlatayım. . . 

Hasta arkasına. ko· 
tıan yaı:ıtı ~a da.yaniyor .. 
Ôkııürüvor .. Göz yaşlari
le likft)' esinr. başlıyor. 

- lyi dinle kızım. Ben 
öyle talisiz ve öyle kara 
habtlı bir insanmı~ım ki 
bun un farkın:ı pek geç 
vardım.. Anneni ben se
•erek isteyerek aldım .. 
Üda beni öyle. Yıllar bi
ıe bu ay kadar kısa ge
liyordu. Annenle yazları 
sayfiyelere çıkar eğlenir 

geıerdık.. Hiç bir iztira
bımız kederimiz yoktu. 
Bu hal bundan iki ay eve
line kadar devam etti .. 
Nermin.. Sende bilirsin 
Yavrum .. Ne saadetli cün
lerqi o... Falcat bir ~un 

bundan iki ay C\' vrl dün
ya sanki üzeriıne yıkıldı. 

Annenin gardırobunda kı
ra\•a.tınıı ararken bir re
~im , hem de bir erkekle 
re~mi buldum. Baktım .. 
güzel bir geaç.. Tahmi
nen 30 - 32 ya~larında 
Resıııin arkasına baktım 

şöyle Lir yaıı vardı. "Sev
gili Hatice.. Yıl1arca se
viştiğimizi unutma taril : 
25/Teınmuı/1926,. imza 
yı okuyamatlım. Demek 
karım ::ıcnin anneciğim 

diye uonrnııa :4tıldıl'Yın • • ı:> 

Hatice bundan 23 yıl ev-
vel bir erkekle münese. 
bete geçmi~.. Ama. ben 
nasıl duymamışım, nasıl 

ol:nuşta bissetmeıııi~im . 
Hala irıana11ııyorum. Bil
sen Nermin o zaman ben 
ne halde idim. Sonra bü
tün gardıroptaki e~yaları 

yere iudirdinı.. Bir ~ürü 

m~ktup. Buııl .. r hep sev
gi mektupları idi. Hepi
sini okudum. Hala bat
nında lıir mektubunda 
~fiyle diyordu. 

"Bu çocuk bence ebe
di ölmez bir y~digar , 
fakat sence çok acı llc
ğilnıi,. llk önce bunun 
manasını kavrıyamadıın .. 
Bircl(•n elime hir çocuk 
rcsıni geçti.. Bu ç0cuk 
benim. senin (Doğan) di-
ve üzerine titretlil'iimiı . ,.., 
iilen oğlmndıı... Nt arı-
yordu o&~H.la... Re~mia 

:ırk:ı.,ına lJ:ıktıın... Göz
lerim karardı, ba-.ını dön
dü . E,·et artık anlamı\'· 

tım .. Üleu doğan benim 
oğlum değildi... 

Nermin kendisini tu
tamıy:ı.rnk babasının boy
nuua sarılıyor. 

- Doğan... öylemi.. O 
benim kardeşim değildi.. 

_ Evet kızım. Senin 
karde,.iıı değildi.. Fakat 
çok ge~ anladık. Ne iyi
k i öldü .. Yaşasaydı ... Şim
di ne olacaktı... Hayret .. 
Do~an. ölen Doğan be
ni ra oğlum değilrli. Bc
ııiuı kauıuıı taşımıyordu. 

Ne acı... Beu onu deli 
gilıi severdim.' ... Bir ta~e 
o~lum diye üıerınde tıt. 

(Uluı Seat) 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

il A BE .. ?.LE R İ 

Binicilik Sporuna baş
layacak olan 

Gençlerımiz arasında dün yapılan 
toplantı 

Bundan bir kaç gün 
önce Şehrimiz halk evi 
spor kolunun bir bini
cilik şubesi açmak ta
savvurunda olduğunu 
yazmıştık. Bu hususta 
aldığımız bir habere 
göre: biniciliğe hevesli 
bir kısım gençler öğleden 
sonra teknik binici ar
kadaşlarile beraber halk 
evirnızin idare odasın

da bir araya gelmişler 

"e kuracakları bu h~yır
lı teşekkülün kuvveden 
fiile çıka bilmesi esas
ları üzerinde alınacak 

tedbirleri tesbit edeu 
bir konuşma toplantısı 
yapın ışlardır. 

Ulus ~esi-gençleri
m izin bu hayırlı işe bir 
an önce başlamalarını 

ve muvaffak olmaları
nı tekrar can ve gö
nülden dileriz. 

IHJAVA 
da rı 12 n1il i nıetre
dir. 

Bugün Şehriıniz
de havanın kapalı 
ve ara sıra ınutedi) 
olarak yağışlı geçe
cektir. 

Bugün Rüzgarın 
cenubi şarkı istika
metinden orta kuv-

5.3 939 Pazar günü vette esnıesi n1uh
yağan y~ğış su nıik- I tenıildir. 

Kudüste 50 kişi tevkif 
edildi 

Ankara 5 Radvo: 
ol 

Kudüste tethis ha-. 
reketi devan1 et-
n1ektedir. 

dan çık o rnıışla rdır. 

Elli kişi tevkif edil .. 

n1iştir· 

1161 

günlük 
• 

... PiYASA 

1 

Bui!day 2 60 
~ 40 .\rµa -, .Tn (Bir ÇUYal) 620 --

rJ_D:ır~ 3 - - -,. 
~ohut 5 t< --
Mercimek 3 --!>irinç. ')ô) ....... -- --
~3dL• Y :lğ' 90 ------ --

~ Tew ~·ar11 --ır7--· ----
r t \ Clll Y:l~I 70 

1 

: 
1 

~ 
' 

i 

1 ·- . -

~ 

Yün 3fi --
Deri 35 --
Badem 18 - - --

J}a<lc>nı içi 95 -
Cedz 12 --
Ue\'İZ içi ::35 -Mahlep 30 --
Mazi 12 -
Kesme Şeker 35 -Toz şeker 31 -Kahve 120 -
Sabun 45 - - -
l 'ay 335 --.! _ _ • _____ , _ _ 

-
Ku~u tiz~ı 15 
l'eknıeı 12 - -- --Hal 1 50 

Türk Hava 
Kurumu 

Şubesinden 

Subcmiz ambarın-
~ 

v t kilo d a 111e cu 565 
buğday artırmaya 

' çıkarıldığından talip 
ola nların bedeli n1u .. 
hanıınen üzerinden 
hes~.\ p edilerek 0/c 7,5 
kuruş nisbetinde ta
hakkuk eden 106 ku-
rus <libozitolarile . 
beraber T.H.K. Mar-
din Şübesine mura
ca n t eyleıneleri ilan 
olunur. 

Asiler bu treni yol- v lUI ırt<dl ©lŞ! 
f'!rdiın . Bilmiyordum ki 
o iğrenç bir kan taşıyor .. 

Allahım sen acı bana ... 

-Sonu Var-

Yiyeceğin giyeceğin hep yerli 

malı olmasını tercih et. 



iDAREHANESİ 
Ukl H.ıke "Ji Bf ıui H1111mli Daire 

I'- -- -·-
T eltraf Adreal 

Mardinde "Ulus Sesi,, 

Y-U R T TA~! 
T .. 

K 
y rdım 

v 
~ ..... 
~ 
~ 
~ 

Q) 
r./),., 

. cı.> 
> ~ 

Umumi Ne~iyat ve Yazı işleri 
Dirclı:iörii 

~1. Siret Bayar 
Baaıldığı yer: (ULUS SESİ) llasımevi 

Türk evının se- van bir ev, Cocuk· .. ' ., ., 
refli ananesi kiler- suz bir vuva k.~d~ır 

"' 
dir. tadsızdır. 

l(a va noz, kava
Uoz reçelleri. sişe 

şişe şurupları olnıa-

Bu güzel anane 
mizi ynş.ıtaiını . 

= ~ aoa••••••••=•••••~•••••s•••••••s••••••••••••r :: 
Q) ••••••••••a••••c•••••O•~•••••Q•••••••e•••••••·,-: .. ' ... . .. 

c=a :o ~ 5! y u r t d a s ! ~! 
~ C\.1 ~ :: , =~ 

Bu yar ım en bu-ı «@· 1:: ~ U KuRouGuMuz FAeıi- ~! 
l·ryurd bOr•i~ S m 1ii KAU\R V~ VAPTIGIMrz ~! >: ~ $! DEM. VOU.AR !i 

1Cjj >-, ro :: == 
b ~ ~ :: Hep ulusun biriktirme gücüne : 

~" ..... ... ı;. _ ...... •• dayanır. "'ı 
~ ..-4 (/') :: =· 
cl.J :::3 ~ i! Bu gücü arttırmak hep senin ii 

yük 

cud r. 
.,,, > ....... ~ ;...... ... •' 

l
~~A.,;;~~~~'l~~~~~d~a~fl!/.~B·~~~i. ~ < !! elindedir ;i 

1 a•a•e•eD&•e•&•eaeoe•a•••••~n~·····~•l•&••••ae••' 
1 ••••••••••••••••••••••••••••~••D••••••ao••••••'• 

1 ~ 1 TO K ~OCUGU f f I! ~~ ~~~~~~~ 
1 HER illRK <,.OCUÖUNUl-. İ :1 OMA R DİN ( 1 
!t OICUMASI lAllM BİR ~ ~ u 1 e S i (( 

ROn1AN ~J 11 
D 

11 ·fi. 
F~~abl50 kuru~t';'r ·I \ 11$3©.ı~D m@vo t 1 l{ıraya oa verılır. '~ ~ q~ 

-~~~~ır-.J;~~~~~~~ı ~ Doğu illerinin en modern ~ir B A S 1 M EV l D 1 H ! . ·ılı .,.. .... 1 
•

1 

~ Her nevi Defter, Çek, Bo- Yeıti getirtı;iğimiz ili/ 
/«I İant.azi ve kübik ~ 

, ~~ no, Makbuz, Kiiğıt başlık- harflerle eok sık ~ 

Tür Hava Kurumu 
~ CI - T [ R Tip 

Büyük Piyangosu 
3 ncü Keşide: 11 ~la rt / 930 dedir 

Büyük İkramiye: 50.00Q Liradır ... 
Bunclaıı bnska: 15.000, l:?.000, 10.000 liralık 

ikramiyelerle (~0.000 ve 10.000) liralık iki adet mü
kftfat vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet al?ırak i~tir:.1k etmeyi ih· 
mal ctmevini.:. Siz de pivancronun mesut ve bahti-

~ • e 
yarları arasına gfrmiş olursunuz ... 

l 1'j/ l ::ırı . KartYizit. Davetiye, ::-e~~ete ltAaıı~rı Ç! 
Duvar afişleri. Sinema ve basılır. (~ 
Tiyatro biletleri çok güzel .\Iiicellitbanenıiz Yardır. f§.1 
bir şeki lde basılır ve kısa Her boyda kitalı, dcft~r i 
bir nıüddet içinde teslin1 ve ~air bütün şeyler <;ok 

şık Ye begenilecck şekil· l!l;! 
edilir. de tr.clid edilir. ~~ 

t: 
~ Veril~·cck sipa~~~l~r ... y ~örJerilecc!' paral_ar ~! :mlinde ( Ulu~ St:d ~ 
~ Basıuıen) İdare mudurl~!!U namına ~öndenlmelıdır. ~ 
Ji!I/ Dışarıdan gönderılecek sipar·iş nüınunelcrinin ok'Jnaklı bir ~ 

rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. t: 
1-..._.a:smm:--.-~mm-=•··1.-.aı ~ .. • •~ • ~~··· ~ -~·••C · 
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