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Sayısı 100 Paradır. 

On ikinci yıl Kuruluş yılı ı Agustos 927 

Cuın~urresiıniz ismet inönünün, istan~ul ~niversitesinde ver~i~l9ri çok ınü~iın nutuk 

Cu~huriyet Halk Partisi , şiındiden memleketin bütün 
menfaatlarını kucaklayan bir aile haline gelmiştir. 

~lilli Ş~f İslnet İnönü 

Ankara 6 Radyo: 
İngiliz gazeteleri, 
ecnebi deleğelerin 
bu gün Filistin kon
feransını terkede
ceklerini yazn1ak
tad1rlar. 

Vatandaşlarımla yakından memleket 

meselelerini görüşmek benim için 

şuurlu bir zevktir 
Ankara 6/ 1 Radyo - ı' !.;iir ve takdirlerimi söyle. 

Reisicumhur İsmet İnönü nı<•k isterim. ,, 
bu gün saat onu çeyrt'k 
gcı:e btanbul Üniversite
sini ~ereflenuirdiler. Üni
versite, gfnçlik ve halk 
yığınları ile dolu idi. 

Kendilerine, Vali, me \'
ki kumandanı, Dahiliye 
Vekili, kalemi mahsus 
müdürleri refakat ediyor
du. Heisicumbur bir müd
det istirahat ettikten son
ra tezahüratla balkona 
çıktılar. 

Büvük İnönü, üniver
site g~n~leriuin alkı~ tu
fanı arasında nutuklarına 
~u ciinılP.lerlP. başiadılar. 

t stan bul üniversitesinin 
kıvmetli ınensuphrı: 

lstanbula gelişimde be
ni muhabbetle selfünladı
nız . Memleket ve millet 

Gurııhuriyet. H'Jııııının 

l:;tanuul Oui\·ersiteRinin 
inkişafı i ~iıı i, ilk gü ııle

rinde ele aldığını ' c 
yt> ni Ank:ırc:ı üı ı i\· er~iı e

si me~·daııa getirilirken 
btanbul liniv~rsitcısi ek· 
siklerinin ile durmadan 
taınanılandığım ve Cum. 
huriyet Türkiycsinin en 
sağlam mezivetlerinden 
biri de ahlak ve karak
ter sağlamlığı bulundu
ğunu, Türk miıletiniu in
saniyet aile::;indr. kıymetli 
bir v a r l ı k oldu~unu, 
lm vaziyeti <le ancak te
miz idealle yetişen genç
lcriıniıin ablak Hı karak
ter ı:;ağbmlıgında tecelli 
ettiğini işsret buyurmuş 

!ardır. 

için ümitlerle dolu olan G{·nç Uni vr.r Jitelileri-
çalışrnalarınız ben de iyi nıizill, karakterini asli mil-
intibalar bıraktı. Size teşek- !etimizin yürcgini ümit-

lerle dolduracak mahiyet-. . 
te olduğunu söyleyen Mil-
li Şef nutuklarına şu cüm
lelerle devam etmişlerdir. 

"Bu toplantıdan isti
fade ederek !stanbuldaki 
vatandaşlurı ' a teşekkür 
etmek isterim. Sayın va
tandaşlarım, dört gündür 
samimi mulıabbetleri ile 
muhitlerinde beni mem
nun ve bahtiyar etmiş. 

lerdir.,, 

Halkla yaptığı temaslara. 
işaret eden reisicumhur ez. 
cümle şunları söylemiştir: 

"Bir bakışta sade gö· 
züken mevzulara temas 
ederken, ciddi bir dikkat 
,.e samimiyet göstermiş

lerdir. Halkımı~m her ta
baka8iyle, memleketin her 
kü~esinde aradığım tu 
temasla: ) ıenim için çok 
zevkli Lir meseledir. Bü
- Sonu 2 inci sa.yfede -

. - ---



Barışın ve milli hislerin şanlı tercü
manı, Tür~ ~ urtuluş ve inkılaOının 

Sevimli namisi Milli ~ef ismet İnönü 
~alk arasm~a 

- Dündeıı Artan -

~imdi m:.ıksaıla g'CÇt!

liın: 

Heisi('umhur oltluklan 
gündenberi _jJjlJi ~efürı izin 
her sııııf halk t::ıb<tkası 

ve küylii ile yautıkları 

muhtelif teırıa::-;larıııın eııt

resan safbalaı ile uztm !-;e
neler fasile~iz Haş' f;!kil
Jik yaparak. milletiıııizin 

refahı namına ıw cısil si
yasi iukılab hamleleri vü
cuda gctirdiğ'irıi :ıııl:ıtaıı 

yıllardanberi lınzur Vt' sü
kun içinde y;ı~attırılan, 

Türklük dürıy:ı sırıa, barı~ 

ve emnivet 1;-.ıklarırıı ııe . . 
büyük bir medeni <' e~a 

ret göstererek, serptikle
rini hesnp edecek. ulur · 
sak: 

lsmct İnöııürıii :sı•\'
menin de her Tiirk İ\in 
ne geniş ve ferah "erici 
bir milli ilnı.dt•t olac.ı;'.!:ıııı 

kabul etmekte biitiiıı diin
ya efküri u muıııiye~irıin 
bizimle :ı yn i fi ki r<lı! ola
<'al'rm a lJir daha kaııaat ;:-. 

ıreti ririı. o 

!~tiklfü i::;LecliU-iıııiz lıu
dutlarua kurtulu~ e:ı' a. 
~ının krokilcrirıi ı;izmek 

iç.in, knhrauı:ın ~frhrıı!'t . 
çiklerimiıin t•n öıı t;aiıa

da. ko~an, aslaıılara ku
manda etlen şanl ı bir za. 
fer kartalı gibi fl lftkct
lerimize sus diyen isnwt 
lnöo il milli ::;elfunctiııı izi 
düşündüklı!ri ıçın geee 
gündüz rahat bir uyku 
uyumamıştır. 

Loıan gibi eıı ı;etin 

bir ·iyası nıu:ılıeıleııiıı iuı

zasını atan r~uıet inönii; 
b u nıuvaffakıyctini 

Türk i, tiklfüının. Türk 
z:ıf erinin, 'l'li rk kabili yetinin 
lıir örncğ·i halinde o zamanın 
Avrupa emperynlizimiııin 

önlerine sererken: l 101iti
ka madrabazlHıııı sustu
ran beliğ' sözlerilc Liiyiik 
milletimizin yükı::ek hisle
rine samimi ruhu ile ter
.cüman olmaıs-a <"alı:::.ı \'Or-

D • • • 

İ. Necdet Göker 

uu. 
Kemli ~:ıhsi rahatıııı 

hiı; tlüşiirınw~rcn iııünü : 
lwy:ız ı:;::H;larıııı ~crefli nıil

h:t iıııizin ~anlı lrntır:llarilc . 
siisleyerek ağ':ırtırıı~, va
tan ıııihııetlerini kmtuluş 

yıldızlan, millet iztir:ıpl:ı

nnı iııkılüb <;İ\f!kleri ha
liıH· getirıııcye ı;alı~mı~

mı~tır. 

:\lilli Başuuğ'umuı iııü· 
nünün varlığı: Tiirk mil
letinin ~·iik::-;ck ııı cıiyPt 

\ 'C kabiliyetleri hakkında 
yanlı~ kanaat edinen
lere yf'rıinen ~u te\'abı 

vcrmcktctli r. 

·•Türk milleti hrr ~e

ye kadirdir. Atatürktcn 
::;oıır:ı AtatHtklcr yarata

bilecek kudrette en cııgia 
varlık ve ku\'\·et kaynak
Jarile bezenmiş bir iilke
ııiıı kutsal l>ayrağ·ı ctra.
fında toplarımı~tır. Türk 
nıilletiııin her fen.lir.in ka·
binde clH'di Ahltiirkiiıı 

ülmcı ni:;anesi ya~ıyor Yl' 

y:ı~ayac:ıktır. 1'iirk aııa

larırmı lıenıen hevbi <.le 
birer Atatürk, birer lsmPt 
lnöııü yetiştin'bilN:ck k:ı
uiliyett. yaıatı lını:;-lardır. n 

BeYnelrnild barı;-;ın ve . . 
milli hislerin terctin·rnuı, 
Tlirk kurtuluş ,.e iııkılü

hırıııı ~eviııı!i lıanıbi Js. 
met İnöniiııiiıı bütün escr
lerirn! iEwc obruk, son 
İstanbul ~c:yah:ıt ınıu iı :

t iLalarını da tekmil .. lH·y
betli sahne \'C dekorlarilc 
hcYcc:ın yaratılmış olan . . 
ınuhayyclclcrimiz de !Jircr 
defa <laaa canlanclırnc:<k 

olurs:ık, yalnız milli ufuk. 
larıımza. değil bütün dün
yaya şu hakikatı bir 
kere daha haykırarak ilftn 
etmi~ gibi oluruz : 

"Türk milletinin v:ı. 

tanı; dünya nıilletlcriniıı 
hiç !Jiri:!İ]C mukayPsc ka
bul etmeyecek k:ıdar bü
yük kahr:ınıanların ye
ti~tiği, tükenmrı bir ha. 
ziaenin ufuklarında ya. 

Cümhurreisimiz ismet 
lnönünün 

İstanbul üniversitesinde verdikleri çok 

mühim nutuk 
Başı birincide -

yük, kii\,'ük hütün nıilltt 

<lertleı irıi ac;ık~:ı: haya.la
ta kapılmak.uzın ortaya 
uökiilnıesinue lıüyiik lıir 

kıyıııet güriyormu. 

Çok d:ıfa konuşulan 

~t~·ler, bilinen :;c,vleruir. 
nurıuııla. lıcrnber aym ~e
yin nıuhft•lif muhitte, muh- ı 
telif vatanda~lar farafııı

daıı siiylenmesinde büyük 
faideler vardır. 

Vatmııfa:;:larımla yakın
dan memleket, nıe~elPsi

ııi giirü~nı11k uerıim i<;in 
~uurlu bir ze\'J~tir. Şiın<li 

h:taııbul ürıi\ersinden bü
tün \'atan<laşlara hitab 
ecl iyoru m. l\I eın lekC'tirıı iz
de yımi Büyiik .:\lilll·t 1Iec
l biııin )'Cni ş~çiıııi ba:;;ın

<.la h:.ıiz olclu 0·u kıvmet 
~ . 

cröz kamastırncak hir va-ö • 

tılnıı~, en engi n bir ce
ı-:aıct kaynağ'ırıı tc·ım~il 

l'Of!ıı, lıiıicik ınııcizl·h•r 

iilkef'iclir. BüylP bir iilkP· 
de IJir cleğ;il, on <lcj:!;il, 
yüz değil uirılerec Ata
türk ve lnönii yeti~tir
nıPk k:ıLildir. Keın:.ı.liznıiıı 

tohumları, lnönünün yiik
~ek prenı;iplerile daha. çok 
!1,'iirbiiz filizlt•r \'erecek. 
bu \'atlin bundan s<nıra. 

ıl:ıha çok yük~c:ıeeek, ve 
da h:ı g'Pllİ~ ' ' O ilerletici 
iııkıhlpların nurlaril<' yı 

k:.ınacaktır.,, 

Cümhurrdsiıııiz İ~rnet 
1 nüııiinlin ilk heyanname
ı::irııl11ki lıiı kı:mn cler'rf'rJi 

~ 

~i>zleri ele Ln i<luialarırııı-

zı vcsikalandır:m sübut 
delillt.:ri mahiyetinde ol
ıluğ'u it;in yazımı :Milli 
~<'fin '' Tiirk milletinin "" ' : ziz Atatiiıke gö8terdiği 

sı·\·gi ve sayğ1 onun ııi

çin Atatürk gibi bir cv
ltıd yeti~tirebilir hir kay
nak olJuµ;unu bütiiu dün
~·nya göstenni~tir." Di
yen a$il süzlcrilc temaın
li yöru m . 

zi~'ette hulımuyor. lm~a- tcrcrcklcrini tebarüz et-
nivetirı o•et·irdifri buhran-

.. ~ ,, c 

Iar ic:indc bir \;Ok ınilld-

ler ufuklarında r.::-tın ııi

faklara izlirapla. bakivor-. . 
Jar. Tü:-k milleti bcyııPl-

nıilel f;Jyasct içinde her 
tiirlii nifaktan Ulak ola
rak birlik ' e beraberlık 

iı;imle kendine 
vaziyl'ttudi r. 

ıriivcnir ::> 

~!ill etler i<;in her kml

r<'ttcn ü~tiin: lwr silübtaıı 
kc·şkin ,.e daha yiiksek 

olan, Pli bii~·ük kuvvet, 
kemli cvlfttları arasırıda

ki birlik kunetidir. ~Ieuı
Jcketimizin h:ıli lııı bakır.ı

dan <;ok kuvvdli \ 'C ümit
lidir.,, 

Kutlu Şef bundan ::;on
ra yeni ncRilleı iıniıi w~ 

:..;ıilletinıizi siyaset zehir

lerinden koruma hususun
da gerek nıatbuatımııdn, 

ırernk siva~i ad;tınlarınıız-b • 

da görcliiklı•ri h:tlh·rin i::ı-

tikbt:limiz i~-~ıı yok iiıuitli ı 
olduıı·unıı so\·lıvcrc-k, C. 
II. J~arti~iniıı. ı;ıcmlı:keti- 1 

mi1.iıı bütün ıncrıfaatlerin i 

kııeaklayan ::-;i~·asi bir aile 
haliııc g1>lrniş olduğunu, 

vatanda~ların lJiiyiik rıar
tinio te~kWltı j,·inde her . . 
tıirlü lıizmct inıkfüı \ '<! 

iı.kbaflarmı hulm<lkta ol-. 
dııklarını, giiz!!l fo;;ı}ıaJ:ı. 

H:ılkc,,lerimizde meınle -
kete hizııwt iı;in \ awn
<la~lan.l:uı <lnha gcrıi ş ıııik

ya~ta lıi zıul't btcyecl·ği · 

ıııizi m<!b'us n:ımzetl<'ı i
nin Halk Partisiııiıı "e 
IIalkevleriniu <lört f;P.nt•lik 
nıcsai:Sindc kendini güs-

t irıııi:5lerdir. 

Bug-ün istikr:ır Lul· 
ıııuş nıilli varlıklar on beş 
~enelik Atatiirk i <.lan·siıı

dcn doğ"cluğ·unu Ye ebedi 
Şefe partiye olan scq~i 
hislerine şu ' 'eciz sözle
rile Yer vermi;..;lt'ruir: 

~ . 
".Atatiirküu ebedi a<l ı nı • 

hep ucral>cr kalbioıizclen 

co~:m seı·gi ve taziuıler

lc ya(l ~delim. Onun te
miz hatırası k:.ırşı:-;ında 

muhabbet tezahüratınıızla 
yer yiizü ~üklerc kadar 
çrn la sııı. " 

Müteakiben Halk il.la

resinin milletimizin bün-

·
vesine en uvırun anari'i 

~ e • 

ve zora meydan verıne-

y~cek bir vaziyette oldu

ğunu, Büyük .Millet .Mec
lisinin bünyr,sinurki tesa

nüdün teminatların ba

şıııtln l>ulunduğ'unu bu in
tihaptan da büyük bir 
birlik i~·iııde <:ıkacağırııız.ı 

i~aret elkn Cüıııhurrei:'i 
binlerce ünfrersiteli georn:
lcrin alkı~ tufanı arasın 

da süzleıine son vernıi~
ler: ,.c üui' ersiteuen :ıy
rı!ırk.l1n, gcnç.Jcrinıiain g-iis
tcrdiklcri samimi tezahü
rat \'e sevgi hislerine te
*rkkür eucrek: 

'•Her davet ettiğ'iııiz 

zaıııan yanınıza geliriııı. 

Berıi <la,·et etmeye bakı

mı ,, sözlerile ünivcn•ite
dcıı alkıs tufanı vP, Y:ıı-:a . . , 
seslt•ri arasında ayrılnıı~
lardı r. 

Yiyeceğin giyeceğin hep yerli 

malı oimas1nı tercih et. 

la 

lıi 

n 

b 
r 

lı 
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Aşk lztiraptı·r 
• 

Nl'ı-ıııin babasının 3aç· 
larırıı ok~uyor. 

- Anrıeuıp hu nıt':-'cılr.
Yi söyledin ıni '? 

- Bayır 

- IIi~: :..;izin :ınlaılığınııı 

bilmiyor mu 

- Hayır... T•"\Jkat yal
nız son zaınanlanl:ı anla 
lııı~tı da l:-;tarıbulda an· 
ilesinin vanın:ı ıritti. • n 

İ~Pri kırk y:l~l:ırında 

bir bayan g-iriyor. 

.Nermin ha:;cını çevirin· 
cc hayretiııde11 güzleri l>ii· 
yiiyor .. tc>k bir ses 

- AnN~! .... 

Ha .. tn. lıiruen silkini-

yor. 
1 

- Xedetlin .Nermin .. An- j 
IJ(':ıni nereden gı>ldi bu 

söz ... Kc , l>u igrenç sözü 

j .. itmi\'{:'Yiın ... U i:mıi unu-
) . . 

tarak öleyim.. Halıat~a 

Tür Kiye raOyoOif üz yon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Dal~a: ----
Kısa Dslğa: 

11"'') ı~" ı· ı ı )o ı· \),), ın. '- d \.C~. :. \. \' \'. 

ın . ı..ı ııı. 15Hlfı l~<' :-. / ~u Kn·. 
31.10 m. n..ı u :> 1Z e~. / ~O K,., .. 

1 

.. 

-PiYASA 

_!luD"day t± ~ 
Arpa 2 40 

, __ r ıı fl!ir ~u,·al)\620 _ = 
Darı 3 ----
~cıtıut 1 o ---
~i erciıuek 3 

- ---- --
Bu günı<ü proğram 

! • }1irinç 9~ 
-' .J --

12,30 l'ro~raın 
1:?::3;) Türk ıı ı iizigi-Pl 

li3,00 alt'ııılekPt Saat a
~·arı. ajans ve met ::ı oroloji 

haberleri 

fi ~·at 
:!0.1 ;; Tü rk miizigi 

~ l .Ol> ~IenılL k('t ._,aut a. 
yan 

1 

1 

~ 1,09 Konuşma Hokuk: 

Saık Yat 
Tere yaf!'ı 
Zenin ya~ı 

1---· ' • .. 

Yün 
l >eri 
Badem 
Badem içi 
Ce' iz -

_ce,·iz it;i 

90 -- --
--

ı__!.Q_ ·--3;) --... -
.:>;) --
18 --

1 95 
ı-12 - -

35 --
füıba ve kız susu· 

Yorlar. 
' öleyim. 13.15 Konu~ınn Kadın . , İlmi yayma kurumu 

Saatı-Pl 

1 ~1ahlep 80 
1 ~lazi 12 - -

Derin lıir ı..;es::-.izlik 

Uu se~siıli:ıi lıir lik

l-iÜrük boğuyor. Hasta 

Üelki dakikalarca üksii

tüyor inliyor ... 

Bir. k:ıı; dakik:>. sonra 

hu öksii rük daha faılala

·.iycır .. Ve lıir ar:ılık ağ
ııııdan bir parça kan ge
lh·or ... Nermin iııliven lıir . . -
se~ıe. 

Baba.. Bu kan ne 

llasta ağ'ır nğır giiz
lı;rini 3t'iYor. .. 

Bil ıuiyornıusun'? 

Bcrıinı IJir \'Crcnıli ul
d u :ıwmı bi 1 uı i yorırı u:rn ıı. "' . 
- Baba sus .. Ralıa 

VPrnın .. Ben '' <•rt>nıiın 
ha .. :t\i~·in kimin i<,:iıı ... Hiç 

Hasta. birden degi~iyor 
sayıkliy"r 

- Ölmek .. Ve. öldürnH•k .. 
Bu an için ne tallı 

Xernıin bahl haykırı

yor. 

Baba .. Baba .. Sus ar-

tık. 

Yanıma fazla yaklaş· 
ma. Ben veremliyiın ... Bel· 
ki sana da geçer 

JI:ısta gene öksürüyor .. 
Ve bir k:ı.n pıktısı geli
yor ... 

Birden odanın kapısı 

~1tırdıyarak açıliyor. 

Nermin kendh .. ini tu

t'4uıiyarak a~lıyor. 

- Burada .. İt;') ricfo L~Lba 

llast a gt•rinerek ha
~ını knldırıyor .. Bakıyor .. 
ileıki bir dakıka uakı
yor .. Sonra birden göz
leri döncr~k y at:ığa dü
şüyor .. inliyor. 

:Neroıinin <;ığlığ'ına ka

rısan bir . 
Anne 

se~i odayı inletiyor. 

A e 1• "~ '\ııne - nn ... \.v')ı'" ~ 

ne duruyur:5un .. 

Ha. ta gittikt;e fl'ııa 

lıı=i'iyor. 

.\noP lm.lı ad ıınlarl:ı 

hastaya yakhı:;-iyor. · 

Hiç bir CC \' :ıp 

Gene :ıyııi ::il'::l 

Afft- t 

yok .. 

13.30. 14 Müzik Karı:-ık . 
pro~ranı-1'1 

lR,:30 Pn>[!raın 

lö.~~j )liizik Pi ~lclutli· ' 
h•r 

18,45 ~Hizik l•~liit ~lılo 

-Ahmet Aııdiı;e n 

~ 1.15 E~lıaıu, t:ıi~ vilü t 
k;ıınlıiyo - nukut Lorrnsı 

fi yat 
:?1.~5 ~t· :;;Pİİ plaklar 
:! 1 ::30 ~!ibik H:ıılyo Ur-

k<· ::::tr:ı::-ı- ~ı ·f: 
rit Alıı a r 

~~ .:{Q :ıı üzik 

.Fı·· 

\'i ı·tiioılar 

post as ı 1 - l l 
lU.00 Konu:-1ıııa Türkivr . . 

19.15 Türk miizigi Fasıl 
lıcyPt i 

20,00 Ajan'. ıııBt rcııolııji 

~B .00 ~iü:dk Cazlwnd PI 
~.~ . l :i .~4 ~(lfı .\j:tll:' h:ı . 

lıt• rl eri 'e yarınki proğ-

-
l'e::mıe Şeker 35 --

\ Toz Şf:ker 31 
Kah Ye 120 

-
,_ -

:-:.alnın 45 
t,':iv ~--335 -- --· _____ , __ --
Kuru üıi~ı 15 
_ı_·t·kıııı•z ı~ 

1 
kal -ı 50 i 

Viiayet 
_ı_ıa_b_e_rı_er-i,_z_ir_a_at_u_o_r_~:-1:-_ı _r_a_uı_. -------- ı Encümeninden 

s vy9tler Birliği Anemi m :ı 
1 
a~ale z;rn~~~~:işil~~~:t bi~:: 

1·onıı"t0 s 1',n~en niçin aurıldt?. ~J~~~li
25

~
3

e~~;~ 
6

~:~~~~ 1\ u U J U 1 iıı ş aatı açık eksiltmeye 
Çikarılmıştır. 

Hı, vas fl j ,ıdsı .'. !os 
kova<l~ı n bildi rl \'Or: 1 

nı:l Si üzeri ne Sovi-

l ihalesi 20/ 3/ 939 ta-
y<.: t !er Birligi a<lenıi rihine rastliyan Pazar
ınüda h de kon ı ite- ı te~i günü saat 14 de vi-

I 

Frankonu.ı lngiliz
ler tn rafından tanın ' si nden l t la> et makamında yapı-

a yrı 1111ş ı r. ' lacaktır. muvakkat te-

F ranko diyor ki : 
1 Negrin ve arkadaşları muhakkak 

ceza görecekler 

minat miktarı 189 lira
dır. Taliplerin ihaleden 
:3 gün evvel Nafia kom
siyonunda müteşekkil 
komsiyona rı.üracaatla 
bu iş için fenni ehliyet 
vesikası almaları şart-

~::iraz sukuttan sonra 
1 

bastamn güzleri, :ığır, ağır 1 
açılıyor. 

- Balıa... Daba ... 

Nermin hıı;kınyor 1 

A n kara () Rac.l vo: j ~ır. f !lzla malumat almak 
•• 

1 
• • -

1
. ıstiyenler Nafia ve Ma. 

Bur~;o '· N ~S) ona ıst arif müdüdüklerile dai-
'T • 

rad vosu, t errrı n ve mi Encümene müracaat 
edebilirler. -· Af mı? 

Evet 

Jia:st:ı tekrar güzle
rini k:ıpıyor. 

Çok muztariLim. 

Dam:ırları geriliyor . 
Rengi sapsarı ı>luyor .. 

Uir ç1ğlık 

ba ykırıvor .. 
"' . 

.- Baba neıt•yı! ıridi-. ~ 

yonrnn .. Baha beni hı:-a· 
kıp nereye girliyor::;uıı .. 
Beni <.le al.. Bcıü gütür ... 

İhtiyar h·ısta kendi 
sini ka~·lıederken duılak· 
ları oynıyor. 

-Sonu Var-

.; V1 

cırkadaşlarını n fı .. 
ranko hü~<Üıneti oe 
i iti hak arzub1 rını 
reddetn1İş ve bunla
rın kativcn ceza 

"' 
göreceklerini bildir-
n1işt ir. 

isteklilerin muvak
kat teminat makbuzu 
ve fenni ehliyet vesi
kalarile birlikte ihale 
günü Mardin Vilayet 
makamına gelmeleri i
lan olunur. 

~/10/13/16 



iDAREHANESİ lVI.ARDIN'DE • Umami Nqriyat •e Yazı ~ıerl 
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Telğraf Ach-i 
Marriinde "Ulus Sesi,, ULUS SESi M. Siret Bavar 

Ba•ıldığı yer: (ULUSSEsİ) llu1D1e•i 

YURTTA~! 

Tür Hava 
Kur muna 
Vardım Et 

22 5 

~ ..... 
Cii 
~ 
~ 

Q) 
C/')tı 

Q) 

nau sı 

> :..: 

01 QQ U z 

Türk evinin şe- yan bir ev, Çocuk· 
refli ananesi kiler- 1 suz bir yuva knd~r 
dir. • tadsızdır. 

Kavanoz, kava- Bu güzel anane 
Doz reçelleri. ş;şe ınizi yaşatalım. 
şişe şurupları olma-

~ Q) ,-

~ '- . ··········································••f' = ~· Q),.... ············································-·,, : .. ' •• r 

ı=a :O '-' H Y urtdaş! ~ B b l!Blr cd o-c .. - •. 
uyardım en u- «@ ~ ~ ii KURDUGUMUZ FABRİ· il 

yük biryurd bor-~ ~ ~ 1 i~ KALAR ~IE VAPTIÖIMIZ ~ 
· ~ - :: DEMIRYOLLAR :, ............_ """" .. .. 

~ ~~ .. ~ 

C U d Ur • 
t\ ctS Q i§ Hep ulusun biriktirme gücüne ;_ 
~ _ ,_. •• dayanır. ,., 
=\l ..... (JJ :: :' 

r::D ~ ~ ii Bu gücü arttırmak hep senin ~i ...... ~ ;..... .. ,, 
s~~~~~'"Z-: ~~~~~~ın ·~ ~ < i5 elindedir !' ,, A ı· K da 1//). ,- =, •••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• , ...... ~: 
ff f/A •~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 

1 1-~----~~~~~~~ 1 ~ IR TOHK ~OCUGU 1 OMARDİ NO ril, 
1 HER TÜRK ÇOCUÖUNUN 1 ı• t; 

OKUMASI LAZIM BİR 11 u 1 U S s e S İ . 1 
ROmAN 1 fE5) a « 
Fiyatı150 kuruştur m •~ lı;:;?)caı~o mevo ~ 

1 Kiraya da verilir. ~ :1 \!\ 

~~~~~~~~~~~~~ı 1 Doğu illerinin en mo~ern bir 8 A S 1 M E V 1 O 1 H ~ 
(ı, 

;. H · D f Ç k :- Yeni getirttigimiz 1 :1 er nevı e ter, e ' o - fantazi ve kübik · 
ı ~ no. ı\1akbuz. Kağıt başlık - harflerle çok şık 11f 
1ii# ları, Kartvizit, Davetive, reçete kagılnrı ~ :e Duvar afişleri, Sinema., ve basılır. V. 
~ Tiyatro biletleri çok güzel , Mücellitbancmiz vardır. ~~ :1 bir şekilde bas1lrr ve kısa Her boyda kitab, defter 6J/ 

Tür Hava Kurumu 
5 cı - T [ R Ti P 

Büyük Piyangosu 

... 

3 ncü l(eşide: 11 ~1art / 939 dedir 

Büyük İkramiye: 50.QOQ Liradır ... 

1 
Bum.lan ba.,ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 

ikramiyelerlf! c2o.ooo ve 10.000) liralık iki adet mü
kafat vardır . . . 

Jf9 bir nıüddet içinde teslim ve sair bütün şeyler çok W.t: :t şık ve begtmilecek şekil-' :t edilir. cte teclid edilir. t: • 

Yeni tertipten bir bilet aluak iştirak etmeyi ih
mal etmeyinb. Siz de piyangonun mesut ve bahti
yarları arasına girmi~ olursunuz ... 

il Verilecek siparişler, göJerilecek paralar Mardinde ( Ulufl Se~i "'1 
./'!. BasımeYi) İdare müdürlüğ'ü namına gönderilmelidir. ~ 

Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok'lnaklı bir i: 
)1 rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. • 

1-----------·ı·~·----·------··· 
. . ... , .... ,,,.., .. ~ --- _,,.. .... _ ... -


