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Büyü Millet Meclisi, bu gün 
saat on dörtte toplanacaktır. 

6 ıncı Büyük Millet Meclisi 
TUrklye 1iUyUk Millet Mecllaloin latlnad ettiği 
en bllyllk kuvvet milli birlik kav•etl .. r. Bu 
kuvvetin bu glln Milli Şefin va 6 ıncı Millet Mec
llalnln y&kaek varbğlnda tecelli etmiş oldu
iunu sörmekle pek bahtiyarız. 

Ynzan: Siret Bayar 

Altıncı i3iiviik Mi llet r Ji~iıııizin mfü;tcrna tı·ııı~il 
l\leclisi l;u g-iirı rop- hu~u~iyeti iiniiırıüzdı'k i dt'

lanivor. Bu tarihi toplan- i vir i~·in bir emniyet kay-
tını;ı Xiı;;aıı :ıyın!l tes;aıliif ıı:ığıdır. 
ctnwsi, Milli Ş{'f İnünii
nün yeni in~a ,.c n>folı 

dc"rine giren ulusumuz 
ve nwınlekPtimiz i~·in bir 
falı lıayırdı r. 

Tiirk istiklfıl \ 'C irıkı

Jab tarih ini yaratan Li
rinci Türkiye Biiyük ~fil 

let Mccliı-i de bu ay ic;in-

On dokuz sene El.ıcdi 
~ef Atatürkün ctr:ı fın hı 
inkılftpl:ırımızın _muzaffer ı 
yürii\•ii. iinü temın eden, 
.. • ii 1 

nizam esa~lannı kuran, 
kanun çıkar:ın, Türkiye 
Biiyiik ~1 illet Meclisinin 
btinad ettiği en lıüyük 
kuvYet " ~Iilli Birlik,, kuv-

1 

Toplantı, radyo ile her ta
rafa neşredilecek 

Ankarrı2/;J IıaJyo- Büyük ~lillet 1\1ec
lisi yarın (bu gün) l<n11 S~!at on dörtte 
toplnncı cnk ve bu toplantı rcı d~o ile her 
tarafa neşredilecektir. 

Reisicun1hurun \'enıin n1erasi111i 
17 ile 18 arasında yapıf;~caldır. 

saat 

~©l$)V(@}!kÜ ~ 
Türt Hava Kurumunu şereflendirdiler 

Ankara 2 Radyo: [ nıüessesa ı ı tetkik 
Başvekil Refik S:ı y- eden B,. ş\·('kil ku

Türt-Ameritan 
ticareti 

Ankara 2 Radvo: 
"' 

Dün Hariciye Ve-
kületinde Hariciye 
Vekilimiz Şükrü Sa
racoğfu ve harici
ye un1unıi katibi 
Nunıan ~1enen1enci 
oğlu ile Anıerika 
büyük dçisi ara
sında Türk Anıeri
ka n Ticaret anlaş
nu1sı İmzalann1ış -

' <le " 23 Nisan 1020 ,, de 
ilk toplantı~ını yapını~, 

vcn.li·S·i radikal \'e tarihi 
~ 

karar]arla yeııi Türk ha.-
yatımla biiyük varlıklar 

varatnııf'tı. 

\'Ctidir. Bıı hiiyük kuv
\'Ptiıı UU gilrı ~!illi Şr.f f 

lııönüıılin \ ' C G ıncı jJillet ' 
~h'clbiııiu yiiksek varlı 
µ-ıııda tcıct'lli etrııi~ oldu
o·lınu fl'Örmrk le pek halı. 

da111 dün srıHt ı;ı, ~w 
da l~üı ·k Ha va Ku 
ruınu nu şcrf'fl~n -
dirnı işlealir .• Tay
va re ıneydn ııınt, a. 
tt:>Jveleri ve J i<rer 

t ı r. 
run1 bcışkanı Erzu- AnJcışnıa 5 Mayıs
rurn meb'usÜ Şük- ta nıer,iyete gire
rüJen ınesai hak- , cektir. . 

!:~~da izahat alrııış· ji İngiliz Dış Ticaret Nazırı . . 
Geçen lır·ş mel'lbin ka

rar !arı ne kadar tarihi, 
e5crlcri ne kadar muaz
zam. vaı;ifeleri ııe k:ıdar 

,.., e 

ti.' aaız. 

Cni,Cr::5İte nutukl:uın-
da yeni nıedisirı karakter 

1-1erefli olınu~sa. altıncı ,.e lıususiyetlcriııl. millc-
Üuvük Millt·t )lı>cli~irı in tin menfaat ve ide:ıllr rini 
<le - v:.tıift ve ıııt>snliyeıi lıakik:ıtc>ıı tr-msil pc]eıı 
o kadar elı enı rııiyl·tlidir. bir milll't hüla:-a::-ı '"azi-

Diirıv:ıııııı lıu g-iinkü 1 yPt iudı; bıılurı:ıc:ığ'ırıı müj-
bulııtlu ·hava~ı iı;incle ileri del«'Yl'll Milli ~efiıı lıu 
ve ı-;iiroıtlı lı:ınıleh•rl<' !Jn- giin de J\aınuıay kiirsii-
~arılaeak daha lıir çok :--iindPn yiik:-l,lt ('f'k se~i. 
da \'al_an~ıız Yardır. ~ir.a~ 1 Türk ulusu.n~~ yeni de\'~ 
w· srnaı harckPtlf'rımılı rin zaferl~nnı de rııüj(lt· li
taıııaııılaıııak azıııi karşı · 1 ,•rN·k. btikoal içiıı Ycııi 
sıııdayıı. lnıar vı~ kiiltiir Jirrktifler "ere('r.ktir. · Bu 
bakıııııııd :ın da siirat la IJa- uıiijde ,.e direktifleı iıı ul
şarılacak i::-lcrim 'z lm güne \'ivctini. ~aıııiıniyet ,.e 
kalmıştır. Bu muazzam sı~akh~ını ~inıdideıı ruh-
i ~leıin ba~arılma ~crcfi de larıııHZlla ' 'O kalplerinıiz<lc 
6 ıncı B . .Millet Ml'disine ıııilli heyecan ve iıı ~ira lıla 
dü~ecektir . hissediyoruz. 

· İçte ve dışt:ı, ulusal 
ve arsı ulusal i~lcrimizin 

ve vazifclcrimiıin biiyiik

lüğU karşısında yeni Mec-

Bu tarihi giln Milli ~e
fe ve 'l'iirk ulusuna kut-

' lu olsllll~ 

~ o 

. Ankara 2 ( A,A) 

Mussolini Diyor ki: 1 İ ngi l i z Dış Ticaret 
Nt-1 zır ı dün sabah 

Azmımızdan ; 

ff ic ~imse ~izi durdura-
. ımyaca~tır 1 

Ank;1ra 2 R~ldyo: 
Ro ınH : ~1u s,,,o! ini 
N,1 pol i civa rınd·ı 
bir ha va n1erkezi
nin açılma merasi
nıinde bulunduktan 
sonra Napoliye gi
derek bir Nutuk 

ı söylemiştir. ~1usso 
lini bu nutkunda 

Mussolini 

« aznııın1zdan hiç 
ki n1se bizi durdu
ra 1111 vacn ktır » de
mistir. • 

T<ıvv a re ile Finlan-
ıl i v ::ıd;ın 

tır. 
ayrılnıış-

Amerika 
Frankoyu tan1dı 

V<t~İngton: An1eri
ka hükun1eti Fran
ko) u tanınııştır. 

İspcı n ya ya gide
cek siltth anıbar
gosunu kalaırn11ş
tır. 
·--ı 



Sayfa 2 va 

~ lYı (fi) lUı (fi) --
H ©l~~IFO~lrÖ 

lngiiiz-Italyan 

istişareleri 
Ankara ~Radyo: 

Bir Ronuı telgrafı 
İngiliz İt<ilynn isti
şareleri ne d<:'Ya n1 
ediln1tktc ol<luğu 
nu bildir 111ektetiİr. 
lngi 1iz S{'firi İt:ıl · 
ynn harici ye r:cza

ı·etine giderek Ko;ı t 

Ciyano il e bir ınlı 
lakat yapmıştır. Kont Ciynno 

Romanya Hariciye 
Nazırı 

Ankara :2 Radvo: .. 
Bükreşten bildirili-
yor : Ron1a n ya ha
rici ye nRzırı Nisan 

a \'ının sonuna doğ

ru devlet ınerlc z-
1erini zivaret .. 
cektir. 

SO©V©\kO©ır 
Macarlara 

Bir kısım toprak terketti ler 

'lJlus Sesi) 
c -az 

ŞEHiR Ve 
• 

iLCE 
.ıı 

El A /J /~"' "rl L E il i 

Ortao~ul Ede~iyat ve Hita~et ~olu· 
nun toplantısı 

Jkr 'uıııartPı-İ II:ıike kında bi r konfrarı::; \'l'r-

' i konfrnııti ı:;:ıloınıııda I n~i~, tall'lıe<l~!tı l~~tzılnrı mil
toplaııtıl:ır ~·aµan Oı ta. l lı \'<: \';ıtam. ~ııı:~er ~ı~u-

k ı 1 l l.t .. 1 ı.t"to"ı· mıı:-;,' lıır . l>m·ktor /.ıya o u ıu J :ı a \' ı . .., ,. . · · 
•• t ı · tı 

1 
.1'·11

. hılıeüzl ti dı· ··hayatta İli· .... a l~t:-ı ı · ıı ~ . · 
tizaııı \'e <li::ipliııiıı rolü ,, 

~ - iL Talelı ı: ı::irıden etrafında bir koııu~ına 

~lPlah:ıt Cıı cıı Pıh.tiir hai~ · yupmıştır. 

SıhM vaziyeti normal olmayan 
Hamanılarıınız Kapatıl~ı 

Bugüıı JI ııharririıniı Şehrimiz IIamamlı.ınndan l>i
rindc tetkiklvr<le bulunmuştur. Bu tetkiklerinden an
ladı~ımıza güre ~elıri:rıiz Hanıauıln.rmm daha. sıhhi 
lıir hale gı·ıi•ilmP~i lfı·ı.ımuır. 

Halktan lJir kısmının sikfrveti üzcı ine elde ettit"ti. . . ~ 

miz Lu ncti(·C karşısıncıa haber aldığrnıız:.ı göre ala-
kadar nıa.kamlarc~ı lfızım gPlerı .. faydalı tedbirlere haş 

j \' Urulnıuş \ 'C im ~u ı et le sıhhi \'aziycti normal olma
yan Hamamların i ~ltth e<lilinceye ka<lar Bele<liycce 
k<ıpatıldığı sevinçle öğrenilmi~tir. 

ÖDlUım 
tabur 

katipliğinden eınek
li Öıııer Lut fi Ön-
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Başve~alet 
Müsteşarlığı 

Dahiliye Veka
leti n1üstcşarı Veh 
bi Denı i rel Ba~ve
kalct nıü~teş ·., rl ı <>-ı • ,..., 

na ta vin edi lınis t İr· 
w • 

Tayyare kaçak
çılığı işi 

T'a vv;;1 re kaça kcı-,, - . . 
lığı h<uiisesincL· s·1 h-
te evrak y<1p .n Ha
rici ve Vekaleti rne -

w 

n1ur]arından r u '1i-
nin n1uhnken1esi ya
kında bcı şlayn c ... k
tır. 

Afyon Anlaşması 
~r ürk ive ile \' u -

" 
' ğoslavya . arasında 

19:H te akıt edi lınis . 
olan Afyon anLış-
n1ası tenH.Iİt edil
ın iştir . 

35 kişi tevkjf 
edildi 

Yunanistanın P ı re 
şehrinde po..;ta, tel
graf, gün1rük ve 
banka n1enıurların
dnn n1ürekkeb bir 
konıonist teskilatı . 

Anknra 2 Radyo: 
~tac~ r - Slo,·a k i h 
tilc\fı hallcdilıııi~tİr· 
Slovaklar, ~lacar
Ja ra bir k ısını top 

• deroğl u geçen Cu
n1 k tcrketıııişlerdir. 111 <! rtesi günü ak 

nıeydana çıkanl-

n1ış, 35 kişi tevkif 
edilnıiştir . 

Buna karşı ~taca r
Ja rda n bir ş~y nlın
nııvacaktır. 

şa ını yefilt etıniştir. 
Merhunı uzun za

nıa n1a ud<1 n beri seh-• 
riınizde ikcunet ct-
n1ekte ve geçen dev
rc:de vilavet un1unıi 

" 
Merhum üıneı· L'Utfi 

Çoc~k 
Çocuk Esirgeıne 

l{urunıu Genel .l\ler-

~tuıırüy~ 

Tür~iye~en ıne~et ~e~liyor 

nıecl is fızası bulu 11- diler, keder Ji c.iilesi-
1 n1r, kta idi. Ölüye ne tazİ)'etlerin1izi 

Tnnndan n1ağfiret 1 sunarız. 

kezi tarafından Çl

karılnıakta o 1 a n 
(Çocuk) adli dergi
nin (1:32) Sayısı çık.: 
ınıştır. Yurt va \Tll-,, 

~ n n e=:mdbd a es'· larının sağlık, sos-

Suriyede ahval ay
nı Yehaınat ve fe
caat içinde devan1 
etmektedir. 

Bütün Suriyede 

v ~ U l!::a ~ ~ ~ yal Kültürel duruın-
göz)erini .. fürkiye- l:ınnın inkişafına 
ye çevirib ınedet Yuvanın saCldet ve varlığ·ını doğuran, hiznıet eden bu kiv-

' b~kleven ha lkın sa. Aile düğürnünü kuvvetlendiren çocuktur ınetJi dergiyi çocuk
yısı ğünden rrüoe ' Ç0cuğu sev. Sevilmekten ınahrunı bikes lnra, çocuklu ana 
a rtnıaktadır. ö .. yavru 1:1 :~ ı ?n· ha tıı la Yılda bir J i ra ver \: V{' baba l.ıra tcn·si ye 

l Çocuk Esırgenıe Kurunıun" üye ol . ederiı. , 
~ - , 

1 

• 

ı 

J 
1 

t 
t 
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Cumhuriyet Devrinde 
Belediyeler 

İnkilap her saha<la 
ve her <la ''a<la old uğ'u 
gil)i :;:chirleriınizirı tanzim 
Ve imarı i~lerinc de müs
bet ilimler~ \'C rc:ılitPlere 
~ay:rn:ırnk el attı. Bele
diyelerimize :ıııa kanunu 
\'erdi. 

Beldeııirı \'O belde 8a

kinll1riııin ıııalıalli nınlıi
Yetre uıii~tPn·k ,.p ınedc

ııı ihti~·a~·l:wnı tanzim ,.c 
le::;,·iye ile ıııiikt>ll!'f t ıı
tuJaıı hı·lı•di»e d:ıiıeleıi 
ıııuasır tPlekki vı· ic·:11ıla

ta ll)'~ tııı ~l'kildı· ilk dda 
U3() ~· ı l ııı da ı, 11nıl11 p ,·a
Zi fe al , iı. 

S • .Itaııat id:ue:ıiııue 

a"ırlarca ihıııale u<rra'-·an o .ı 

Şf.!hir ve katiabalarımızın 
ınuasır telekkileıc uy~un .h 

Şekilde kurulup diizeltil-
ınesi Cumhuriyet id:.ıresi 

tarafıııdan derpi:;; ve te
tııin edildi. 

Bütün vilayetlere şa

•nil olrnuk iiznı belediye 
iı;;lcı inin kanun ve niza
ıııa bağlannrnsı takriben 
60 sene evveline aittir. 

13u kanunlar ve ııi

ınrnlar belde nizamını 
kurmak bekle iıcuı~ehri
lerinin ihtiyaçlarıııa ce
\·ap vermek vasıflarım.lan 
tıınbrunı olmakla beraber 
Sultanlar zamanında jyi 
btikuınlerinin de tatuik 
1~t!ilnıcıııesi yüzünden ruh
suz bir ~·crÇC\'C halinde 
kalmış ve C8asJı hiç bir 
fayda temiu cuilcıneuıiş
tir. 

U30 Yılında kabul 
C:dilcn modern esasları 
tııuhtevi kanunla lıelPui

Ye it'leri ~ok esaslı iuki
Şaf ve imkfüılara rnuzlıar 
olınuı;tur. • 

Asırların ilınıa li, harp 
\·e istil:'lların araya gir
mesi yüzünden ~ehir \'C 

l<.asabal:mnıız ba~tan ba
~a harap ve perişan nıan 
ıara arzediyordu. 

Geçen zamanlarda ci· 
hanın her tarafında bele
<liyelcr medeni, içtimai, ı 

sıhhi "'c be<lii biitün şe

hir tesislerini kurmuş, bel

de !':.tkirıleriııin so::yal ih
tiyaçlarını kar~ılanıı~ \'C 

i:::tikbüle aitl ihtiyaçlara 
Ct'' ap vPrmeğ'e lıazıı lan
mı~ bulırnııyordı. 

.,ihnn ~e,·iycsine cri~

nıe~ hem hir zaruret ,.e 
lıenı de bir ihtiyu~tı. 

15 O s:ıyılı lıelediyf' 

kanunu :;;clıir \'C kasalıa 

Jarımızın faaliyetini h.ırc 

kctli lıir hale koydu. Be
lediyelerin yapacakları İ~· 
leri büıı~ e ve g-<:lirlerine 
güre ::;ıraya koyarak 
7.İfo halinde gü~tPrdi. 

""' ", .. -

Muasır ~ehircilik. in
san topluh.iklarınııı yn~a
vacakları yeı lı!ri onların . . 
yaş:ıyış \ 'C <;alışına ~art-
larına en uyğuıı şekilde 

kurmak ve düzeltmek ol
duğuna göre şehir YC k:ı
salıalarıwızın harita ,.e 
imar plfüılarından ba~Ja.. 

yarak su. ışık, s:ığlık ve 
temizlik te islerini, hep
$ini lıir arada ele almak 
,.e uu i~led kısa lıir za. 
mantla lıa~::ırmak zarureti 
vardı. 

-Sorııı Var-

Midyat Satınal
ma komisyonun

dan 
Midyat Alayl için yüz 

sck:::en ton ckrııeklik U ıı 
sa tırıalıııacak tır. Ek:;iltme 
gfüıü :?O N'i~arı 93! pcr
şeuılıe giinfüliir. 
~luvakkat tuıııiııatı 1406 

liradır. bteklilerin ayni 
gün ' 'e saat dokuzda alay 
satınalma komisyonuna 
ınür~caatları ilfüı olunur. 

23/27/30/3 
(432) 

11-. ............. r=-............... ~11 

VtYJırt©J@ış R 
Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav

ruların sağlığına erişebilmek için Yılda .. bir 
Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Uye 

(lJlus Seii) 

Mardin 
icra dairesinden 

Anırud kövlü hü-,, 

seyi n, n li, ibra hi m 
ve isırıa il ve saire 

a n1sında nıüşterck 

aınrud köyünde va-., 
ki tarafları çenı ve 
tarik ve hirk ile 

' nınhdut ve şıh hü
sevin den1ek le nıa-.. 
ruf 35 lira _ kiynıetli 
bir ve vine sıh ab-- . 
dullah ve cebel ka-

beş gün sonra 24/5/-
93fJ Çarşn rnba günü 
<ı~·ni snatte Mardin 
İcn•sıoda yapı laca k
tı r talip olanların 

tn ua y~·en satış gün
lerinden ev"el nıü
rı1caatları ve sair 
resi ııı rnüsteri ,.e a id . ,, 

olduğu ve hissedar-
lardan isın~il oalu 

.~ 

ıneh nıed, ibra hin ı 
oğlu davud, ibrahin1 
kansı :ırna, snid oğ·
ltı ş;lırımş, teı11ir kı

zı hnzne, be kir oğlu 
1 u sü levnıa n, isnıa il ,, 
kızı n1enci, adle kızı 

so ile n~nhdut ikt.:n 
ş a r k a n cı bd u il a h 
brığçesi ğclrben da
Yu<l bi ro şi nın len 
hasso ahrnet bnğçe
Lri cenuben tc-1rik 
ile nıahdut ve tiJli fdtnıa, süleynıan oğ-
ağa denıekle nırıruf lu şıhınusin nınh~ıllı 
300 lira kiy111etli bir ikHnıetleri nıeçhul 
ve vine kasır altın- olduğund<ln ilcincn 
da denlekle nlaruf l\endilerile tebliğat 
k c nın1':Hn11na geçnıtk a rye ve adenı eıen- 1 

l. t 'k .1 I üzere ke\!fivc t ilan c ı v c a r ı ı e nı a 1-
1 

~ 

l .
1 

l o ur.ur. 
c ut ı \:ene yevnı s:1r-"' . 
kan karve <Yarben ı----------
çay şiın;denb tnrik Midyat 
cenuben etli şıhı ile ,. icra memurluğun~an 
nıahdut 100 lira kiy-
nıetili bir ve yine 
[burci] denıekle nıa
ruf tarik ve çeııı Ye 
teınir hey ve tarik 
tarik ile nınhdut 

iken el yevnı ş ırka ıa 
tarik ğdrbeıı çcıy şi
ınalen kasır cenuben 
tcırik ile ıııcıhdut :300 
lirn kiyınetli biriki 

ı\1idya tın cunıhu
ri yet n1uho lltsinden 
ve tüccardan selim 
ön ene St' nt tsiz GOO 
lira itasına borç.lu 
nıid_Ya tın akç kaya 
nıuhallesinden nıusa 

şenıas cırce kızları 
ru111iye Ye behiye 
ter zey'~' tebli<>· edil-. ..., 

cenıa n <l ö r t kıta ınek üzre çıkarı in n 
b:-ığçe k<ıbili taksinı ödeıne enırine ına
olnıarlığındn n nıa h- hn llı ika nıetlcı i rncc 
kenıece satılnıasınr.ı hul o1duğundan bila 
karar verilnıiştir. tebliğ· iade t'diln1iş-
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günlük 
-PİYASA-

Bu~d:ı~· 2 75 
Arpa----~ 40 

Cn ı Bir çuY:ıl) 620 --
l >arı ~ 50 
No~ - 5-50-
~lerc·imek -2- 75-
TiriııÇ-~ --
~:ı<le Yağ" 86 --

·-;, -- ---- --
1 ere vuf!'ı · 
-~· __,__ __ 
Zeytin ya;rı W ----- -
\:in ~l--
lJeı-i 40 ----
Badem 18 

_Hndem ıçı -90 -
Ce"iz 18 -
Ce\ iz içi -~ 50 ı-
~f ahlep ---w
~l::ıri----19--

J.~e~nıe .Şeker 35 -
'1' oz ŞP.ker 31 --.-
ha hve 118 -
_~alnın 42 ,-
Çay 350 -
l[ıiru üzii n~- 90 :-

- 1 

Pı:kmez - 1~ 

1 

H:ıl - -1 50 l . -
Mardin 

Askeri İhtisas 
mahkemesinden 

Kac;:.ıkçılıktau ~m~·lu ve 
elyc\m :Suriyenin meçhul 
köyünde ikamet cttigi an
laşılan Miuyat çelinah oğ
lu tacrttin on lıeş gün zar
fıııda M:ırdin Askeri İhti
ş:ıs mrhkemesi sorgu ha
kinıligine gelmesi aksi tak
dinJe hakkında Askeri .M. 
u~uluıı K. 2 ı 6 nci maddesi 
mtıC"ihince f'm\'alına b:ıcız 

koıınlac;ığı il:ln olunur. 

101 11 u o unu n 24 n c ii 
nıa<l<lesi ndc va zılt 

ol 

olduğu üzre icrcının 
gı.:-ri birnkılnıası için 
n it olduğu nıahke
n1eden veva temyiz-- -
den ,.e ycı hut tetkik 
n1erciindeo bir ka
rnr g\ tirnıedikçe 
icranın devanı olu
nacağı ödenıe eınri
oio tebliğ n1akanıı-

r.a kain1 olnıak üzre olalım ... 

Birioci satış fJ/5/fJ39 tir alacnkJının t:1lebi 
Salı günü saat 11 de üzerine keyfiyetin 
l\lardin icrasında ilanen tebliğine ka
yapılacaktır bu ar- rar verilnıiş oldu· 
tırnH1da tak<lire<li- ğundao ihl.n günün
len kiynıetin °/o be- den itibaren bir ay 
şine talip çıknıadığı içinde gelip itiraz 

----•-•11·----.. •~~I t akdirde artırnıa onl etmez ve icra iflas ilan olunur, 
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JD AREHANESİ 
Eald e.Jke-,ı sı ... ı ıu.u.; Daire 

T eltraf Adreai 

~f arriinde "Ulus Sesi,, 

Hav 
ur 

Va dı 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Dirckiörii 

~1. Siret Ba~·a~ 
Ba .. ldı~ı yer: (ULUS SESi) Ra.aımevi 

Türk evinin şe
refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz. kaYa
noz recelleri. sise . . . 
şişe şurupları ohna- ı 

van bir <U v, Cocuk· 
w ,, 

suz bir yuva l'~d~r 
tadsızdır. 

Bu güzel anane 
ınizi yaş:1taiım. 

ee•··~••a•••············••••a•••••••••••a~-·~~:z 
·············································4-· •& ' •• p 

iji Yurtdaş! il 
•• ~ o" .. ~ 
•• fi. 

$! KURDUGUM JZ fABRİ· :~ 

yük biryurd 1 !! KALAR VIE VAPTIÖIMIZ ?: .. ~ 

!! DEMİRVOllAR i~ 

cudur. 
!MM) **AAS 

Birvarmis 
!J 

Bir yokmuş .. 

-
G• - · .. ~ 
:: Hep ulusun biriktirme güeüııe ~,, 
:: dayanı~ ~ 
e• '' •• 111•' 

ii Bu gücü arttırmak hep senin ;~ .. .~ 
·- l • d d. ,,.., 5! ean e 1r ~~ 
••e•a•a•a•a•••••&•&••~······~•A•a•~•a•a•a•a,••·~ 
························••Gasaı••••••••••••~tatl 

-~-~-----~~~---~~-. ~,( 
Evvel zaman içinde ~ C) M AR D 1 N C) i; 
;OK~ÜZE HinAVE ,)) u 1U5 s e 5 i t 

it TABiDiR ~~ 

satı•k ıçin ıçıçokgüzeımuyeve "i~ it 3~~omevö t 
Masallarla daJu bu kitibı her çoeu JlJI · 

· _aa-tav,-siy~e e .... de~i:_· ----Y 1 Doğu illerinin en moOer~~ B A S 1 M EV 1 O 1 H 1 
1• y . .. ı- t - -·· . ~ Tür Hava Kurumu 

21 CI - T [ R T i p 

Büyük Piyangosu 
G ncü Keşide: 11 Nis~n / ü3ü de<lir 

Büyük İkramiye: 50. OOQ Liradır ... 
Bunıl:nı ha~k:ı: li).000, 1::?.000, 10.000 liralık 

ikrarniyclcrlı! (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü

9i""lı Her nev1 l)eftcr Çek Bo- enı ""~ ır tıgımız /Al 
JA1 ' · fantazı ve kübik ~ 
-.,_\\ no, ~1nkhuz .. ~(fığıt baş.lık. harflerle çok şık IJ...' 1 lan. Kartsızıt, D.netıve, :-eçete kagılnrı C"ftı 
~~ Duvar af'şleri. Sineına -ve basılır. C.( 

l'j yat rO biletleri çok güzel ~J İİCPllith:.tnPIUİZ \·ardır. e~·r 
bir sekilde basılır \'e kısa Ikr bo?da kitab, dcfcı·r ~; 

~· bir ~ı1ü<ldct İçinde teslin1 ,.e ı::ıir Liitiiıı ~e~·ler <;ok ~\ 

• 
=--ık ,.e be!!,...nilccek ~t~kil- @' 

~ edı'l'ır. · ,_ · ~' ele tPclid edilir. 'i 

:1 t: 
~ Verilecek sipari~ler, göuerilecc~ paralar Mardinde ( l.Jluş Se;::,İ tf'li/1 

~' BasımcYi) İdare müdürlü!!ü namına günderilrncii<lir. '{~~ 
Yeni tertipten bir bilC't• alar~ık i:;ıtir[ık etmeyi ih- J1i111 Dışarıdan gönderilecek sipar-iş nümunelerinin ok•1naklı bir f; 

mal ctnıeyini.;. ~iz de pi~·ang-onun mesut ve bahti- ~ rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. • 

kfıfat var<lır ... 

yarları arasına girnıi:;: ohmmııuz... J'f.61 

---~--.~-. ....-.ı,9·~-~--------~ .. ~ 


