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'5ahibi ve Başmuharrir 
Sbu:T BAY AR 

~emleket menafilne aid yazılara 
eav1aıarımız a;ıimr. 

Basılmavan ~azılar tı'eri . . ,.. 
veriimez. 

On i kinci yıl 

~······~·· 
• Cum~urreinin yemeni ı 
ı Cuıııhuriyetin kanunlarına ff 
t ve Hakimiyeti Milliye esaa-

-· - --

. !2!!2!! 

• v 

Sayı 1186 

4Nisan1939 

Salı 1 
Sayısı 100 Paradır . 

9 

Kuruluş yılı 1 Agustos 927 
1 

................ 
ı Me~uslann yemini ı i 

larına riayet ve bunları mil- : 
dafaa, Türk milletinin t;a
a detim' 15adikaııc ve lıütün f 
kuvvetimle aarfınıe:mi. Türk f 
devletine t<•vecı·üh eJecek •ı 

•. her tehlikeyi kemali ~iddctle ff 
men, Ttirkiyeııiıı ~anü .,eru-

t Cini vikavc ve ilava \'C der- t 
•• uhtc etti.giın vazlftrıin ira.- f 

f Va tan ve milletin şa- f 
ı adet ve selfünctine ve ı 

Meclis reisligine yine Mustafa AD~ül~alik Rerı~a getiril~i ı ::~~~::~.o~;::~ ka;:ıu~!;.;! ı 

Yeni kabineyi Refik Sa.ydamkurdu f ~:~~~~'.~::·~~~~ı:ff~ İ batına huri nefis etmekten f 

•t ~yrıl.ıniyacağını~ naıııusum •• 

1 • 
uzerıne söz verıyorn•. 
~ ........ ~ .. •ı 

Milli gurur ve heyecan 
kaynağı 

AN KA R ADA 

Yazan: Yasin Kutluğ 
3 Nisan 939 glinii al

tıncı büyük millet meclisi 
t oplandı, 18 milyon Tür· 
küıı temsil k ayna~ı olan 
Ankaranın milli gurur ve 
heycana sahne olu~unun 

altıncı devre~ini kıvançla 
alkı~J:uııai~ her Tiirkc <lii · • 
şen ulusal bir \' azifedir. 

CIS~JET 1NÜNÜ) nıın 
şeflij:'{i :ıltında güstcrilen 
milli birlik her türlü kuv
vet ve kuJretin üstiiııde 
bir varlıktı l'. 

Onun için (J~öNO) cum
hur reisi sıfat ile bu ııırc 

lisde yemin ederken çok 
olğun bir sesle ( .. ·atana 
karsı tevcih edilecek her • 
lııa.ngi bir tecavüzü şi<lJet 
le men edeceğim) diyor. 

Tecavuz ve mudafaa
da şiddetin ifade ettigi 
manayı yerde gökte topta 
t üf ekte degil şefin dayan
dığı milli vahdette aramak 
gerektir. 

Dünya ufuklarında şan
la şerefle dalğalanan ve 
,her türk ailesinin bir avu~-

kanını tai'ivan alh:ıvrarrı-
~ .. .. l"" 

mızı daiuw. yiicelerı.1 çıka· 

ran <lünkü Türk ''aılıfrı, 
tıı ı !!'link ii dün nı. <la rl'rıl ı <rı. .. . ~ ,., 
nırı haşıııcla ııı:u~~m dev
let ku~larmın en miini:si 
olduğu gil>i en can alıcısı 
tıulı:rıdıı~ııı.u hiitiirı ırıil
let lcre bir kc>rre daha gii:-;

termi~di r: Uirkiiıı t•zeli 
\' ;ırlık ,.e Lırra.tH'rlikdeki 

kudr.!t v P kabiliyetini 
yiik::-ek ,.e muzaffer ordu
Jarıuııı ba~ında büyük \'e 
taıilıi badi:selerle <;ok ya
kımlan gürmüş ve ü~ren
nıiş olan ( 1NONO~CN) 
milli ~efıigiu<le cuınhııri 
vet rejimlerini ilerlı>tmek . , 
h:ılkın refahını arttırmak 
bilhassa yurdun mudafa
asım şiddetlendirmek vol· 
larında iş görenleri~ize 
parlak başarılar dileriz. 

Hatay ve Halebin 
Türkiyeye 

iihakı haberleri 
- Yazısı 3 üncü sayfede-

Arı kara 3 / 4 Hadyo: 
Biiyiik ~lilll't MeC'lisi lıu 
gün saat 14 tc toplanmış 
A'taların yeminirıdeu EOD

ra yapılan :se~inı netice· 
~inde Büyiik Millet Mec
lisi Rei~liğine Çankırı 
meb'usu Mustafa Abdül
halik Rendayı seçmi~tir. 
Alkışlarla kiirsiyc gelen 
Müst:ıfa Abdiilhalik Hen· 
da hakkında göstcrill'n 
itimada teşekkür etmiş 
ve Meclise riyaset etnıc
ğe başlamıştır. 

Meclis ikioci reisle-

ri. iılare 11mirlni ve di
van k!ltip'Mi scı;ilerek 
me,·cudun ittifakile 413 
ıeylc Ankarn Melı'usu 

lsmct lnünü t,pkrar alkış
lar arasında Cunıhurrei:;i 
intihap edilıni~tir. • 

Rei~icünıhur lsnıet İnö-
nü ı;;aat 18,30 da alkış 
tufanı arasında Meclisi 
şereflendirerek kürsive 
çıktılar ve şu yemini if;ti
ler: 

" Cumhuriyft kanun
larına "e Hakimiyeti mil
- Sonu 2 inci sayfed~ -

t ayrılmıyacagıma narrıu ı 
t sum üzerine söz veririm. ................. 

Yeni Kabine 
füı~'·ckil: İstanbul mebu

su Hefik Saydam. 
Adliye Vt·kili: Konya me

busu Tevfik Fikrf't Sılay 
.Millf Müdafaa Vekili: Bur

sa nıPuusu Gn. Naci Tınaz. 
I>ahilive Vekili: TekirdaO-

• l"J 

nıPlıusu Faik Üztırak. 
Harici yP Vekili: lınıir me

lrn ::;u :-;iükrli Saraçoğ'lu. 
~l:ıliyc V••kili: Elazığ me

\m~u f uad Ağ"ralı. 
Maarif Vekili: İzmir mc

bmm Hasan Ali Yücel. 

Baş vekil Refik Saydam 

Xafia Vekili: Konya me
but-itı Gn. Ali Fuat Ccbesoy 

lkıi~•lt Vekili: Samsun me
lıu~u H ü:sııü <;akır. 
Sıhhat ''C i<;timai mua•e

nı!t Yckili: Aydın mebusu 
Doktor Hulusi Alata~. 

Gümrük ve inhisarla r ve
kili: htanbul mebusu Ali 

S~nu 2 ioci sayfed~ 

J 

-" ıı-- A~, 



Sa.yfa 2 
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<Ulus SesQ 
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BlYıylUılk MöDD~'tt m<@~= 

Dö~ü <dJlUıın 'lt©fP>O~ıncQlo 

Meclis reisiiğine yine 
Mustafa A'bdülhalik 

Ren da gef rildi 
Yeni kabineyi Refik Say

dan1 kurdu 
- Birint:i snyfı•ılcn ınalıat --

!iye esaslarına riayc•t \ 'C 

bunları müıl:ıfa:ı. Tiirk 

milletin irı !':l atleti rıe ~adi

ka.ne YC bütii rı k u \' \'Ctinı . 

le sarfı mC'sai • Türk 
d evletine te,·ccciih ede
cek ber tchlikryi kcrnalı 

siıldHlc men. Tiir ki yenin 
sanü ;;;nefiııi \'İkaYc \ 'C . .. . 
ilflye ,.e <lcıu lıtı· ~tti;!iııı 

v ;ız il'eııiıı itauatına lıa:-ri 

nl'fi:s etım·kten ayrılmı

vaca•rıma ıı:unusııııı frle-. -
riııc sü1. \'ı·riyurııııı.,, 

Bıırıd a ı :-:0111"1 cPlse 

on lı<':;- dakika tatil et
ıııi~t ir. 

İkirıl'İ t'l'b<· Yl'IW Mu~
tafa .\lıdiHlıalik HcııJa-

11111 b:ışkaıılı~:ında açılnıı~, 
k:ı.uinPııiıı i~tifa ı·tti~irıi 

ve· .'·ım i k:ıl 111.{·yi tl :;-ki,e 
yeni' lstaıılıul nıPb.u su 
}{, fik ~:ıyd:unırı tayin kı-

Jfa k .' e \·4·kili 
~iıf...rli ~.ır ı;ogltı 

lı .dı,...ıııı 'ı· yt·ııi icra \'P 

k ill<:r lıl·~ 'ı·ı iıııı ı 1- ıı nı ld ıı 

ğ"ııııu lıil lir('ıı Hi~ :U:5('tİ· 

l' iıı :. ır tl'ı.k<·rt·lı'ı i uk11n-
~ ıııu~. I •C1zartt:>"'i g-iirıü top 

Sıhhat YC lı;tinıai Jf ııa. cnetj l:ııııııak üzre cel:5Pye $on 
vekili Hulu5i Alat:ı* veriluıi:;-tir. 

s 

Bii~·iik Millet Jll'l'li si Hci~i 
Abuülhali l: Henda 

Yeni Kabine 
- 1 inci g:ıyfeden -

Hana 'l'a ı ha11. 

Zir:wt \ ',•kili: Kii t;ıh

)'<l ıııeb'u..:11 :ıruhlis Erk
rıı en. 

~lıılı 1:)1-1 :Lt \"(' '?lliiıı:l 

k:ıl:'tt \' t•kİI~: ı\{\'Oll tnl'lı

ı u..;:u ,\li ('t>tirıka.ya. 

Til'an·t ı ı·J, i li: Cı•'lıııi 
Erı;iıı. 

lran Velial ~i 
Mısırdan a yrddı 

.-\ n ka r:ı .~ Radvo: ., 

1 r; l n Ve 1 i :.1 lı d ı ' e · e -
fi kası d Ün cıl~ş 1111 

ı\1eh nıed A 1 i genli
si le B8sr:ı<lan ha
rt' ket. t tn1i~lerdir. 

T'ahrnna o·id· cck-(....., l ti r. 

·-----------Kanhçarpış 

lar oluyor 
a- ı 23 Nisan 

Çocuk Bayramı 

Ankara 4 Rad,·o: 
,/ 

Şanı : Yirnıi gun 

Çocuk Sesi ) ' ur
du şenlendirir. Bay· 
ranıda çocukları -
ıııızı neş'elendirn1ek 
için el birliği le ça -

ı=z- x E 525G" 
Sayı 118~ 

SEHIR Ve • 

İLCE 
~ 

il A il E •1t LE' R i 

Kızıl epedeki 
Tarihi Cami 

Ya~ın~a tamir edileceK 
Üç :ı~ırdaıı foıla lıii

küm Ritrrıı Artıko!!:ulları 

zamauıncla 875 Sf'ne ev
,.<'1 ilimize lıağ'lı Kızılt<'· 

pc kaza~ın<la yapılını~ 

bulunan, \'C uüyiik Tiirk 
san·atınııı ~·ük:::ek kudre
tini Yarlığıııda. taşı_raıı, 

Caıııiin harap kalnıama

s1111 <lüsüneıı alükadar 
' 

makamlarllan örrrcııdirri-
ı- ı-

n:ize giirc lıu kıymetli 

m a lwt t>sa:;lı bir ta mire 
tabi tutulac·.tktır. 

Vila~'t'tinıiz . \';ıkıflar 
~luılürli Ilaıııdi 'ft>kiniıı 

Ppı·yitt' zaııı:ıııd:ı rı lıt·ri hu 
ı~ ıı;ııı yaptığı muh:ılıen>: 

tl'tkik ,. ı~ te:-;clıhüsh·rilr, • 
Evkc.ıf Umunı ~Iiidürlii· 
g-uııun yiik:5ek g:ıyn:tlNi 
ı.-ayPsiııde mezkür Caıııiin 
e::-;a~lı l>ir ~('kilde taıııiri· 

rıiıı temin olunlluğ·n ve 
lmna dair 4000 kii:;ür 
liralık kc~iflerin kal.ıu l 

edildiğini SC\'inçle öğren

dik. 
Bu yaz bu gü:wl ına

bet imizin de ihyarnıa g-uy
ret cdil ıııt~k üzre .t:ırııira

ta lrn~l:uı:ıcağ'lllt lıildirr.n 

lııı iıalıercıeıı aıılıyunız ki: 
MeııılekPtiıııizin E ,. k af 
~l Edürü <le hu tleµı• rli Ca
ıııii ı ı giizelleı;:ıııe:sirıi i-..te
ınek te<lir. 

Saytarllk işleri 
E hali Kı....r;ıld:ı-

• 1 

r 111::-l nH ccanen sunı 

to ı u ,n l ııım \ ' ınıl-, 

ın~sına ıııtr-ktzde 

h:ı ş le' ıı n n~.•t 1 r · 

Yen i :ı ş ı nı d u :J -

ğ; t S ~ı \' U ı k;ıpısil · da 

Cunt vni kö:... kü t: e . . 
)<ı pıl<i CCl k tır. 

s~avBaş 
ve ili ile 

Hırvat Liderleri arasında 
görüşmelerdevam ediyor 
Anharcı 4 R .Hlyo: 

Belgrad: Bu sabah 
Başvtkil ile Hırvat 
1 ideri arasında ki 
görüşnıe le re deva n1 

edilFlıİştir. 

Neşrolunan teb
liğde görüşnıelerirı 

dosta ne devan1 et
ti <>-i bildiri lnıekte-ö 

<lir. 

Slova~ -Macar ınüza~ereleri süren nü ına yişler
den sonr~1 kahine 
buhranı hültt ~ö 1-

. pı~mişti~. · ~alepte 

ve ş,, nıda nüına

yişler yapı l nıış nıüs

li nıa nln arasında 

yapıt,n çalışnıalar

da bir kaç kişi ya. 

ralanmıştır. 

lış ı Jırn ! I 
Ankara .ı Radvo: 1 z1kereleri kat'iv

---------1 ~1icar- Slo\·ak n~ü- l yen neticelennıiştir, 

l 
f 
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Cumhuriyet Devrinde 
Belediyeler 

Planlı, rasyonel şehir 

kıırrııak hareketi ilk <lefa 

Ankurada yapıldı. Anka-

ra iıııftr kanunları, im:1r 
te~kil:itı kı~a hir z.anıan 

zarfıııda C'urıılrnriyet abi
cle;-;!ııi yarattı. 

E-:Pr: iııkılfıbırı <·ihanı 1 
lıayrPtlı•r ic;irıı1P lıırabın 

reketlcrini finanse etmek 
i~·in hr.r :;;eyden c\'\·cl ma

li imk:.1nlar hazırhımak 

ir.ap etti. 

Bu ımı k :;ati a !J33 ~-ı. 

Iı11da 1.i ıııilyoıı lira ~n

maye ile kıırul:m lwledi

ye!Pr lı:ııık:lsı Ouuılıu r i
yPt İıı onıırıcu yıl cWrıiı

ıııiiııt.ie i~P. Lrn:;-ladı. 

Wlus Sesi) 
Sayı 1186 · 

~ON 
H©ı~~ırfi®lrö 

w,cwıww 

günlük 

H 1 b. · l-PiVASA e a e ın 

G 

H 
-·yeye ilhakı 

1 
etraf;nda verilen haberler 

~ 1 Ank'ır,ı 4 I·~cHivo: Bundan başka 
Fig-1rog.1zctesi H: - fJ nlehi:ı T'ü rkiyeyi 
tav p ı r!a nıcn t o-ıu istcn1el.:te o]J uğ-unu 

Bııf!'day ---=.\r..__p_a __ _ 
ı·n (Bir çuval 
I >arı 
:Nohut 
.\lercimek --] ıiriııç.._· __ 
::--:alt· Ya[?' 

t±I~ 40 
) 620 - --

2 50 
5 50 - - -2 75 

"- --'>":> ... .,, --86 --
--

:::~:: :;~';.,id: ;k ıı iği 11i11 hi r 

1 
Elwdi ~ı)fiırıiz lıi rPr 

\c·silP ile .;ı·ldr ,.l' kasa

baJanıııııııı iııı:ırıııd:ı hı•
dııf nokta~ıııı ~ıı \"Pcize 

ile i~aret lrn yurnıu;-l:ırd ı. 
( Şehirlerimiz: bulunan \'e 

Gt'c;eıı ıaıııan İ<;İIHle 

haıık:ıııııı talı~il ctti~i :::t•r. ı 

ın:ıye nıikt:ın 7 milyon I 
lir:ıdan fazlaılır. 

nu., ')\i ki \'e Y<-> i 1- ''C Ha leple 'f üı·k 
hak k:1 r:1 rı verıııek birlikleri k u ı uJdu . 
üzn:- oldu ğ-u \'e \' i 

' . 
ne hu gazetenin is 

ğ·uı.u ''e Ha lehin de 
y~ıkın<l:l Türkiye -
ve ilhcık ediJtce<ri. 

T<'re ~·:ıQ-ı 
Zenin Ya~ı -· . ' 
y ii il 
1 lı•ri 
B:ıdcıU--

70 --44 --40 -- --18 --90 

uulac:ı ğınıız. tedbirlerle 
ıneuerıi tipte şehirler ola
caktır. ) 

Tedbirler 

033 Yılında nc·::;redi
len beledi\Te v:ipı yoll:ır . . 
kununu mu:.ı.. ır ::r~lıircilik 
icapl:ırırıı IJiitUn lıelefli. 
Yf•lt•n• ~·aydı. Uuııu belc

tli~·r.ler . ~-:ıyuı. Hunu be
h·c1iyrlc·r i:-tiııılfık kanıınu 
takip etti. 

Bt~lt•di~·Pll!riııı:ıirı tek

tıiL;: tl'~kil:lr \'l' ı·lı>ııı:ın 

İti lı a ri 1 ı • <ı l:ı rı ııo k~anhırı 
!) :J;j yılında ~iü3 sayılı 

karıuııla kurulan beledi

~'(•ln im:ir hc·y'Ptİ tara
fından kar~ılandı. Hl'y·er 

\·azi\'eti nıiital<'a Yl' l"t.

kik .etıiktcıı tiıP•rıı 111e::ıai 
fJtOCTr:tıııını hazırladı. h 

l\ ııruları fen tP::'kilfıLı 

vnsıtasilc plfiıılamı tat
bikatına rı't•ı·ildi. 

ı:ı • 

İlk tertilıe niıfu~u 10 
biııJen vıılrnn olan :;elıir . . 
ve ka::ıabalarııııızın lıari-

te ve imflr pl:1rılarilc iı:
tııe suları alındı. 

Beynelmilel ı;;öhrcti 

haiz ıııütelıa~~ı~lur tara.
fından hazırlanan imflr 
Tılanlarının ver yer tatbi· 
katına gcçil~li. 

Baştan ba~:ı ımnra 
lnubtaı; olup yapılacak 
lllanlarile harekete gec;il
trıesi icabeden ~ehir ve 
kasabalarımızın imar ha. 

-

Te\'~İl makt-:ıdı iiw

rinde c;ok lın ~~a::; da\ ra

naıı baııka ~enelik fai~ 

miktarım biç lıir zaıııarı 

~'o G,5 tun fazlaya ~·ıkar

madı. 

Harita ve imar 
pldnları 

Cumhuriyetten B,.,.'.!J 

Pli biiyıik ~ehirlerinıizin 

lıil<> tauı amları m ış ııı ıın

t:.z:ı m harital:ırı ~1 0k tu. 

Iliç Liıinin İ:iıftr ıılfuıları 

ya pt ırı lııı .ı nı ı., t ı . 

• ·ıifusu 10.000 den 

yul.arı olaıı 80 ~l"lıir \'e 

k<ısalı:ımıııl:ın y.ırı .. ının 
Jıaı imlan ye1ptırılılı. ~lil

ı.-uaki:-iııe el <ıtılıııak iiz
n·Jir. Umumu 040 :-:cııe· 

!'İrıe kadar ikınttl cdilıııi~ 

ul•~c:ıktır. 31 Şehrin i:ııftr 

pl!ln lan yapt ınl mı~ \'e 
yr.ptırılmakta hnlurınıu~
tur. 4H :;;l'lıir ve k:ı:::akı 
tertip ı:mısıııdır. 

Prograıııa güre !H2 
yılırıa kadar lıı·p i ta . 
ııı:ıııılaııuıı~ olacaktır. 

kenderundan <ıldı 
trı bir haberde GO ..... 
bin kisiiik bir Türk . 
ordusunun Hataya ., 

girn1ek üzre hudu
d,.. tahşit c<lilcJi.~ini 
bi Jdirnıekte<i İr· 

h 

nı vazin a ktac.Jır. 

AnaJolu Ajansı
nın Notu: 

Anadolu 
hu h~b~ri 

' nıernuruur. 

Ajansı 
tekzibe 

Irak Kralı vefat etti 
Ankara 4 Rn<lyo: 

Bağdnttan biJdiri
Jivor: 

Irak Krcdı birinci 

Gazi, dün gece ya
n:sı bir oto111obil ka
zası neticesinde ve
fat etnıiştir. 

Muharririıniz L Necdet Göker 
Yarından itibaren Kazaiarımızda 
Tetkik sev:ı!ıatı yap.otak üzre sa,·u· 

., ra gidecektir 

G.ızetı ıııizin ~tulı:ırrir 

H~ ~hıhaL iı i İurn hiuı Nec
det Göker U~azal:ırımızda 

nıak ,.c gazetemize bil
dirmek üzre yarın $a \'U

ra gidecektir. 

Savurdan lı:J :;;lay:ıt·ak 
ol:ın im se~·ahatı t>~ııa
ı::ın<la VM.ı arkad:ı~ııııız . . 
hr•r k :ı ~aha rııızda rne rıı -
IP kr•t hiiyiıkleı ile q! ıııulı

tı•lif rııe:-lt1 laerı h:ılk sı

ıııllarilP koııu~aeaktır. 

Fenni içme Su 
tesi~atı i 1'1Jecdet Göker 

Bu iıll'ilıalarırı tP:dıit 
edt:C{·X-i en miilıiııı kısıııı-

1" 

Cumhuriyetten en·el 
-oda ecnebi .,irketlcr ta-
rafınrlaıı - Ya ptırılııı ış 
oları btaıılıul ve İzmir. 
deıı ba..,ka hiç Lir taı af
ta lrngiinün ihtiyaçlarına 
göre kurulrırn~ tazyikli, 
fenni ,.e ~;ıh hi içuıo su 
tesisatları me\'eud <leğil

<li. 
-Sonu Var-

lan ~ır:ı:;ile g·ızelenıizdc 
• h:ızı tetkiklerde buluıı· nesir e<l ece k tir. • 

Y 1 • ıv d u u v;ı nın sr.a(let ve \':1 r ıgını ogu r an, 
Aile düğünıünü kuvvetl~ndiren çocuktur 
Çocuğ~ sev. Se\'İlnıekten rnnhrun1 bikes 

· vavruları da hatırla Yılda bir lira ver 
Çocuk Esirgenıe Kurumuna üye o!: 
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Askeri İhtisas 
mahkemesinden 

K:1çak~·ılıktan su<;lu ,.e 
eh· 1J\'1tı Suriv<1niıı kesi kö-. . . 
yüııde ikamet ettigi an1a-
:;;ılan derig'in sunıaki kö
~·iirıde h;a oğfo ceJfrl on 
ht·~ gün zarfında :Mardin 
A:-kcri Ihti~as rnahkemeei 
sorzıı lı:tkinıligirıe gelme
:tl,. i takdirde lı:ıkkında 

A~kı·ıi ~L 11$ulı1 K. 216 nci' 
ıııacldt•::-İ 111ııcilıiııce emva
lıll'ı lırıcız korıulcıcağı ilan 
olııııur. 

Mardin 
Askeri İhtisas 
nınhkemesinden 

Ka~akçılıktan ~u~Ju ve 
eh·enu Suri\'enin ı-imak . . . 
l~üyiin<lc ikamet ettiği a.n-
la~ıhn l'izrede hasso mıt
rip on lJl'l-5 gün zarfında 
M:ırdin Askeri lhtisas 
mahkemesi sorgu hakim
ligirıe • ınuracaat etmesi 
ahi takdirde hakkında 
Askeri usulun ~16 nci ·mad
desi mucibince emvalının 
lıacız konulacağı iIAn olu: 
ruu. 



iDAREHANESİ 
Eakl Helke7l Blnasl Hwwf Daire 

T eliraf Adrul 
Mard.inde "Ulus Sesi,, 

YURTTA~! 

Türk Hava 
~ ...... 
~ 
ct1 
~ 
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Umumi Ne • .riyat •e Yazı Lflerl 
Direktörü 

~ı. Siret Baya~ 
Ba•ıldıiı yer: (ULUS SESİ) Raaıme•i 

Türk evinin şe- 1yan bir v Y, Çocuk' 
refli ananesi kiler- · suz bir vuva kadar 
dir. tadsızdır. 

Q) 

Kurumuna ~· 
> 

Kavanoz, kava
noz reçelleri. şi5e 
şişe şurupları olma-

Bu O'Üzel ana ne 
ö 

ınizi yaşatalım. 

Yardım Et @. 
c=a :O 

... , 
····•·······•···········•···········•·•····· __ , ••e•••••••••••••e•••••••GC••·~··············~',ı .. ' •• •• 
5! Y u ı- t d a s ! ;; 

Bu yardım en bü- f :@ 
yük biryurd bor-~ ~ 

~ ~ 

.. .. ,, 
•• 07 •' :: ~ 

. $! KURDUÖUMUZ FABRİ· ii 
1 ia KAL AR VE Y APTIÖEMIZ f! 
5! DEMİRYOLLAR !i .. ., 

cudur. ~ ~. 
...... 

.. ,. 
:: Dep ulusun biriktirme gücüııe ~. 
:: dayanır. "•" .. ~ 

is Bu gücü arttırmak hep senin ~i 
>~ :: l • d d. -: :: enn e ır :' •• 11' 

•~••••a•••••••••a•••••a•~•••~•••••••a•~••••~••'' 

ı.~·-;·~-
Bir varmis 

!) 

Bir yokmuş .. 
1 O MARDİ NC» ~ Evvel zaman içinde " 

ÇOK GÜZEL Hİl<AYE 
KİTABiDiR 

Sathk için İ<;içokgUzelHikAyeve , n 3©\~om@vö t 
Masııllarla da.lu bu kitibı her çocu ~ 

-1a-tavl-siy_::r:::aıad.::.i:~· .... _......._. .. ı Doğu illerinin en mo~ern bir 8 A S 1 M EV I O I R 1 
ı .. ·-- 411 

--~--------------------- ~ 
Her 'nevi Def te r. Çek. Bo- Yeıııi ~etirtıi~imiz ı 

~'7}ı no, Makbuz. Kağıt başlık- hıırflerle çok şık 
'il ları. Kartvizit, Ü<lYetiye, ~eçete kAgılnrı 

l
!I TD.uvar abf~şl le

1
r i, .Sin

1
ema ve

1 
basılır. '~ 

1!11 ıya tro ı et erı ço { güze .\lücellithanemiz vardır. ~~ 
ı -.. bir şekilde b3s!lır ve kısa Her boyda kitab, defter • iSJ 
1!11 bir nıüddet içinde teslin1 ve sair bütün şeyler çok W! 
-_. şık ve begt!nilecek şekil- lfij 

Tür Hava Kurumu 
21 cı - T ( R T i P 

Büyük Piyangosu 

J!/I edilir. de teclid edilir. tt:' 

Bundan başka: 15.000, l~.oco, 10.000 liralık • i 
ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü- • Verilecek siparişler. göderilect;!' paralar Ma.rdinde ( Ulm~ Se~i ~ 

6 ncü Keşide: 11 Nisan / 939 dedir 

Büyük İkramiye: 50. QOQ Liradır . .. 

kftfat vardır... ~ Basım C' ,· i ) İdare müdürlüğü namına gönderilmelidir. ~ 
Yeni tertipten bir bilet alaraK iştirftk etmeyi ih- J'Jll Dışarıdan gönderilecek sipar·iş nümunelerinin ok'Jnaklı bir W! 

mal ctmeyiniı. Siz de piyangonun mesut ve babti-
11 
~ rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. iL,' 

yarları arasına girmiş olursunuz. . . lfi1 ~ 

_. ....... _... __ ._. ......... ___ .. ~-
... --.... --· - . h - ~ 


