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~ahibi ve Başmuharrir 

SİRET BAYAR 

\iemleıcet menafiine aid yazılara 
ga,1alurımız a~ıkar. 

Basılm:l\·an ~:ızıı:ır creri . . -
vPriimcz. 

On ikinci yıl 

Ka~raman Şefin te~rar C~m~urrei si 
seçilmesi 

~lilletin Şefi icin \'er<li<>-i <lei!İs-.. o (.~ .. 

nıez karnrının ve onun etrafin-
J~, lnilll bir irade Ye bütünlükle 
toplanışmın yüksek bir tez1-
hürüdür. 

Yazan: Siret Bayar 

:Milli Şı•fi tekrar b:ı

ı-,;ıınızda Cunılıurreisi ola
rak selfuııl:rnı:ık \ "C G ncı 
Biiyiik JlillC't, ~lecli~ini i~ 
ha~mcla gi)rmck le pf k 
bahtiyarız. 

)Jı 1 nılt·kt•tiıı ~· ı•ğ:"uw lı tt 

kinıi IHiyiik jJillet. JI L'C 

li gi rıiıı i*e lı.ı;:-l:ıııı<i~ı ıııil 
li lıüt ünlii~tirııüıün bir 
daha teı·t>lli:-ıiıw :\•t· .. ~le 
ulıııu~tur. ~h·elbiıı kahı a
nı :ın ~ııf t..-ınrr İniiııiııı ü~ iı 
tl'krar Gnınhurrt>İ:-İ :-f'Ç· 

rııcsi, milletin ~efi için 
vc·rdF'ri ue<ri~ruez kararı-

~ :"'"' .. 
nrn ve onun etrafında 
milli bir ira<le ve biitüıı

lülde toplanı~mııı yiik
ı:;ek bir tezahiirii, retrnıcn 

ta~diki uC'mektir ki, bu 
yiiksck \' tulı~ın karşısın 
<hı ne kadar ınilli lıir 
gurur, fahir ve ~cdnt; 

duyuba yine a1.<lır. 

Millet irade \' t: art.U

Jarının tarihte nıi :-li g-ö
rülmemi~ bir kudretle Bü
yük Millet .Mccfü•in<lc te · 
celfü•i. IJiıc lı~r ~eyden 
eV\·el düııv:wa ve istik· 
IJale emni.yetlc bakmak 
cesaretini vermiş, ycp ye· 
ni ,.c mes'ut bir devre 
giri~iuıizin kudret \'e kuv· 
vetini nıüjueleıni~tir. 

Yeni K:ılıincmizin yi
ne Refik Saydam gibi 
saçını devlet i~lcrin<le, 
Ebedi ve milli ~cfin yo
lunda re üll~ü~üncle a~ar
tan dürüst, :ılimkü. r, lıü
yiik bir Jevlet :ı<lanıınm 

ha~k:mlığıncla iki b:.ıkatı· 
Jı~ın daha. Hu.lası suret ile 
kuruhnuş olınası da Türk 

dedetinin irı :ıi ha~·:;ı.tın

da bir tekamülün irade
sini te~kil eder. 

SL<;imclr> kı>mlisiıııl"n 

lıt>kleıırııı v:ııifl.') i biiyiık 

:ıir it ina ile lıa~ Han Hı· 
fik ~.ıy<l;ıııı hiikftnıt tini•ı 

cnaıııüzdtıl·i Jiırt yıl !\in 
de hüt iirı ır;ıvrPtlcıini uıil r. • 

ii ~l'fiıı ıt>fah \ 't.: ıına r 

j id e:ılini t;ıh:ıkkıık ettir· 
ııı <•ye :::arfodPr.1·ği111• ~iip 
h ıı yoktur. 

Başve~ilin 
T eşek~ürleri 

Ankara 5 Rndvo: 
B ı şvekiJ RP-fik 
Sayda nı Yeniden 

1 13 :;-ı şvekalet~ inti -
ı ha pleri dola vısi le 
1 \'urdun ht:r tar~ı-
fınd ~ı n a Idık la rı tel 
graf ve ınektupla 
ra rı yrı <l yrı cevap 
ven:nek i ınktı nsız
lığ"ı karşısında te
şekkürlerinio ibla
ğına Anadolu Ajan
sını nıeınur etnıiş

lerdi r. 

Çocuk Dünyası bir 
alemdir. Onun ufukla
rıoda istikbalin şafak
ları görülür. 

Ahılülhak Ilfımit 

Sayı 1187 

5Nisan1939 

TÜRK _GAZ.eTESİ 

Çarşan1ba 

Sayısı 100 Paradır. 

Dost ve k rdeş Irak 
Krahnın vefat haberi 

Türkiyede hakiki bir matem uyandırdı 
1 ~, ____ _ 

Cum~urreisimiz ismet lnönü, Başveve~il RefiK Say~am 
telğrafla taziy .tte bulun~ular 

Ankara 4 :; Had~·o: r· ~ 
~1ajcste Irak kral ııın 
\·efat!!.J nctic::!~ı.ıen 

knz.a haklonda g(lJpn , I' 

Dost ve kardeş Irak 
Kralının vefatı habe
ı i 'I url:i\'edc hakiki 
l ır !T'hteın haYası 
ur i •• :- ·mıştır . Bütün 
daı · ~ tt:'ı de lıa~ 1 al'1ar 
yanya cnclirilmiş, He
i··icuınhur !smct İnö
nii, Naib .\bdülbay· 
:'l"l' samimi bir t~l· 
graf çekmiştir. 

mütem!lıim malumat- 1 
tı 

lura göre, Kral Ga zi r 
otomobilini bizzat 
k en d isi kullan m n k 

1 suretilc saraya dön-
• mektc irti. Otomobil 

bir ağaca çarparak 
başından yaralanan 
kral bir a~ sonra Ye
fat etmiştir. 

Emir Gazinin Fay
sal adındaki oğlu he
nüz dört yaşında ol
duğundan, Naib ola
rak amcası oğlu ida-

-

il Majesete Gazi 

reyi ele alacaktır. 
Perşembe günü Niya
bet ~Ieclisi toplana
rak karar verecektir. 

lht.Ş\'ek il Refik Sa\' _. 
dam Ye Hariciye \Te. 
kili Şükrü 6araçoğlu 
da Nuri ~aid Paşaya 
tl>essür Ye taziyetle
rini telğraHa bildir-· 
mişlerdir. 

Son Dakika: 

Musu a lngiliz k slosu 
öl ür"0 I , onsolosluk 

binası ateşe verildi 
Ankara :> ( lfatlyo ) -- ' 

Mu::--uldan vcıilen ve 

Ba:dattan bildirilen bir 

haberde, Kralın üliirnü 
)!usulda duyulur duyul

maz lıığiliz konsolmn öl
diirülınü~ ve kon:-olosluk . 
binas ı atl·~c· verilıni:~·tir. 

Halk inğ"iliz.lcr ;ıkylıirn! 
ııiimayi=:-ler yapıııı~l:m1ır. 
l! u:;ulda iirfi ida"e ilan 
edilmiştir. 

Veliaht Faysal Irak krah 
ilan edildi 

Ankara ö ( H:ıdyo) - mişt ir. Kralın ccnze me-
Irak Yeliahdi F:ı~·:..:.al. ikin- ra~irııi <,':ır~aınba günü 
ci Faysal auile kral il:ln 
t•dilıııbtir. NiYalH.'t ınecli~;i . -
toplanıncaya k:alar kral-
lı k va1.if Pf'ini lıükiiııı et 

yapılaeaktır. 0-azinin ölü
rnü yalnız Iı~'lkta değil 
lıütün Ar:ıb memleketle
rin<lc bü\'ük trcssür uvan-- -

kr:ı eUl'Cel-..tir. dırnıı:;;tır. Her taraftan ta-
. lr~~k lıUkuınııti. 4&0 g-iln- l zi~·:t. tclğ"rnfları gclınck

ltik lıır ın::ıtenı ılan et- tı:dır. 
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Fra sa da 
Reisicumhur intihabatı 
Ankara .ı Radyo: ,, 

Havas ajansına gü 
re Fransnda Reisi 
cumhur intilıabatı
na vrı kında başla· 
nacaktır. 

Lebrun, Reisicun1 

hu r) uğa na nızc. tli
ğin i koyacaktır. Bu 
su retle 5 J\l a ' ısta 

; 

tn reylere müraca- 1 

atla tekrar Lebru- 1 

nun Reisicunıhur 
intihapedilectği bi)
d iri lıuek tedi r. 

Yuğoslav·Hırvat müza~ereleri 
Ankara 4 Radyo: 

Belğratta \ 7 ugos 
)av Başvekili ile 
Hırvat Lideri ara
sındn ki konuşn10 
bitn1 iştir. 
Neşrolunan tebliğ

her iki tarafın, nıu
aJlcık ın c :;; eie eı·in 
haili hususunda nıu
tabık olduğu nıü
şa hede ed i lnıiştir. 

PastalvH hayra· , -
de Y u o- o s):. v\·a - ınından sonra ko-c. ~ 

Hırvat ihtilafi tn- nuşın<ılara tekr.ır 

n1an1en halfrdilnıiş, 1 Jcva111 edilecektir. 

Tayyare ile Londraya 
döndü 

Ankar<l 5 Radvo: - ~ 

Ingiliz T'icart:t Na -
zırı 'favvare ile 
Stockholn1dcn Lo;1-
<lraya gel ıı ı i ş tir. 

Nazır Tn v\·are
<len ener enn1ez, 
kendisine ınülüki 

of an gazetecilere, 
o-ez<liö·inı b Üt Ün ö b 

n1enı leketlcrde in-
gi 1 teren İn silahJan
nıasına büvük bir ,, 

ahika ve arzu gös
teri ldiğioi söylemiş
tir. 

f ransız Hariciye Nazırının iza~atı 
Ankara 5 Ra<lvo: Hariciye Nazırı 

Fransıı Ayan ~ec- Harici siyaset va
lisi bugün öğ· ledeo ziyetioi ve Fransa, 
sonra Hariciye Na- Suriye nıuahedesi 
zırının izahatını din- J hakkında izahat 
leırıişti r. vernıişt ir. 

Yurdun en uzak köş.esindeki Yoksul Yav. 
ruların sağlığma erişebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 
olalım. . . . 1 

-- - -·-- ·- ' .... -· • ...... ~ ~ r~ ,.,.1t:11 .. 
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ŞEHiR Ve 
İLÇE 

il J IJ .E :l L E R İ 

Şehirden-Köye 

Merhaba köylü dnyı, 

nasılsınız, iyiınisiniı? 

Ağırceza mahkememiz 
sürat rakorunu kırdı 

Sevgili Babamız, mil
li şt-fimiz hmet lnönüııilll 
tekrar Cumhurreisi seçil
diğini ve onun en sadık 

arkad:ışı ve devletimizin 

büyük adamı Doktor Re
fik Savdamın da \ine 

Martın ı:l üncü giinü ı 
Vilayf'tinıizin Kızıltepe ka
ıagına baglı Aırırut kö
yünden Sadun kızı Mtr
y<>miu suya. ntılrn:ık sure. 
tile öldürüldüğü Mardin 
Cumhuriy<'t jlüddei Umu
miliğine hildirilnıi~, .M üd
dci Umumiıuiz A~ır Aksu 
derhal mahalli vakaya 
<Tİtnıis 24 ~aat sarfında h • 

ariz ve amik tahkikat y;t· 
pıırak lıu şuçu i~ley<'nin 

Salih oğfo Ilalil oldı.ığurıu 
tcsbit edcrrk otom0bille 
avnı kövd<•n Hehriuıize J • • 

getirmiş \'C :::orğu hakim
liğine \'Cı ilrııi:: oraca lflzım 
geleı:ı nıuanıı •le~i tekmil 

ettirilerek duru~ma icrası 

için ~ehrimiz ağ-ırceza mah
kemesine se,·k edilmiştir. 

Al'rırceza mahkeme-,... 
miı:ce 3 Nisan taribi du
ruşma günü olarak tayin 
edilmiı;; ve ayııı günde 
~ahitleri de gctirtilmi~ olan 
bu da,,a riıyet ettirill·rek 

suçlu Halil 5 sene ağır 

hapis cezasına mahkum 
cdilufr:;tir. 

Meşl~ut sııçlar kanunu 
şüınuluna girmeyen bu 
da ,·anın şahitlerinin din
IPnınesi <le dahil oldugu 
lı:ılde bir celsede tetkiki 
uitirilurek karara hağ'lan
ınıs bulunma~ı hiı• uir mcm· . . 
lekut ~dliyt•sine n:ısiU ol· 

Yarınki Postalar 
Yarın gelecek 

Tren postası yok
tur. Saat 11 de Nu
saybin, 13 te Cizre, 
İdi 1, Midyat, Ger
cüs, Savur, 15 te 
DiyarbRkır, Anka
rCJ, İstanbul ve A
nadolu postaları ge· 
lecel< • saat 1 <le 
Ekispres 'Tren pos
taları gidecektir. 

mayan adliye i~lerimizde

ki ::ıüratı canlandıran bir 

rekordur. 

Ceza. hukuku nazari· 
yatı cezanın ibreti mües
sire hassasını tam olarak 

temin etmesi için sürata

da. yer verufr~tir. Suç h~

lemeği hatrınd:.ın geçiren 
mücrimler a<laletin seri 
ve a:uau vermez hareke
tini göz önüne getirerek 
götli düşüncelerinden vaz 
geçerler. Ağır ceza mah
kememizin bu seri hare-

. . 
Başvekil olduğunu tabii 
gazetemizde okudunm~ . 
Ve bizim kadar 8iz de 
Hevindiniı. Sizler ve biz
ler ve bütün millctçP. ne 
kadar sevinsek yine a7.-

· dır. 

Milletimizin göz Lt!be
~ı Cumhurreisimiıin ge
lecek yıllarda milletimize 
ve bilhassa siı köyliilere 
bir çok eserler hediye 
edecektir. 

Gelecek dört yıl ı mız keti muhitimizde suç İŞ· -
leıne~i düşün<•nlcrc de bu memleketimizin zirai ve 
düşüncelerisden vazgeçir- iktisadi iş hayatı olacak. 
tecek bir hareket olmuş- Köylerimiz yeni u.~~tan 

·tur. , refahe ve saadete, ~:eni 

Kanun hükümlerini kı

ga bir zaman içinde tat. 
bik ederek adaleti tecelli 
ettiren sayın hakimleri· 
miziıı bu kararı muhiti
mizde müsbet tesirler uyan. 
dırmıştır. 

Değ'erli adliyecilerimiıi 
tebrik etnıpo·i bir vatan 

l°" 

barcu biliriz. 

yeni eserlere kavnşac·ık~ 

tır. 

.Milli Şefimizin yüksek 
huzurunda f.ayğı ile eğ'il· 
meyi, devletin ,.e hükü
metinin göatcrdiği yolda. 
yürümeyi hiç" bir vakıt 

hatırdan çıkaro1ayalım . 
Sayın dayılar. 

Karadavı 
"' 

( 23 Nisan Çocuk Bayramı) 

Sinema Sahiplerine: 

Çocuk varlığına Aileleri ilgilendire· 
cek Filiınlerle siz de bu nıilJi ve nıüş~e
rek dc~v" ya iştirak ediniz. 

Çocuk Bayran1i yaklaştı. Çocuklara 
göstereceğiniz Filimleri hazırlıyornıusu -
nuz. 

Çocuk Bayranıında Çocuklara öğre
tici, eğlendirici, terbiyevi Filimler ha -
zırl;lyarak Bayran1a iştirak ediniz. 
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....._,Sayfa 3 ~Ulus Sesi) Sayı 1187 

Cumhuriye~ Devrinde r--R·---o·v-öl !.~ __ P_iv_A_sA_-_. 
Beledıyeler -- - ---------------1' Bufr<lay 

1
_ 2 75. 

BelPdiveler iıııür heve
tiniu faali.yete geçtiği 9:~6 
Yılında nufusu 10,000 den 
Yukarı şehir ve kasabala
tHnızın 22 sinde fenni su 
tesbleri vücude gctirilmi~ 
lıulunuvordu. Gerin" ka
lan 58 ·şehre aid tesisata 
hevet tarnfından el atıldı. 
İh;le beueileri 3 milyon 
lira Yl ere" en ~() şeb rin te-• o ) 
Sisatı ikuıfll t>U.ilıııi:;; \ ' C 

edilmek üzre lmlunmu~· 

tur. Bunların en uıühiıo

leri: 

Aılarw, ..ı-\yuın, Oazi
aııtep: !!'µarta, Kütahya, 
Kar~, Malatya, Maraş. 
Muğl:ı, Te.ıdı dağ, Zonğ'ul
dak, Urfa, Tokat, Mersin, 
Eski~ebir, Elaz1ğ, Uşak, 
Bandırma ve Tarsus. 

Projeleri hazırlanan se
kiz ş~bre aiu su tesislerinin 
kesif bedeli 1342000 lira

~ 

dır. 

Projele:i ve tesisatı ol
tniyan 24 şehir ve kasa
baya' ·aid içme sn1armm 
nıubammen tutaı·ı 2855000 
liradır. 

942 senesine kadar ta
mamlanacak olan bu te· 
sisler için 8,5 milyon lira 
ıarf edilıni~ olacaktır. . 

ikinci dene pl:"inın:ı 
nufusu 5-10 bin arasın
daki şehir ve k:lsabalar 
dahildir. 

Ueçen scnelar ıarf ın
da 245 yerin a~ıktan gc· 
len içmP. suları belediye
ler tarafmdan inzibat al
tına alınını~ ve sıhhi mah
zurları önlenmiştir. 

ELEKTRİK TESlSLEHİ 

Cumhuriyetten evvel 
memleketimiz.in yalnız 4 
yerinde elektrik teiisatı 
mevcutken bugün 150 şe
hiF ,.e kasabamız elektriğe 
ve nura kavuşmuştur. Fa
aliyet Disbeti her sene 
artmaktadır. 

MEZBAH A.LARI: 

Cumhuriyetten evvel 
yalnız 17 yerde meıbaba 
mevcuttu. Bugün ff'nni 
mezbahaların ı:;ayısı 117 
yi bulmuştur. Ve daima 
artmakta bulunmuştur. 

PAZAR VE PANAYIR 
YERLERİ 

Seneden f'Cneye art
mak suretile belediyeler 
tarafından açılan pazar 
ve :ınayır yerlerinin s:ı

yı::-ı 430 yı bulmu~tur. 
Paıarları istihlak mer-: 

ke1Jcriııe bağlayan yollar 
plan dahilinde yaptml
maktadıı·. 

llüstah:,il ile müsteh
liki kar~ı karşıya getirl'!n 
ara<laki mut0&.vassıtluri kal
<lıral pazarlar ıniınleke
tin iktisadi faaliyeti ,.e 
bayat ucuzluğu üzerinde 
mühim faydalar temin 
ctmf' ktcllir. 

HALLER: 
Cumhuriyetten evvel 

memleketin hiç bir tara-
fından hal yoktu. Bu(l'ün 

b 

81 yerde hal tedis edil
miştir. 

~POH ALANLAHI: 
Cumhuriyet dcvriIJde 

tesis edilen spor alanla
rının sryısı l\.18 dir. 

NETİCE: 
Milli Şefin ve Cum

huriyet hüktimetiuin mem
leket imarına bağlılığını 

ve neler yaptığım her 
güıı ha~arılan birer rser
le görmekteyiz. 

Gelir ve irad itibarile 
oelec1iyeleıiuıizi kuvvet
leııdirmek tedbir ,.e te
~eulıüsleri üzerim.le du
rulmakta \'e projeleri ha
'lırlanmakta<iır. 

Curıılıııriyct hükumeti 
~dıirlerimizin sıhhat \'e 
g-üzelliğirıi alflkaılar eden 
''e plana alınnn islerin .. 
ba~ar.ılnıaı-ı vazifelerin gö-
rülebıluıetıi için mali im
kaııl <ırı teminde ı"ecik mi-
yeerktir. cı 

:Milli Şçf ı~met İnönü 
bu ın eyzu üzerinde müs
bet ilimlere tlavanan su 
veciz dircktifle;ile gidi· 
Jecek yolu işaret buvur-
ıuu):ırdır. ~ 

l - ( Türkiyenin ba
yındırlığı, vatandaşların 
düzgün belediye yöneti
mi antında medenivet 
yaşayışı görmeleri, b~le
diyelerimizin yükselmesi
ne bağlıdır. ) 

2 - ( İntizamla ve ir
tibat 1~ işleyen her bele
diye memleketimizin içti
mai hayatında mühim bir 
uzuv yükseltmek için iler
letmek için mühim bir 
ınakaniımadı~ ·) 

"' ---

Arpa ! 2 40 

Tür~iye ra~yo~ifüzyon Postaları ~:r'. Birçuvaıı~ -so 
Nohut 5 50 - --

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
.Mercimek 2 75 

18,30 Proğ'ram 

18,35 Müzik Balo müzi
gi-PI 

19,00 .Konuşma 

~ 1.15 Esham, tahvilat, 
kambiyo-nukut borsası~ 

fiyat 
•>. 9 .. N ı· 1 ki R .... ,-n eşe ı p a · ar- . 

-

Z-.. e-~·-ti_n_y_a_;rı-_I ~S -Yün 
1 I )eri 

Badem 
19.15 Türk müzigi Fa·ıl 

heyeti 
~0,00 Aj:ın~, meteoroloji 

hauerlt-;-i, Ziraat lıoraatiı 

fiyat 
21, 15 Türk ınüzigi 
21,00 ~temlekct 8aat a. 

yarı 

21,00 Konuşma 

~1,30 'l'cmsil Dengi den-
g-ine- Komedi 
~2,30 .Miiıik Küçük Or. 

k<:stra-Şe:;;: Necip Aşkın 
28,0U Müzik Ca1.band Pi 
2:3 ,45,~ ~ Sem ajan::;, ha

lwrlt•ri ,.e yarınki Proğ

ıam. 

ı~--~----------------~----~.--------~ 

Mardin 
İcra Memurluğundan 

Mardinli salıh der- günde gayri nıen

viş ali oğlu said ve kullere n1ukadd«r 
biraderi Derviş ve kiyınetin °/o 75 İne 
saire arasında şa. thlip huzuretnıedi
yian müşterek ve gi takdirde nıüza
medrese mahallesin- yede on beş gün da
de vaki yemini fer· ha ten1did edilecek 
han çavuş yesari ve 'J0/5/.939 Salı gü
şehrnus tanıtam ha- nü aynı saatta en 
neleri arkası tarik çok arttıranın nanu
cephesı kısnıc·n tarik na ihalei katiyeleri 
ve kısnıen şehınus İ c r a kı'ınacaktır. 
tn nıtarn hanelerile Talip olanların \'e 
n1ahdu<l 4000 dört daha ziyade n1alu
bin lira kiynıetli bir nıat alnıak isteyen
ve y i ne n1~hallei lerin muayyen gün
nıezktlrede vaki ve- lerde icrava nıüra
nıini osaıan dnzclar 1 c~at elm;leri ve 0/o 
arknsı sahibi sened 1 de 7,5 kuruş depozi
haneleri Ct:' phe ve to vernıeleri ve de?
yesari tarik ile nıah- lali ye ve nıesarif i 
dud 200 lira kiyınctli sairenin n1üşteriye 
bir ki iki bap hane- nit buluoduğu ve sa
nin satılnıasile şu- tış bedelini tarihi 
yuunun izalesi hak- ihaleden yedi gün 
kında sadır ola o ilam içinde teslinı etnıe
üzerine açık arttır- leri ve işbu ilanna
ma sureti le ve 16/5/- ınenin ortaklardan 
939 Pazartesi günü 111 aha 1 l ı ikanıeti 
saat 11 de ihaleleri nıeçhul bulunan ab
icra edilnıek üzre dülcelile tebliğ ına
nıüzayedeye konul- kamında addedile
ınu§tur. Mezkur cegi ilan olun~r~ 

Had<'m iei 90 • 
Cedı 18 
Ce,·iz içi 
)lahlcp 

50 - - -
80 
19 

Mardin 
Vilayet Daimi 

Encümeninden 
Merkez ve mülhakat 

okullarına yaptırılacak 
150 aded sıra ile 130 
aded siyah yazı tahtası 
ayrı ayn olarak açık 

eksiltmeye çıkarılmıstır. 

İhale 11/41939 Salı 
günü saat 14 de Mardin 
Daimi Encümeninde ya
pılacaktır. 

Sıraların muvakkat 
teminat mıkta.rı 101 lıi
ra 25 kuruş siyah yazı 
ta htalarının da 18 Lira
dır. İsteklilerin ve şart· 

1 

numeleri görmek iste
yenlerin müracaatları 
il9.n olunur. 

5-7.8-10 

Yitik 
Derik İlk okulun

dan aldığın1 şaha
<letnan1emi zayı et-

. nıişi nı yenisini ala
ca ğunda n hüknıü 
kaltnadığı ilan olu
nur. 

Oizr~ husu~ i<lare tahsil
darı Mustafa oğlu Abdur

rahman Özden 
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JDAREHANESİ 
EaJd llalke'ri Btaaal Ha.asi Daire 

T eliraf Adresi 

Mardinde "Ulus Sesi,, 

YURTTA~! 

Tür 
K 

ava 

Yardm 

Umumi Neşriyat ve Y:lzı ~leri 
DiT2!ct:>rü 

~t Siret Bayn~ 
Bailıldıih ver: (ULUS SESi) Ba.ıme'\'i 

.. * 

Türk evinin şe-
1
ynn bir ~ , .. Çocuk· 

refli ananesi kiler- l suz bir vuva k.ıd:.ır 
dir. te:~dsızdır. 

Kavanoz. kH \'a
noz reçelleri. şişe J 

şişe şurupları ol nıa-

Bu güzel anane 

nıizi ya ş.ı ta lını. 

B b
am {Wjf 

uyar ı n u- tr@ 

yük biryurd J.ior-·10} ~ 
'=@ >. 

cudur. b ~ 9 l'-4 

MM•l@!AWWWiii?• rnc:z::u4•.r:;~ı:;a:;gwa :-z=ı:s-:.z~~ ll r:::IJ ~·1 ,. .. ~ 
~ '~ Bir varıı is r. ~ ~ 

~ 

Bir yokmuş .. 
Evvel zaınan ieinde 

.> 

ÇOI[ GÜIF.l HİIKAYE 
• 

l<ITABIDIR 

l ·:1 uı 
OMA 

s • 
esı 1 sattık içi:ı h·ic.•okgüzeımuyeve ~ ff ~~~Dm~,~vö 1~ Masallarla d:tlu bu kitibı her çocu .!fi ~ 

-"a-ta\-'Sİy~e ~iiBlilld::::nm~ --... ~·~mmi:)) Doğu illerinin en modern Dir 8As1 M [ y 1o1 R ~ ı 
~ . 

............ 111e .. ım:ıı•ıw;-..:;.~·maam-. ......... ~ :O sa ... 1«a1w;-~K~----------~~. 
Tür Hava Kurumu -A Her ne\ri Defter, Çek, Bo- Yeıi i getirttigimiz 

· J3§'1 iantazi ve kübik 
27 cı - T ( R T 1 p ~~ no. l\lakbuz. Kc.\ğıt b<iş!ık- harflerle çok şık 

r-3 lan. Kartvizit. Ü '.n·etiye. :-eçete kagılnrı 

B.... ••k p· D Duvar nfişleri, Sinenın ve basılır. 
UYU tyangOSll :1 Tiyatro biletleri çok güzel Mucellitbunemiz vmdır. 

6 ncü Keşide: 11 Nisan / 930 dedir 

Büyük İkı amiye: 50. 000 Liradır ... 
Bunda-.1 ha~ka: ı f>.000, t ~.oco, 10.000 lir:tlık 

ikr:ınıiyelerlo (20.000 \'(' 10.000) liralık iki adet mii
kftfat vardır ... 

Yeni terfipten hir lıilı·t a l:ır:ik i ~tir:ik etııwvi ih· . . ' 

mal l'tıııevirıi;:. :-::iz de ııivanı•onnrı ınPsııt. ve Lıabti-
• • M 

yarbrı aı·asırıa g-irnıi~ olur:;urıuz .. . 

• 

\A bir şeki ide basılır ve kısa Her boyda kitab, defter 
~ bir nıüddet İçinde tes!in1 ,.c sair bütün ~eyler <;ok ~ 
'a ~ık ve Legenilecck şckil-
J!fl edilir. de teclid edilir. 

:1 
1 :1 Verilecek l"ipari~ler. göderilcc\;~\. paralar ~raniinde ( Ulu~ 
_, Rasımed ) lılart! rnildiirlüQ-ü namıııa g-önderilmclillir. 

Dışarıdan gönderilecek sipar·iş nümunelerinin ok1Jnaklı bir 
rsuette yazılmasını sayın müştcriler·iroizden dileriz. 


