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SİRET BAYAR 

~eınıeı.et . 
menattıne aid yazılara 

111l\1ruarımız a;ıkc.r. 

Basılmayan y:ızıi:ır geri 

IO Şubat 1939 
Cun1a 

_;;: _ Sİ YASA L G ·o N DE L İ K T Ü R K _ G A Z E T E S İ _ = Sayısı ıoo Paradır. 

On ikinci vıl .. - Kuruluş yılı ı Agustos 927 

Cümhuriyet Halk Fırkasının prensipleri halk için yaldızı üzerinden akan gösterişli 

şeyler değildir , Cümhuriyet Raik Fırkasının prensipleri ancak geçen her gün 

için muvaffakiyet yaldızı ile pariayan bir eserdir , İsmet İnönü 

C. H. Partisinin 
En büyük ideali 

Kcına l ist r e jin1i her gün bin1z Jn
ha kuvvetlend i rnıek ve da ha zİ
ynde hal ka nıal etnıekti r. 

Yazan: Siret Bayar 

I• nkılftb yara.tan mi~~et
lerin kurdukları reJını, 

onu kuran ve yaşatan 

şef ve partilerin prf.nsip
lerinc dayauır. Bu pren
sipler ne kadar kuvvetli 
' 'e şuurlu. ne kadar hat. 
kın ruhuna ,.e benliğine 
tıy~un ulurs:ı, ona daya.
uan r<..jıın de o nisbette 
Yaratıcı, kudretli Ye re 
falı \' erici ulur. 

Milli Tlfı.kimiyet v P. 

tlemokrasive dayanan ye
ni Türk r~jiroi, yaratıcı 
sının kurduğu Cümhuri
Yet IJalk Partisine ve 
onun altı okla rcmizlencn 
Pren~iplerinc daya.ndı~ı 
i~in<lir ki, kısa ve fakat 
Çok ~crcfli tarihine a:-:ır

ların ' yapaınıyaca~ı bii
Yük i~leri ve muazzam 
inkılaptırı sıgı ~tırro:ıya 

ınuvaffak olmuştur. 

su \ ' f'Ciz cümlelerle i-ıaret ) ~ 

lıu y urnıakta<lırlar: 

uSınıf ye zllmre farkı 
tanıMakaızın blyük Tllrk 
milletin in yekbare bir ln· 
aanhk Ye emniyet kltleal 
olmaamı ideal hitan par· 
tfmlzln batlıca kuyyetl, 
b UUln Yatandaşların ma· 
b<P.bbeı ve itimadı olduia 
g lbl, bathca vadfeyl de 
bUt ün vatandatların biz· 
met ve Uatlyaçlannı te
m indir!' 

~· efi ınizi n bu i:;-aretleri, 
halka dayanan Kemalist 
rejimi daha ziyade halka 
ma.1 etmek idealinin acr 
, c,·den üstün tııtulması .. . 
hususunda. eueui bir direk
tiftir. 

Türk ulusu, bu direk-
tifler ilik li Ye ruh l>ir
ligi, lıuıu r ve sükun için
de yeni ve feyzli bir 
yola girmiş bulunmakta-. " 

d ı r . Bir çok memleketle-
rin geçirdilderi buhran 
ve sarsıntlla r içinde her 
uün i~tikrar ve dcmok-
1"' 

rasiden bir az uzaklaşırken. 
Türk ulusunun ba~ı üs
tünde inkılab ınc~ale:>ini 
tutan partisinin sarsıl
maz prens.ip ve i c1 e a 1-
lerile dnıma istikrare ve 
dı:mokrasiye doğru gi t
mesi, Cumhuriyet rejimi 
nin yarattığı inkişaf yol-

Yutta yeniden 58 Halk 
evi daha açıliyor 

Yeni Halkevleri 19 şubat Pazar günü 
Başveki l Refik Saydamın bir nutku ile 

açılacaktır 

Bu Halkevleri arasında Midyat, 
Gercüş, Derik kazalarımız da 

vardır 

Ankara 9 [Radyo] 
Cünıhurivet Ha lk 

P a rtisi g enyön ku 
rulu bu \ ' ti 158 şeh 
riıı1 izde yenide n Ha 1 
kevle ri açıln1ns1oa 

ka r a r verınişt i r. 
Yeni Ha lkevleri -

ı n1iz 19 Şuha t lü39 
Pazar günü Halk 
Partisi başka n ve 
kili ve Başvekil Re
fik Sa vdanıın bir 

.; 

nutki yle açılaca k
tır . 

Soviyet -Mançuko 
hududunda 

Bir çarpışma oldu 
Ankara 9 «R adyo)> J şiddetli bir ça rpış 

Mosko\'ada n res - nıa o1n1uştur. 
men bildiriliyor: 

Sovyet Rusya 
hudut n1uha fizle -
ri yJe ~1ançiko hu
dudundRki J apon 
~sker1eri arasında 

Bu çarpışn1ada 15 
J a pon askeri n1ec
ruh ve n1a ktul düs-. 
müştür. 

Ankara Halkevi 
Bir fotoğraf mü
sabakası açtı 

Anka ra 9 R c.dvo: ,, 

Öğrenildigine göre 

Ankara Ha lkevi Ar 
şubesi a nıa torlar 
a rasında bir fotoğ
ra f n1 üsabakası aç
mıştır. Bu n1üsaba
kada k aza na nlara 
nıükc\fatlar '1erile
cektir. 

f ilistin hnf er ansı 
Ankara 9 Radyo: 

Bliviik lıir dnbaııın 
rehberli;,i altında. ve en 
Çetin u;valar karşısında 
gübterdiği harikulada kud
retle milli mevcudiyete 
ölmeı eserler armağan 
eden ve başlıca. kuvveti
ni halkın ınuhsıbbct ,.r. 
itimadından alan Cücn
huriyet Halk Partisinin 
en hüyük ideali, Keına· 

list rejimi Lcr gün bir az 
daha ka vvetlendirmek ve 
daha ziyadı halka mal 
etmektedir. 

larında Milli :;lefinin bay- ı----------ı 
rağı altında .. ~aba hızlı 
,.e imanlı yurumeye az. 
netmiş olması bütUı:ı dfia . 

Son lla berleri
miz iç sayfede., 

Londrada toplanan 
Filistin konferan
sında ki Yahudi he
yeti reisi iki saat 
noktai nazarını izah 
etnıiş ve dün Lord 
Ha li fa ksla görüş
n1 üştü r. Bu husus
ta hiç bir tebliğ 
neşredi 1 nıen1iştir. 

. .M.illi Şef İnönü., P~r~ 1 
,. milletlcriniu hayret ve 

tın:ıııin bu kutsal ıd~alıuı . ) a 

. . 

takdirini celbeden muh
teşem ve tarihi l>ir ınan

'taradır. 

v • 

Cun1a günü « bu 
g ün» bir içtinıa ak
di nıukarrerdir. 
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Yalınız bir kaç vilayette 
müstal{i~ mebus nam
zetligi boş bırakılacak 

A..'1 kara 10 Rnd yo: 1 için n:ı nızetler gös

Cunıhuri vet Halk 1 tt'.rilecek, nncak bi r 
P artisi ğenel sek- l kaç vilayette nıü -;. 
reter liginden öğren. ı takil n1ebus naııı
digi nıizc göre, bü · zetligi boş hıra kı
t ü n v i lfıyetler için hıcaktır. 
intihabı n ıebu s ıtı 
kanunu 111ucibince 
vi la vetleri n çıl.: ' ı--
r aca lda rı ınebu la r 

Bundan başka ga
zeteletdeki nesri \'a-

~ I 

tııı aslı voktur. 

ispanyada 
1 

80 bin mül.teci Fransa l 
hududuna geçti 

Baz ı as~eri ~ttatann ~a · ~u~u~u 
~eçecsgi ~e~leniyor 

GUI..s 8ei'i) 

ŞEHiR Ve 
1 

iLÇE 
il :1 JJ E .'l L l j, R İ 

Şehrimizde Seçim 
hazırlıkları 

Sehri n1İzde nıeb . • 
us sc-çinı İ ha zır 1 ık-
la rı sür'atle ilerle
ınektedir . Rı~v ver
n1ek h ·l k kuıı ha İz 
olan la rn n jd def teı· . 

lerin tetkikini bi t i-

r e n tef tis hev'et i 
~ "' 

dün Belediye<le bir 
t opln nt ı ya pnrak 
defte rler in askıva 
çıka rı l nıasına k a -
ra r vern1İştir. 

Vilayet Umumi Meclisi 
V ilftvet Uınu nıi nı i salonunda 

~ 

t op-

~1eclisi bugün saat Jancicakttr. 
14 te ~1ec1 is i Umu-

Tenkid değil, Takdir 
etmeliyiz 

Vaııda tıkan nıiııi mi
ni (Yeni Yurd) gazetef:i
nin 21 :;:.on kflnun 1939 
tarihli ııushaf:ınc1:1, kPndi 
ya~ı~·Jp kanular:ık milli 
':ızifeyi ilk , k:ııancm1 

ikinci plünd:.ı güren bir 

emegini gördügü sahip
lcriııi bu derece istihfaf. 
la karş1lamamalıdır. 

Ank a r a U Radyo 1 

Diln ikinei ''C on ikirwi ı 
kol ordulara mensup ıııo 

Wrlü kıt'alar_ ft'r:rn_sız hu- 1 
<!uduna gcçını:;-lerdır. Bun
dan ba::-ka otuz mitaı li- 1 

g-eı;ınif'tir. Bunların GB 
birıi kadın ı;oluk çocuk 
ihtiyar \'(; h:ı~tallır. ~~ 

l.Jin kişi hastanelere ya
tırılnıı~tır. 

· kısım fe<l:ıkür ,.c ınüncv-

Bu giin iı;in ~·ük~<d\. 

tahsil gürmcuıi~ olaııl:ır

da kabiliyelleriıı<lfn isti
fo<fo edilt>bilmek üzre mu
harrirlik e<lchildiklcrinc 
güre müncv,·pr olan l.ı i r 

mürettibin muh:\nirlik Pt
mesinc cevaz ,·ermemek 
lwngi mantık dü..;;tiirıle 

kalıili teliftfr. . 
yoı 6 Tank Frunsız hu-
<ludunu geç.rni~tir. ~f ııha

rebc ederek t;ekilmektP 
oları kıt'anm da hudu(lu 

1 

geçmeleri beklenmektedir. 1 

80 bin mülteci hududu 1 

('ünıhııriyetçilerin 18 
n<'İ kolordu~u :\luğa mın

takasında ycrlc~mişlcr<lir. 

Dey li ıııcyil g:lzetesi 
I•~rankomın Uencral Ga
zari ile bir rrörüRmc nı-n , ~ 

pncagını yazmaktadır. 

lngilterede 
T ethiş hareketi devam 

ediyor 
Ankara{) Radyo; sıhda çıkardığı yan- j 

L ondrada tethiş ha- ğ?11 itfiıiyc tarcıfın- 1 

ı 
. , ... 

r·e \:et ı devanı ct- ı dan söndürülnı üs-· 
nıektedir. Bir bon1- t ·· · ur. 
b,\nın ınahalle ara- ı 

n:r ~liirettiplt!ı irnizi aeı 

bir lisanla tt•rıkid ediyor. 
Bu nıini mini gazete 

düsünrııivor ki. kalbinde . . 
meslek ;ı ~k ı \ 't! zevkiııi 

yaşatan ,.,. kcrıı1iıı<le bu 
kabiliyeti trörerek calı::;an .. ..._. ~ ,. 

ve bunu her vesile ile 
i~pat edebilen bir ıni.inev
Yer .Mürettip le olrn n~ya 
<lip:er bir Ranntin ~ahibi de 
bulunsa bu lıan·k ctile f <'O 
kid değil bilftkis takdir 
görmc$i icab <'der. 

lh~an imzalı bu ~·!ızı 
"ahibi matbuat kanunu 
ile Matlı u at Vmum 

"Matbuat kanunu tc 
miz ;dmlı, Lise l!ltJzunn 

olan her ' ' atanda:-;;:t iırıti . 

yaz hakkı \.""f; rdiğinc güre 
bir Miircttilıin :ıyni za
manda gazete :::ahibi ol
masının ne<len ~·ok gü
rüldüğii de ınevzuub;ıhs 

yazının bir mak~:ıdı mah
susla yazılılığ'mı a.ulat
ıııaldadır. 

~liidürümüz ş:ıyın ~aei ilfatlmat kanunumuz-
Kıeımanı 8ena etıneı..le da .Mürettipler .Muharrir-
guya mcvzuuna kıvmet lik edemezler kaydı bu-
ver<lirrnek istiyor ~·e' kül- lunma<lığına güre Mat-
t.ürün safında atletn. gö- buatın inkişafını bu gü-
rıiillii birer nefer \ ğil>i ı;a- nünküden <le 9:.ılıa yüksek 
lışan bir kısmı .Mürettip- seviyeye c;ıkaracak g<ıze 
]erimizin g·nzctcciiik ııı<·~ · tecilik mektepleri kurul-
Jcgine utılı~ını istihfafla j ınası <laha. bir zaman 
k:u~ılayaıak tludak biik- 1 için rnümkin bulunınadı-
tügünü ifade ediyordu. ğına naz::ıran bazı .Mürettiplc-

Bir inc;;an kendinin \· :ı- rin muharrirler "C gaze-
paınayacağı IJir i~in <laimi tc şabipleri arasmda mrv-

j 
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Şehirden-Köye - ,,__.,...,.. 

A~acı se vin iz. ~ünl:ü, 
o sizin için ~ir servettir 

.Merhalrn. köylü u:ıyılar: 

N a:;:.ılsınız, iyimit:irı iı ! 
Dün ::ehrc gekıı l.ıir k:W 
köylü ile görüştüm, 1\ i;y
leriınizin bir c;oğun<la :ığ'ac; 
olmadığını sö:vlcdilcr. 1 )oµ-
rusıı pek üzüldüm. Bilir
siniz ki, Dedelerimiz :ığ·a\ 

ile' evlc1d $Cvgisini bir 
tutarlardı. Ett kurak yer
ler de bile ağaı; yeti*t i
rirlerdi. 

Siz de ktiyleriniıdı• 

ağ-aç ürctnıe~' e <;alı~ııııı. 

Agaç olan ycr<len Yağ"
ınur eksik olmaz. Ha \ ' !l 

güzelleşir. Yr~illik :nsa
nın ruhuna ferahlık \'e· 
rir. 

Sonra ağaç. bir :'Cl'· 

,·ettir. "hleYYCt'.l!mleıı. Kc-. , 
reste:::irıden yakacai'Yırıdan • r, 

istifade r.Jilir. II~l e ilk 
Bah:uda. \'<''il bir arr:ıe ın 

.. t ~ 

altında oturmak Lir üınür
cl iir. 

A~aç dikme zeıııan1 

;'aklaştı. küyiinlizc :ı <::a<: 

dikn.eyi ihıııal ctu eyin 
Ziraat daireHinc l.ıa~ '11-
r:ır:samz ı:::ize nümuı11· fi
danl ığınd<ın ağaç \'('tir. 

Sakın hunu ihmal et
meyiniz. köyiinüzı· ağ:ıı: 

dikmekle lıı•m ı::a~lıt:·ıım.ı . 

heııı de ekinlPrinizi ku
raklıktan konııııuş olur
sunuz. hlo~ı;.:l kalın ::;:ı~· ın 

<la~· ıl:.ır. 

1 
K·ırö<.b ,·ı -·---1 

l 
ki a.lmasıııı i~tihf'alfa kar
şılayan bu tiirlü tr.ıı l. ict .. 
lerin ııı cv:::in ıli \'l' yeriııdl~ 

yaıılmı~ ~-~wlanbn oldu
~una u:ısıl iııanalı:ıı. 
' 

:ll uharrirle:- \'C ga7.l'lı' 

sahipleri; fikir \ 'C iilkii 
yol nn un yulcıı:;u tl.J:l k ki 
edildiği hhlde t'alı:ı lı ı :ııı 

ak~aııı:ı kadar yazı ka
salannrn ba~ııHla güı ııu · 

ru <löktın. el cıııcg-i ~ar

foden bir kısmı lw kiki 
münP.\'Vt'r MHrct.tiplcrirııiı 

niçin bu telakki \'C lıu 

hürmetle anıl ın UilIL V 0 

neden irfanın açık a !ıııh 

kafilesi arasıııda yer aJ;ı
cak olan bu zümreyi is
tihfafla kar~ılayı>ruz. 

i. N. Göker 

~ 



_ Sayfa 3 --
TT5 

lialk Edebiyatı: 

Karaca Oğiandan 
Dün 1\ ·ıı···c ~ ı ı 1•• .. • d k • " a og an< an uır par~·a uzPrm c ·onus . 

ıııuı::tuk f' .. . 1 . • 
· · 'ugun vıne onun ııs ,.e he,·ecau <lolu du-

ru b · · · · · ~ " ' ır ~ırını ~unacağ"ım. 

... On yedinci asrm sonlarında yetişmiş olan Karaca. 
O•rlanm s . . . b . k 
<l~ • .'" u ş~ı~ı . :nım ço ho~uma gitti. Bilmem siz-
. se, <'Cl:'kmı~ııı ız? Fakat bunu valnız hakiki mana-

r-ıle J ·ı ı · ~ · 
e~·ı ııır <ııtıa ıııeeaz mana~ilc llüsüncrek uku-vu • 

· nuz. Umarım ki. o zaın:uı alac:ığ"mız tad e::;kisiudeıı 
k:.ı t kat fazla. olacaktır. 

'yazın evvel haharında, 
Tcferrü~te gör elmayı 
Yel esip Yere <lüsm<,<len . . 
Bullağ'ınd:ı kır elmayı 

Elmanın dud:ıfrı a<rlar 
" M 

Gözüm y:ışı <lurnıa.<lan çağl;.ır 
Beyler, l'<ı~ala r, Ağalar. 
Diz üstüne kor elmayı 

Perişan gönlüm peri~:.m 
Elmadır aşıka nişan 
Elrnasız yara k:ı \'U~ırn 
Ah eder anar elmayı. 

" Karaca oğlan ,, kaynar cot:-:ır 
.. \~k dalğ:.ısı uoydaıı a~ar 

Bir kötii ve yolu dii~er . ~ . 
Kaderin bilmez yer elmayı. 

Güzel değil mi? . . Türkçenin böyle daha. ne gü
zeı parçaları var. Bunları sırası geldikçe sunar.:ığ"ırn 
bu günli.ik l.Ju katl:ır. 

Z. K. 

( Ulu~esi.) - Sayı 1141 
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Moğolistan-si~irya 
~emiryolu 

Şanğhay: gazeteler 
dıs nıoğolistanı Si

Türkiye radyosu Ankara radyosu bi~yaya bağlayan 
Uzun DaJi!!!, rn3n nı. l u:~ Kr.~ . / l:?O K..-v. 1 denıiryolunun ik-

Tür~iye Radyofüüzyon Postaları 

i 
nıal edildigini yaz-

Kısa Dal,Tra: H>.74 m. 151D5 K<'s. I ~O Kn·. maktadırlar. 
81, 70 m. 94l1.3 K cf:. /~o K ,·v. 

Bu günkü proğram 
ı~.30 Proğ'rnuı 

1 
\ fiyat ) 
~0,15 Türk nıüzigi 

12.;35 Türk uıiiıigi ( PI ) j 
, 21,00 Memleket sant 

1:3.00 .Mt·m!<'ket saat 1 ayarı 
~~'arı. :.ıjans, nıcteoroloji j · 
haberleri 21.00 Konıı~ma 

18.10.14 ~liizik ( Küçiik 
orkestra-~t>f: K'Pcip A-:
kın ) 

le :30 Proğ;ranı 
1~,:35 Müzik ( open·tlı•r 

-l'I ) 
19.00 Komışına ( Hafta

lık ~por ~er ·ıi~i ) 
19, 15 Türk miizigi ( ln

ce ::5:ız faslı: Muhayyer 
makamı ) 

:?0,00 ı\j:m~, nırteoroloji 
iıaherlcri, zirnat bor:-a~ı 

:?1,1:1 E~h:ıın, talwilüt 
k:ıııılıiYo-nukut borsa~ı 
( fiyat· ) j 

21,30 Konu~ma ( Rrah- ı 
ms hakkında Cevat MPuı . 
dulı ) 

~1,45 Müzik ( Hiyaseti 
Cüınhur flarmonik oıkc.:ıt· 
rası ) 

22.45 )1 iizik ( Cazband ) 
2:3,.J5.:?4 .._on :ıjam, hn

IJerleri ,·c yarınki prog-
ram. 

günlük 
-PİYASA-

Huğ'day 1_3_ . 50 
.:\rua 2 to - . ----
Ln ı Bir c; unıl)l650 _ 
Darı 3 
?:\ol~ --y,- --
M ı•rr.i ıııek -----J>irinç. ~2 

-~:ıde Yaır _9_0_ --,.. 
'l ~re ~·a[!ı - - -
Zeniıı y;:;[ 70 -

- · . - -- ---
Yün 30 
ue;i _8_5_ --
---ı-- -Badem 18 

--:-:---~---!--- --
Badem içi 95 
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İst:ıııbul <YÜnırük- ' ı l. ~ l 1 k ı ~ Yeni Tari~i Tefıihmız F~I !~
1

~~;'.~k~::- ~~ 
a Jş111ış 1u unnıa .

1
, ==i .....,. ::.=.,. z -1; . · r ___ _ 

~ 

lerinde son nyln r 
içinde itha lnt geçen 
avlara nisbetle art-., 

n1ıştır. 

l\.aL\'c> 120 

t,~~~:unu s~ni için-· : ~ :_~_: Yümna Hatun ~='-=~ / ;~~~:,~.~1·31~~ 
de varidHtı üç nıil- Yazan: Siret .Cayar Peknıez ı.ı 

von 700 bin l İ ra )'l 4 Hicri 498 Yılında yukarı Mezopotamyanın ~- Hal --,5() Bu netice ile güın
tuk va riJa tı da fiız- 1 

bulnıuştur. 

fvleb'us seçimi teftiş hey
eti riyasetinden: 

~ iki büyük baş kendi Diyarbakır ve Mardin- ~~ 1 

~ de ayrı ayrı iki Türk devleti lıüküm sü- ~ --: 
~ rllyordu. ~ -=-

-~ İnal oğulları Dlyaıbakır ve çevresine. Ar- r;~
=~ tık o{ıulları Mardin ve yür.esine buJuriyordu g:_ 

~ Bu iki 1 ürk devletinin Hanları birbirine kız f"' = 
1 ~ vererek knt'dukları yakıohkla buralarda ~ -= 
1 

~ Türk varlığını, Türk kUltlirünü yayıyorlardı. ~ __ 

Kandaş! 

Kış gecelerinde 
Meb 'us seçimi için nüfus küt~günd~n çık~rılan === :::::::::: 

~sami defterlerinden kopya cciı.ı~n bırer ?rnek !--~ Sayın Ük!lrlarımıza ~~ ınisafirlerine, kuru 
11;2;939 Cumartesi gününden ıtıbaren sekız gün -- --

içinde askıva aıınmıştır. .. .. . ~ bu tarihi Tefrikamız ~:-- , üzün~, incir, fın<lık, 
M b' " . . kanunun 14 uncu maddesıne -=._-::: '?:::= 

°'ör eh usk.se.çımsıeçirn hakki olupta adı yazılma- - j Mardin Kaoaııı İlgazinin kızı -=-~ ı\1n lcı tua l 
t) e er ımın erekmezken 1 - ., ı J <a ysısı ' 
ltıış ve yahud adı yazılmak g k" .. .Y~zı - .=-'.4 ~ 
ll'ıış bulundugu anlaşılırsa lJU se 

1
.z gun _ıçınde 1 -~ Yümna Hatunun ~ - Antep fıstığı, ba-

hir kağıt üzerine vazıb bir istida ıle seçım tef- ==~ i:._ 

tiş hey'etine hiJdir"ıneıeI'i ve bunda~. ~~·~·~a yapı- 1 ~ Türkmen adetlerine göre Diyarba- f . denı, ceviz , elnıa , 
lacak muracaatlarm dinlenmeyecegı u un yurd- ~ kıra gelin gidişini öz Türkçe ile nnla- w 
taşlara bildiririm. ! ~ tacaktır. ~ oprtakal ikraın et. 

ş!~~;tt,!~::·~~rze~!as 'tm100iiıfıiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijinııii~!liiiiiiiiii11İiiiiiiii~iiiiiiiiiiİIİİiiiiiiiiİIİİiiiiiifı[rılJ .-----
.. .. .. ' ' 
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iDAREHANESİ lVIARDIN'DE • 

ULUS SESi 
Um111Di Ne~yat ve Yazı i4leri 

Direktorii ' 

Teljraf Adresi 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

Hava 
c= ..... ......., 
C'd 
~ 
t.+-4 

Q) 
C/')tı 

(l) 

> ~ 

M. Siret Bayar 
Basıldığı yer: (ULUS SESi) Rasımevi 

Türk evının şe
refli ananesi kiler
dir. 

l(n va noz, kava
u oz reçelleri, şişe 
şişe şurupları olnın-

yanbir ev, Çocuk·· 
suz bir vuva k,Hlar 
tadsız<lır. 

Bu <Tüzel an:ıne 
ö 

n1izi ynşataiun. 

e ~ =======:································~~~ ··:: : :::s Q) :: ••••••••••••••••• , ••••••• ,.9'9•1il• .. ••• •• ~,. 

c::oa :o '-' ii y u r t d a ş ! !i 
Bu yar .ım en bu- «fii}ı«©J ~ ~ ii ~i ~ ~ :: KURDUGUMUZ FABRi· ~= ::s ro ... ıı' 

yük biryurd bor-~ ~ ~ il KAL!:~~:~~~:IMII il 
d b ~ S:: •• Hep ulusun biriktirme gücüne ~ 

CU Ur. =\l N ~ 5 ••• ~: dayanır. ii 
r:dJ '-" Bu gücü arttırmak hep senin • .. 
~ ~ •• =· 

. 1~~A ... ~M~~E~~~~~,(~A~~d~~tt ~ ...... < !! elindedir !i 
n ~ ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 ~ IR TOHK ~OCUGV·U
3 

ı~ ~ 1 · ~·:. OMARDINC) i 
1 HER TÜRK ÇOCUÖUNU • ı :1 1 
1 OICUMASI LAZIM BİR ~ 1 u 1 U S s e S İ 1 

R O m A N I'.-.. f6 D At 
Fiyatıısokuruştur ,~ 1 ~7»' L9cal~OM~VD ~ 

1 Kiraya da verilir. ~ . . ~ 

~~~~~~~~~~~~ı Doğu illerinin en mo~ern ~ir B A S 1 M E V 1 O 1 R ~ 
1 ,, --T--.. -H~·K--·-ı· • • i ur ava urumu Her nevi Def ter, Çek, Bo- Yeni getirttiğimiz 

. fantazi ve kübik 
27 cı - T [ R T 1 p '-la\ no, Makbuz, Kağıt başlık- harflerle çok şık 

~# lnrı, Kartvizit, Davetiye, ~eçete kAgılnrı ~' 

B ,,. •• k p" Duvar afişleri, Sinema ve basılır. ~ 

uyu ıyangosu Tiyatro biletleri çok güzel Miicellithanemiz "'""'"· ı. ~ 
bir şekil<le basılır ve kısa 

1 
Her boyda kitab, defter 

:3 ncü l{eşide: 11 Şubat / 939 dedir bir nıüddet içinde teslim ve sair bütün şeyler çok 
-ııA şık ve becrenilccek ~ekil- ifil 

Büyük İkramiye: 50. 000 Liradır... J'I edilir. de teclid ~dilir. ~ 
• i Bundan lıa~k:~: 15.000. 12.0CO: 10.000 liralık 

ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mli \a Verilecek siparişler, gödcrilece~~ paralar Mardinde ( Ulu~ Sesi .:J 
~"51 Basıme,·i) İdare ınüdürlüğ'ü namına gönderilmelidir. ~ 

Yeni tertipten bir bilet alarak i~tirak etmeyi ih- • Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok'Jnaklı bir ~ 
kfıf at vardır ... 

... 

mal ctmeyini;:. Siz de piy:ıngonnn mesut \'C bahti: ,· ~ rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. ~ 

ıl .. y.ar•la•r•ı •ar•a•sı.na_g.ir•m•i~•t•Jlu•r•st•ın111u•ı .•. • · ------~ ....... ~.-...~ı. 


