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Cunıartesi 

Sayısı 100 Paradır. 

On lkineı :vıı .......... ., Kuruluş yılı ı A!ustos 927 

Medeniyet yolunda ilerleyen, dahilde ve hariçte şan ve şerefi yükselen bir memleketin 

Yarınki neslinin daha parlak eserler vücuda getirecegi muhakkaktır- İS1\1ET İNÖNÜ 

inkılabımızın iieri 
hamleleri 

Milli Şeften aldığı ilhanıla ve Cüın
hurivet H<dk Partisinin vüksek 

~ -
prensiplerile gittikçe l<u V\'etlen-
nıektedir. 

Yazan: Siret Bayar 

Milletlerin inkılfllı ham
leleri, hakiki lıir azim 

ve şüurdan doğarsa mut
laka muzaffer vürür. Cüm
hurivet Türki~vesinin in
kılab ha ınlele;i. ilnlemc 
ve ycni:-;JcsmP. hareketleri 
lıı1 CRag; ;lavandıgı için
dirki, her gan uir az cta

ha gcni~knıektc \ "t' iııki 
Şaf etmek teclir. 

On lwş yaşına :ıyak 

basalı daha. dörı . ayı dol 
durmav:ın Cünıhuriyetimi
ıirı milli ve lıeynclmilcl 
hayatınıııcla \'ukua g('tir
digi inkişafla inkıl:lbı
trıızın ileri hamleleri, mil;i 
Şeften aldığı ilhamla ve 
Cumhurivet Halk Partisi
tlin viik~ek prensiplerilc 
gittik.çe ku vvctlen mck tc
dir. 

İnkılfıbımızın yaratıcı 
kudretleri karşısında milli 
Şefimizin isaret ettigi nur
lu i stikam~t c <lo~ru yüri:i - ı 
dükçe, milli varlığımızın 
daha canlı ve heye('anlı · 
inki.,af etmekte olduğunu 
Şükranla göriyor \' e bu
nun için çok haklı olarak 
lnilli bir O'Urur duvuyornz. "' .. 

Dünvanın bu günkü 
k:trarsızİığı Ye karışıklık
ları içinde 'lu rk Ciiın
hu riyt"tin tn içte ve <lı~ta. 
temine muvaffak olduğu 
lıuıur ve sükuna bııkıb 
hayran olmamak ve ifti
har duymamak kabil de
ğildir. 

Eğer gün için her 

_ .. ...,,,, . 

millet bizim gibi hc<lefi. 
ııi: SC\'gi ve idealini tayine 
muvaffak ol~aydı, hic; ~iip· 

he vok ki düııYa millet-. . 
terinin maruz kalllıkla rı 
karı şıklıkhırdan, türl ii buh
ran ,.e iztinı plardnn ... er 
kalmazdı . 

Hiitfin diin~·anm tasdik 
vP itiraf ettigi ,·ecihle 
dünya clevlet \ · p 111illet
leri içinue ,·aziyet i t>r 
cnıiıı olan ve inkılftlJıtıın 
varatıcı kııdıetlerilP i~tik . 
İmle her giin biraz daha 
kun·etli ve kuılretli yü
rüyen ' l'ürkiyedir. 

l1illetimizi bu btikrar 
\.' C \·arlığa karu~turan 

her şeydı·n ev,·el Ciimhu
riyet !faik Partisinin. hal
ka "e halkın rnuhaul>et ve 
itiuı:ıdın:t dayanan karar 
ve teubirlcrinin verinde 
ve vaktında alınını ~ ol
wa:-ııuır. 

Memleketimizin bu 
CJ'ünkü vükseli~i ve Cüm-
ı--, • 

/wriyet l/alk Partisinin 
yüksek peremıip ve i<le
~llcrile milli şuurun ya 
r:ıttırr1 muazzam eserleri 1 
karşısında bütün hayret 
,.e takdirler dolu nazarlar 
'fiirkiyenin, lıu şirin di
varının ufuklarına tcvec
~üh etmekte Te artık her 
kef:: her kanaat şu neticeye 
,.asil oıınabtadır: 

Türkiye Cümhuriyeti, 

d 
.. va tarihinin kurultluğu un. . .

11
A 

.. ..ıcn bcrı, wı ı şuurun 
gun" 

- --· . ---. ~-

Viliyet Umumi Meclisi 
dün toplandı 

Meclis, E~s~i ~ef Atatürkün manevi huzurun~a iki ~akika 
süKüt vaUesi yaptı, milli şef lnönüye ~ağlılık ve tazim 

hislerinin sunulmasına Karar ver~i PortU~aKi mühim-
Yihlyct U ınumi ~kc

li~i tlün saat 14 tc Vali 

Bay Öme.r Ceraü Ökme- ı 
nin ba~kaıılığında kı~a ve 
\·Pciz bir Xutkilc ac;ıld ı . 

Cebenin açılmasını 

müteakip azadan Gazete
miz Ba~muharriri Riret 

1 
Bavarın teklifi üzerine 
.Bii\' ük Kuıt·ırıcı \·e Ehe· 
di ·~d .\tatiirkiin ııwne\· i 1 

huzurunda iki dakika sü
kut Yakfesi yapıld ı ktan 
sonra üyelerin intihap 
mazbatası birer lıircr tet
kik "e kabul edildi. 

Valimiz 
Bay Cevad ükmen 

Haklarında ihbar va- ! (Gt·rcüı;;) Mehmet Bayar 
ki olan :ızaların m:ızba- 1 ( ~iarclin ) Al>dürra.hman 
talarını tetkik \ 'C devre (Cizre' se('ilerek istirnhat . 
sonu olmak dolayısiylc edilmek "e mazbataların 

mat ~eposu 
İnfilak etti 
Ankar 10 (Radyo) lla

va!'i ~ıjansı bildiriyor: Por
tıHla ki miihiınrnat deposu 
i ıı filak <'tl!li~tir. C üııılıuri
yrteil eıin muh tı·l i f tP:-i· 
satı atmakta oldugunu 
gö~teren infilaklar görün
mekteuir. 

Franko askerleri l'or
tudan 1..ıir kaç kilometre 
uzakta. lıulunmaktadırlar. 

Nasyonalist gazctel~r 

merkez kıtaa.tını sükfinete 
davet cuiyorlar. Sosy:ılist 
gazetelerde sonuna kadar 
mukavemet istiyorlar. 

"azifesi nihayet bulan - Sonu ~ inci :-;ayfcde-Daimi Encümen yerine _______ ,;.,,_ ____________ _ 

Meb'us seçimi hey'eti tef- Al 600 b · •ht • 
tişiyesinde bulunmak üz- 1 ınanya lll 1 1-
re hafi revle 8iret Bavar 

_<~_-rus-:ıyo-in_) H_ilın_i _Kı)_·~ı-nz l yatı silah altına aliyor 
sinesinde lıe::;ledii"ri ınüba- j 

rek yurdunu u~dcniyet ita lya Tunus hududuna takviye 
semasının en cazib \'e 

parlak bir yıldızı haline kıtaatı _tahşid ediyor 
getirecek, İsmıt luönii 
imanının ya~attığı, Ciiın Ankarn 10/11 (Radyo) - Ünümüzdeki ilkba-
huriyet 'Halk Parth~i idf'- harda ltalya ve Almanyada bir kısım ihtiyat ef-

radın iki ay için silah altına alınacağı bildiril
allerinin yolundaki maıııur~ mekte, Almaayada 600 bin ve İt2lyada da 70 bin 
ı;eIL ve kuuretli ufuklarırı-
, ihtiyat efradın silah altına çağrılacağı söylen-
<la. bütün dünya milletle - mektedir. 
rine ışık ve nur saçacak 
bir istikbal güneşi doğa

caktır. 

. ... ...._ 

Libyedeki İtalyan kıtaatınm Tunus civarında 
takviye ve tahşid edildigi kaydedilmektedir. 



(J.Jlus Sesi) 

Ayet i cimsi 
Dün Valimizin riyasetinde toplandı 

- linci ::::ıyfed<'n mabttt-

muvakkat eıı<'iiııı,.ıH·' tet
kik o1ıırıııı:ık iizı ı· oıı İıll.:;

dakil-a cr:.J ·0 t:ıtil Nlildi. 

},f rı·lis ıkiııci <· r•1:-ıe:--iııi 

yine r~ıli Cc\·ad Ükınc 
nirı lıa;kaıılı,..:-ııırla :ü .. id 
ederek ıııu vak~::.t c nc!l 
mPııiıı hr~ ıza lı t! :,ındil 

]>j,·:ııı k!ltipli;_ine ı--ı'çİ!c n 

Siret Ba~·ar 

vaki ihb:uırı va :id oLı a
dığım1 ve :ızalıklarına ıııa
nii k:mnn bir hal :.rüı iil-... 
uıedilrine :tiıl mtn ak kat 

t" 

encünwn ıııazb:ıJrsı lıa 

fi rey ile ııı ıı' af ik gl.iı ii ' -
dükten soıır:ı i :dııci n·it 
}ji''rc YahY:ı Süııwr i'ıi.tr 
~ . 

din) I >iv:rn k!ltiplikleri:ıe 

Alım et Aybar (.\l idyat) 

İ kinci rcbligı" ~ cı;ilL n 
Yahya ~iinıer 

~irı t lfoyaı • 'usay'ıirı) 

ll ilıııi Kıyıııaz. (Gr·rcii~ 

~eı:i l ıı ı !şlcı d i r. 

MiitPakiben tP~ 1,ili n ' 

k:ırnr \'l'rilrn uütt:ı·, ma
urif. Xafi:ı ve Zirnat , 
Sıhhiy'! \'C Dahiliye en
cümenleri sPç·iıni yapıl

mış izahrıam cııi n cncü
nıc.ıl er<' tl· ,·di iıı c ve l •af. 

t:ı.da iki defa Pazartesi \.'C 

Peı ~cmlıe g-Uııleri toplarnl
m:ısımı \'C' azadan Siret 
Hny .. r L.'ıı:aybi) ııirı trk
Jifi iiıniıw 'MPcli:::irı hii
yiik .:c·f Hı·i..:irünılııır ı~ 
met İrıönliııt· oktn lı:ığlı 
lık lıblrriııi B:t~vPkil VP 

1 

1 

1 

Divan klit iı>liı;.irıı..! :;pc·iil'n ı ö ~ 

liilıııi Kıyıııaz 

Dahili.vr \ cUUetirıc t.ı

zıııı dııygulanııın :--unu}. 

ınasıııa karar \'l'rerc!~ top . 
1:.ıntıısırıa srm ,·ermi~ tir. Hif at Güven ( ~a vur) 

Emin Kavnk [~av ur J Şakir üğ·ünc· (Savur) Hamdi Coşkun lİdil] 

ŞeYkct ~ancar (Mazıd11ğı) Kasım Yardımcı (Derik ) Ömer Şalana [~a vur] 

1 

, Bizde klişesi meucut olmayan yeni azalarımızın re- 1 

Sayı 

.. 

Şehirden-Köy~ 
15 g ünde okumıı, 

yazma öğr-enebi" 
lirsiniz 

~It·dıalıa ki.ıylii d<ıyı] .. r: 

Y :lzıl:ıı ımı okudu~uı.uztl 

<'~İderck pl!k SC \'İı: dİ UI· 

Diirıkü uıekıııbumda !:i1.e 
ağ'ac;t:ın bira7. hah~ rt· 
mi~tinı. Aman bunı.ı ih· 
mal etmeyiuiz. ~I ııı lak 
k<.;yünüzc D.gaç <liki .. İZ· 
kövlerİOİzde uikiJi 3İ,!':lÇ· . . 
)arın sa:·rnını c;oğ'alt ın:ı· 

y:ı çok <;alı~ınız. 

Köylü Dayılar iyi lıi· 
liııi1. ki, Ciin.ıhuriyet Hü· 
kfırnctinirı en büyük dıi· 

~iince~i sizsiniz. Sizin ıl:ıl 
vaktınııııı günden ~iinC 

iyi olmasıtlır . 

Sizi sizd<'n fazla dil· 
~iinen büyük babırnnz, 

Uümhurıeisimiz İsmet 1 nü· 
nü YC onun hüküıııeti 
\':ir. ('iftiniıP. ~·ubuğ'(nltl· 

7.fl. :Jarılarak i~-i çalı~ıı.ıı. 
Cüıııhuriyct Ilüklıırıı:t i hiç 
Lı ir eksig-ini'li lıırakrıı: y:L· 
c:ık. ~·z bir zamanda zım
g"in ol;ıc·ık. g-iizel bir ü .ıı iil' 
~ ü ret•eksiıı iz. 

Köylü D:. ~· ılar, ı:i ı< i· 
:«>r::.; unınki diiııya t :-ki 
dünya clt·ğildir. Hu ycııı 

dünyada lıir insan i1,iıı 

«'11 t•v\'('I hlııııı olan ~"Y 
okumaktır. 

(>.,unı:ık : ·azmak l ı il 

meycn bir :ıdam, Aıbuı 

değ·i!Jir. Eliııizdc büyük 
bir fırsat ,· ardır. Yeni 
harflerimiz öğ'reıı i 1 mesi en 
kola v barfltırdir. Hif· oku-

~ . 
ması ve yazması olma
yan lıir a.<lam on lıe~ 

ırfinJc hem okur tıeııı .... ~ 

:·~17.ar . .Ne bii \' İi k lıir ııi· 

met dei!il mi'? 

Siz de hu fırsatı ka
<;ırma~ ı:ı <_-iftiııiz.dcn, ~·ıı

huğ·Lınuıd::ın UO~ kj_JıJığ-1 ... 
nızda ,· aktıııızı .yı•ııi lı:ıı f ~ 
lı•rinıizi (.ilrn•ıııııeklc l'e-'"' ~ 
\İrir~eııiz göreceksiniz ki, 

on lı e~ gün İ\İrı<l • ıııil
kemmel oh.uy::ıc:ık , y:ı
z::ıcnksır.ız . Ve o zaııı:ırı 

:rnlıyacaksınız ki, okumn. 
yazmanııı faidesi ''ok hü-. . 
yükmli~. Ru:günliik ho~c:a. 
kalın, g-iile güle o~uruıı 
~elecck mektubumda ı:;ize 
verilecek bol hav disle-

(Derviş Akgül Mid~ at) 

1 
simierini basan1adık, Gazetemize birer resimlerini 1 
hediye ederlerse memnun kaiınz. ı rim var, 



.. Sayt,a 3 
= (Ulus.Sesi.) Sayı 1142 

r fi'f75T ? 

_Halk Edebiyatı: ır·-------------··ı 1 - PiYASA-

Gün Üstüne bir gün da- l--~-~-~-Y..Q ... .J ı sı-B-uğ'd-:ıy - . s-
1

-50 

ha doğar mı? Türkiye Ra~yo~ifüzyon Postaları ~-Birçm-,aıı':r 
15 

Nohut 5 

s·· . Ba~lık olarak aldığ'ım şu söz şimdi okuyacağınız 
·, ıırı~ı Lence en güzel tarafullr. Yine karaca oğlan 
e~~gın ,.,"I clerin :ı:;:kım Peklirik, p<'k candan "e 
Ytırckteıı süyliyor. Bu güzel par~ayı okurken <;arp-
tıı·tY"n .. k •." yurP • taı:;savur etmek ve bu güzeJlii:ri ve sami-
tııiliğ'i tak<lir edemeyen bulunduğuııu <lü \ iin7nek ~iirin 
~rb~tli kayn:ığ"ı, lır.dii ZC\'kin kendisi olan in3:ınlığa. 
1 lıra etmek <leıııc·k olnıaı nıl? 

Elfı gfü.lt'riııi sc"<liğiııı dilber 
Yunllannız ~ayır, çf•men pınar a11? 
~lrvlam giizelliğ,i lıep s :ına vermi~ 

8c·ni gören ua~kasını :.ınar mı? 

Salına salına gelmiş pınara 

Kadır ııı edanı i şi mizi oııara ( l ) 
Gü.n doğınatlan ~evkiıı Jü~tü pınara 
Gün ü:stiine bir giin <laba do~ar mı? 

Karac·a o~lan derki c rmerliler ılıi? 
Tomurcuk güllerin derınediler mi'? 
Seni sevdiğine \'erme(.}!ler nıi '? 
Aşkın ağlatan güzel güler mi·~ 

Şiir ct•miyetin uıü ~tcrek m!llı insan yürc>ginin 
tnakcsidir. Her insan okuduğ'ıı şi i ri " kendisini bul· 
tlu~u ,, kadar se \' er. En t<;ok ~f!\'İIPn ~iirlcr, içinde 
kendirni'li yani duyğularım ızı gürebildiklerimizdir. 1 

Knraca oğlanın hu şiiri bu h:ıkııı:dan dii\'iinülUr~c 
ılııy~ul:ırıınii'.lll tc•ın!lmPrı keıa1İ$İ. üıiıdür. 

-----~~-------------( 1) Unarnı :ık -- t:ııı ı ir etıııPk . \ :ı p ınak. 

·R©ı©ly© __ 
--H ©ıltJ)~1rO<®trö m H ~ 

Y urtda ekim vaziyeti 
Ankara 10 ( Hadyo ' 1 

1939 lkinl'İ K:tnun ayı 
hava dıınımu hakkmda 
lle,· lı>t ~lcteoloji ınüıliirlii - ı 
~ihHlen \'eri\l'ıı ıııahiınut 

u~ağ;ıdadır. 

Bu itibarla iieride vu
kuu nıc l huz <lon !ardan 
vaııi ıney,· e ağaçlarından 

~ndişe edihm·kteclir. 

Pop.- 11 Aııaılolıı ıira~

tinda bir fo<diyet olma
nıı~t.1r. 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
Uz.un Dnli!!. 1639 m. 18:1 Kc~. / 120 Kvv. 

Kısa Dalğa..:_ 
H.)~7-ı ııı. 15U15 Kes. / :?O K \., .. 
31.70 m. 9-tu:> Kc~. / :?O K n·. 

Bu günkü proğram 
L3,80 Proğrarıı 1 

13,35 ~Jiiıik ( Tangolar ı 
I Pl J 
14,00 Memleket saat 

HJ, 15 Ajanı:, meteoroloji 
haberleri, Ziraat lıorsası 

( fivat ) 

19,:30 On altı '-'C on ye
dinci asırlarda 
~L 15 :Jlemlek(·t Saat 

-------•---:: - --
Mercimek 3 

·--~------ - -
-Pirinç~· ___ ,._~_2_ 
::--ade Yan- 90 

r- -- --
1 · Ten· ya!!ı-= 

1 
1 

Zc·~ tin y:ı~ ı O 
Yün :30 
----ı·--

l ) ı! ri :fo 
Ifadeın ııs=ı -

- l_b_<l_e_m_ iç-i ----ı-95 ı - -
1~ Cenz_ 1:1 ;ı-1 
r!i Cc•\' İı it,:i 135- --

-S! :ilileiJ- - :?7 = 
;\1azi 12 
K c::rne ::;ieker 3:l _ 

-.ruz şeker 31 ayarı~ ajan, meteoroloji 
haherlt>ri 

14,10 Türk müzigi 
.Kahve 120 ı = 

ayarı '~abuıı ~[> 
~1,t5 Esham, talıvilüt ! Ça~· 315 ı-14:40: 15,30 Müzik ( Ka

n~ık proğ"r~m PI ) 

17,30 Proi!raın 

k:ımbiyo- nukut 1.ıorsası 1 lZuruüZlin~ -ı 11~ -
( fiyat ) \ Pt:kmez -t 

21,25 :\1üıik ( Folklor ) Hal --, 50 
17~35 Müıik ( Dans sa

atı PI ) 
17,55 Türk müzigi l Si

vas halk musiidsi ) 

18.15 Türk müzigi l lr:
ce s:ız faslı: Acem aşirnn 
faslı ) 
ın,oo Konu:;;nıa 

politika h:ldi~wlcri ) 

( Dı~ 

22,00 Haftalık posta ku
tusu 

~2,:30 Müzik ( Küçük or
kestra- Şı:ıf: Necip Aı:;km) 

23,15 Müzik ( Caıband ) 

23.45~24 Son ajans ha. 
lıerleri ve y:ırınk i proğ'

rauı . 

ltaly.a 
Haberieri tekzib etmiyor 

An k~ r~1 1 O ı~ ~H.I Y.0 : il d dda n hn berleri 1-
Roınada n bıldırı\ - talva n1ahafili ne 

d~ği_ne -~öre lta lya- l t ek-z.ih,_ ne J c teYid 
del ıhtıya t sınıfl a- etnııştı r . 
rın silah a ltına a lın-

fi fıj" 

Japonlar 
Hayman adasını 

işğal etti 
Ankara 10 R<l(lyo: 

J.-i po la r , Çi ni n ce
n u bu nda lia İ n H :n' -.,, 

111~l n ada s ındn nsker 
le ini k<ır~ı va ç ıln11·- -., 
n · ıstıı-. 13 i <l.ı vctte . -
n1ezlnlr ada v~: ba h-
r i ye asker i çıka rıl 
ı n ıştır. 

J apon askerlerinin 

1- ·ıı F Hnvnıa n adas1na 
gı ere ve ransa çık~n lnıası sevkul-

Burgos llükfım~tini tanıyacak mı? ceyş ~okt~ ı sında n 
1 

ehen1.n1\'eth aö rül-
Ankara 10 ( Radyo ) Ha r iciye nr.ıaretine nıektedi~. n 

L od ıradan bildiriliyor: Burgostan bir ccvab gel-
1939 llk a \' ı ıir:ıat 

lJakıımml:rn hav~; <lurunıu 
noğu bölgesi hariç. oımak 
liıere d iğ c r yerlerinde 
<:kinlerimiz Ü'Lt>rinılc geı;eo 
:ıyJardan ziyade mutedil 
ve sıcak '"'r.çmi~tir. 

Londra. Parıs Burgo~ hü- r memi~ti r. 

Avam Kamara- . kumrtini hukukan t:.ınıma· 

b. k 1 ya hazirlauıaktadır. Bu 
U en c r al Frankonun 

Havn1a nın daimi 
surette işğa h İngil 
t e renin uzak şa rkta
ki sevkulceyşine bir 
da rbe indirnıekte
dir. 

, E ı 
• I':-ftkye, Marmara. . ge, 1 

I\aradcniz bülgelennde 
son lıa.bar va<rısları ekin 

~ l"I • 

\'aıiyetini normal tutmuş
tur · 

S u hun et vüksekliği 
Marmara, Akde~iz, Trfık
Yada mevve u~açları \·ak
tından e~vel bir uyanma 
göıtermiı;tir. 

-

Sllllll lf ararJ ı tanıma N<'grinin tasavvur

Ankara 10 R ad yo 
Avan1 Kanıarası çe
ko - slovakyaya 12 
nıilyon ikrcızatında 
bulunması hakkın 
d a bi r ka ra r sureti 
kabul etmiştir. 

ları anlaşıldıktan sonra 
yapılacaktır. 

1vi haber alan muhafil 
" 

İngilterenin General Fran-
koya umumi bir af ilfm 
etmeye ve gönüllü mu
hariplerin geri çekilmesile 
bir sulh akıd etmesini 
teklif etmiştir. 

logilterenin tekliflerini ka. 

hul edeceği zanolunmak
tadır. İngiltere ve Fransa 
harh bitince İspanyaya 

mühim mikdarda para is
tikrazmda bulunulacağı 

dermeyan edilmektedir . 
Bay Hodse Burgosa gi-

decektir. 

"' ... . . 

J a pon dona n [11a sı 
ilk defi\ olarak Çin 
a razisinde ileri bir 

1 nıevzi elde etn1iş 
ı ola caktır. 
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ULUS SESi 
ıD AREHANESİ Umumi Neşriyat ve Yazı itleri . 

T eltra f Adr .. ı 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

Hava
1 
1 

muna i 

Yard m Et 
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~ 
~ 
t.+-4 

Q) 
C/')n 

Q) 

> ;..: 

Direktörü 
M. Siret Baya1' 

Ba..ıldıj'ı yer: (ULUS SESi) Ba..ıme..-i 

Türk evinin se- vanbir eY, Çocu k
refli ana nesi k i l~r- 1 wsuz bir yu va k nd :ı r 
<li r . tadsızdır . 

l{a va noz, kava
Uoz reçelleri, şişe 

ş i şe şu rupla rı ol nw-

Bu o-ü zel ana ne 
ö 

mizi yaş·1 taiım. 

8 ~ ::::::•,••••••••••••••••••••••••••••••••••••rme•O •. ~ "'" .. . .................................... , .... . 
.,,_J ~ •• :~ 

Buy r 
yük bir 
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ım _en U• a@ ı:: ~ ii KURDUÖUMUZ FABRi· ~~ 
Urd bor. ·'g 2 c'd ~i KALAR VIE YAPT ÖIMIZ ~i 

ı---'_ ~ 5! DIEMİRYOLLAR !! 'tQ} ~ C'd :: :: 

C d i ' . 1 n C'd Q :: Hep u lusun biriktirme gücüne :• 
U Ur •. ·- e:I - ..-1 :: dayanır. ~ · 
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• , '4 • \ N ~ :~ :: r~ ~ ~ - · l r - - ·- - -- - ..... \o\ıl •• Bu gücü arttırmak hep senin •• 

s._~ ~-~_::=-ıP>~ s=::~~ı:;;;:;;_~~~~~~~~~ım I)= ~~ ~ i§ 1· d d. :5 
~~...,~~~ ... ~~u-...: ... ~-~.---...... ~...-~~-~fti ~ ~J l :: e ın e 1t i! 
ı Ada ı ............................................... . 

·ı ~ 1 R T o R K I' o c u Gv u ~ 1-~-ww·~-~~;, 
1 U 1 y 1:. OMARDINC) i , 
~ HER TÜRK ÇOCUÖU~UN 1 :1 t: 
ı oKRtJMoAs U\AMNııı ~ ı U 1 u s S e s i 1 
ı m t C:l a . 

Tür Hava Kurumu 
27 cı - T [ R T i P 

Biiyük Piyangosu 
:~ ncü Keşide: 11 Şuba t / 930 dedir 

~ Kiraya da ver ilir. ~ ~ 

~~~~~~~~~~~~~ı :1 Doğu illerinin en moDern bir B A S 1 M E V 1 O 1 R f( 
t: 

11 Her nevi Defte= Yeni getirttij!imiz 1 
fantazi ve kübik 'l.~ 

~lA no, J\1akbuz, Kağıt ba şlık - harflerle çok şık /Kıl 
;ı-jfl la rı, Kartvizit. Da vetive, ıreçete li:Agılnrı ~~ 
)) Duvar afişleri . Sine ma ~ve basılır. a 
1 Tivatro biletleri çok züzel ~rncellithanemiz vardır. @~"' 

~ ~7 ~4 

bir şeki ide bas• lır Ye kısa Her l>oyda kitab, defte:-r ıfJ 
bir n1üddet içinde teslin1 ve sair bütün şeyler çok ~ 

._. şık ve begı:!nilecek ~ekil - ~, 
Büyük İkramiye : 50. QOO Liradır ... J!f6 edilir. <le teclid edilir. {.-J. 

~ ~" Bundan ba~ka: 15.000, 12.or.o: ıo .ooo liralık J'lJ/ ~ 
ikrarııiyr l c rlf' (::?0.0UO ve 10.0QO) liralık iki adet ıııü- "iA , Veril:cek sipa~~şl.~r· .. ~ ~öderilecf.~~ .. raral.ar ~l~rdinde ( Ulu~ Se.:ii ~ 
k t f" t ·1 F.i# Basımen ) Idare ınudurhı.~u namma ırondtnlınelıdır. ~·'\ .ı .. \'<l l'uır. . . ~ ~ 8/'J/ 

Yeni tertip ten bir bilet .alarak i~t idk etme~ i ih Jf1il Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok•1nakiı bir ~ 
mal etmcyiııi;: . Siz de piyangonun ınesut ve babti- l .. rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. ~ 

lla~.·a~rlmar•ı •n•rı•ı$~ın•a•g~ir•n•ı i~~ol•ur•smun•u•z~··~·~-~-~.~~~-~~~ı 


