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Sulh ve terakki yolunda bütün gayretlerini asii bir sur.ette vakfetmiş olan milletimiz, 

mecbur olursa, kendisi ve şanlı ordusu geçmiş kahramanların hayranlığını celbedecek 

yeni kahramanlarla dolu olan gögsünü en parlak zaferlerle süsiemeğe hazırdır. 

İsmet İnönü 

Türk Barış ve ilerleme ' 
ideali 

Balkan ntantı 
• 

----...-nseyı 
Her nıi iletin hasret çektigi ve a radı 
ğı e rişilmez b ir ba htiya rlıktır. Bu 
ba htiya rlığa Cüınhuriyet Halk P a r
ti sinin kutsal ideaHerile nail olduk. 

20 Şubatta Bükreşte toplaniyor 
Ankara 13 Radvo: 

Yazan: Siret Bayar w 

Balkan Antantı konseyi-

S öylemeye ve yazma 
ya ııe hacet; inkı · 

lalmmzın <·seri ,.e zafer
lf!ri nı cv<lamladır. l>ünva 
rrıilletıe;i karanlık lıir ~ıf · 
k• doµ;ru giderken, biı. 
her gün daha kuvvetli 
<ı.dım Jurla vazivetinıizdcn 
daha emin oıdrak barı~ 
''e Yi.iks(·Ji~ hrdefiae yü
tliyoruz. . 

Milli Şefimiıin h:aret 
lıtıyurduk l arı gibi, bu bc
<lere. varıştaki piitün gay
l'C!tJeriuı ize rağmen icap 
:<lerse ,.c mcebur kalırsak 
lkinci bir lnönii, lhımlu-

' lıınar banka ,.e mucize-
• 1erini yaratacak ku<lrette 
;Jlan ş;nl ı ordnmuıla. ma-
1011z, eıınımız ve bütün 
"arlıcrım1zla scrcf ve hü-• ı-ı • 
tı~·etimiıi müdafaaya. da 
hazırız. • 

Dünyanın lnı günkü 
1nuıııar~sı tekt>rrür etnıiş 
a<.:ı bir tarihtir. .Ne ya
ıık ki eski ve iptidai de
virlerin perişanlığından 
faııa manevi bir peri~an-
Jıı. . . d . 

1\. ve ıztırap, ıne euı 

do.oyayı kası b kavur iyor. 
kemalist Tiirkiye, hu 

~Uııkü medeni dünyanın 
~ ıı kararsızlığı ve iztirabı 
ar~ısıa<la tam ve kat'i 

bir vahdet içinde barışcı
lı~ına ve bitaraflıuına <le-
\ı· o 

'tflı etwektedir. 

Türk milletinin. milli 
şef ve yüce partisinin 
banal'rı altındaki bu fikir . ,... 
,.p his birligi. harışse\'Cr-

lig-i kun· etlt'rıdikçP, OllUD 

it>tikrar ve emniyetini, ba
rıReılık sivasasının daha .. . 
çok iııkişaf edece~i ae ve 
her tiirlü teca .. · Uı amaç
l:ırıud:tn uzak k3l:ıcağ"ı

ınız:t şiiphcıııiz yoktur. 

Kurtnlu~ sava ':'ından 

bt>ı i dünya nıillr.t !erinin 
havranlıkla ve takı:Hc 
tal~ ilı ettikleri Tlirk barış 
ve ilerleme ide .1Iı, .'Türk 
zaft>r ve inkilapları her 
milletin ha::-ret ~ektiği ve 
aradığı eri~ilmez bir bah
tivarlıktır. Bu lıahtivar-. . 
lığ":ı Ciiuırıuriyct Halk 

nin önümüzdeki toplan
tı:-.ı BükıP~te ' irıni ~u
lıatt a yap;lacaktı r. İ<;ti
ınv.ın hedefi Balkan <lev
letlt>rine <labil memleket-

her ' 'esile iıe bir kat daha 
<lcrinlesnıekted ir . Y t•n i , 
ınel>us sec;imi bu itimad 
,.c mubalıbetin hir <lhha 
tezalıürüne bir vesile te:;-
kil edecektir. 

lnkil;1bımwn yaratıcı 

kudrctile, Milli ~cfimizin 
bu ilk ~eçiminin milli 
\' ahdet ve biç bir tered
dütle fırsat ,·ermeyecek 
bir irade, fikir Ye ruh 
birliği tezahürü i~indc nc
ticelenecifçine şimdiden 
iman ediyoruz. 

Milli Şef lnönünütı et
rafında tek vücut olarak 
onun göstPrdi(J'i her vol<l:ı 

cı • 
yürümeyi eıı lıiiyük lıir 
bahtiyarlık addeden Türk 
milletinin, yirmi yıldan 

beri daima ileri5 e doğ;ru 
gidişte her şeyi balk i~in, 
ha!kın refah \ ' C fl_adeti 
i~in yap:ın ve düşünen, 

iı;te ve <lı~ta ~ulb da "a 

Partisinin kudsal itleallc
rilc nail olduk. Rıı saade
te, uıilletin Şefine. ~efin 

uı : ııetine olau innm~larile 

se\'gi \·e gü venile ka
vuştuk. Şunu d:ı kayd 
etmek iE>teriz ki, ~imdiye 
kadar umumi menfaatla
rıu istilzam etmiş olduğu 
hedef ve mefkureden bir 
an dahi uzakla~mamış Te 
gelecek yıllarda ua lıu 
pcrcnsibin tatbikını ku<l
sal lıir ülkü edinmi ::;ı olan 
Cümhurivet Halk Partisi
ne kar:;;ı. hnlkımıım besle
diğ·i itiwad ve mulıubbet ' 

1 sının bayrağını 1 aşiy :ın 

1

1 
Cümhuriyet Halk Partisi
nin prensiplerine olan bağ·Jı ., 
lığı sevgi ve itimadı son-
suzdur. ı 

1 

ler arasın<laki tesanüdü ! 4 - Enternnsyonel v:ı-
kuvvetlendirınektedir. ziyetin tetkiki 

Toplantıya. Hoınanya 
Ha riciye )fazırı riy a set 
edecek t ir. Topl antı<la. :ı~a.

ğ"ıdaki ıııaddP.ler görüşü 

lecektir. 
1 - Balkan Antantı 

mUddetir.in arttırılma.~ı 

2 - Balkan Antantı 
kom~ularile ve bilhasıa 
Macaristanla olan müna
~ebetleri geni~letmck 

3 - :Münib ve Bul-

5 - Ortaya çıkan 
nıcs'e1eler 

6 - Silahs ı zlanma 
mes·eıesinin Rozvelt neı
rlinde te~ebbüste buluna-. 
rak müşterek bir hattı 
hareket takibi 

7 - Franko nczdin
<le İspanya ınes'elesinde 
müşterek bir tedbir alın-

ması. 

garistan ınuabedelerivle 8 - Lftbi adalet di
urtaya çıkan vaziy~tlcri J ,·anına lıir n :ımzed güs-
tctkik etmek teri1rnesi 

ln~isarlar Ve~ili 
İstanbulda bazı tetkikler yapacak 

Günırük ve İn
hisarla r vekili Ali 
Rana ··r arha n ba zı 1 

t etk ik1cr yaptnak 
üzre Anknradan ls
ta nbula gitmiştir. 
İstanbulda bir kaç 

gün ka laca k olan 
vekil Günırük ve 
İ nhi sa r) a ra a id ba
zı tetkik ve t e ftiş 

lerle nıeşğul olaca
ğı bildir i lnıektedir. 

Anka ra 1:3 Radyo: :a saat içinde Ya
Fi listinde tedhi ş fa - hud ilerden 3 kişi öl 
aliyetJerine deYan1 1 n1 üş. 4 k işi y3 ral~ n -. 
edıl cnekte<li r. Son 1 nı ıştır. 
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Şehirden Röportaj : ı . 35 hin tonlu~ 
Trahom Hastanes ·nde •• \Aiman kravezörü 

ı Ank:1ra 13 Radyo; 

Yokluk içinde varlık yaratan 
Trahom Hastaııemiz 

Bu havalide göz hastahklarına ve Tra
homlulara büyük f-ydası dokunan 

bir şifa yurdudur 
9FRAH0M cfüıpaH~eri

U ııi dP k('ndi ihti:-.:-ı:-: 

çerçh-'P:;i içine al~ıı bu 
Ha~ta nenin mem le k f'l tl· 
güt. lııfzı.sılwsıııa yardım 

olmak üzre gö!"diıgii i~ Pr 
şüphe:frı. ki olcıukç·ı ı lıeııı · 

ıniyf'tlidir. 

Bunun içindir ki. hıı 

müegsc::5cmlıin mühiu! bir 

l ... ~ ... ~ ............ ~~ ... ı ı. )7

r\ZAN : 

i IO. Nec~et Gö~er ! 
........ ~ .. ~~~~D>-0~--

geıııpatik \ ' f' o nisbettP de 
gen~~ ol:ın Ba~· ı\ziı Kıı 
tay is111iııdeki lın hekim 
arka<.l:ıl' hu ,·n1in•t r·ır,._ 

,.. '.. """ "l-ı 

men ayda va~~ati 40 k:ı-

35 b!n tOılluk ilk 
Aln1an kr .. ıvrzörü 
ynrın (bugün) Han1-
burğ·da Bay Hitle
rin huzuru i)e deni
ze endiı ilt•cektir. 

Bu n1ünas<: bele B. 
Hitler kısa bir nu
tuk sövlivccektir. 

.J .,/ 

dar ameliyat yapnıa!'.i;a 

ınııYaf'fak olıııakt:ıdır. Gözlerini Wlçlamak için sıra bekleyenler 

Doktor Bay Aziz Kutay 1 
bir küylü kadıııı muayc- 1 

ne ediyor 

ihtiy:ıcm karşılı~ı olaca
~ını tahnıiıı • ediyoruz. 
Tahsisatı f:.ıhhiye Vekfi
ktimi'l. tarafından t<'ıııin 
•·dilın(\kic hulnnan bu h:ıs
taneuıizi dalı~l moclt>rn 
lıir :::ekle ~okm:ık sıhlıat 
kaidelr.rine uymak ıı;ın 
Hi1.uınlu "e fay<lalı ola
<·ağını za.nnctnıC'ktPyi·1.. 

Bir 111ütt•hasB1s g<iı 

doktoru vt> lıir ıl<' ikiıwi 
bekim "il:ıi iki uıiihinı İ'l.· 

l':l 

tirap dindirici kadro il~ 
iılarn olunması lfıınn ge
len bur~~ı. 111Utehas~ı:; 

güz. uoktoru hfllÜ!. hulu
Jlllb gönclcdlcnıcdigi l'ilıd
le maalesef lıir tr.k ikinci 
ı1ekimin gayreti ile çalı~
::nanıal,;tatlır. 1' endisilc 
,~r>tıts-ıınrı kı~a konuş-. . " 
uıa<lan idindi~iıniz kaua-
at:.ı. .ı;ör(t çok nazik ve 

Burası nıiir:ıc:uıt eden 
ha~taları istiah eclP
mP111t•ktcdir. Bina vazi
yeti o kadar darki: te
da \' İYC ve anıelivata . . 
muhtn~· cıları lıastal:ırın 

yarıs ını hile k:ılıul Pt
ınek iırıkfiıı!'t'l. p;üriiıı

nıekte(1ir. 

Ayıla 1200 k a ela r 

ha:::tanm ilaı·lanınasını te
rniıı edeıı lıu lwstanenin 
yairıız di ·p:rn ·eri Tralıom

<laı~ konıııma ı;:ırelerini 

taıııaml:waıııaz. Bıı :-;ifa . . 
yurdurıuıı lıir kı:--mı oda-
ları nın sıhhat kaidı>leriııe 

uyğun l.rnlnnııı:ıdıp;ını anla-

lamak giic, clr•giltlir, 
Manlin gil'l.t>l bir mPnı 

kkrt ha::-tnne· inı> kanış 

tuğu ilk fı~~a: ta 'ı'ral ıum · 

luların ıfo h:ıyatı ~ılıhiYı" . . 
!erinin <laha. g-t:ni~ mik
yasta Jü:;;itniilcccğini :;-im
diden ümid etmek isteriz 
Fakat lıu ı:-aıııimi ılilplri-

"' 
ıııi?. ınaksauı temine kftfi 
gelmez. 

~r,nclik iearı noo lira 
oldup;unu üğı l'nıliğiuıiz lıu 
binaom ycriııe sclırin dii'i·ı·ı· • > tı 

mün:u;ib hinal:mıı<laıı lıi-

rini tcr<·ih edcrt>Jt:. icalı 

ederse biraz <fa daha fazla 
maddi reclak:hlık göz 
önünde tutularak 'l'r:.ıhom
luları daha g·üzt:·l bir ~rer

de lıarındırm::ı.k zaıııanı 

çoktan g-clmi~ '" hat ta 
gc~·mi~tiı'dP .. 

Ala kad:ırlnıın ehem. 
n:ızarı <likkatlcriııi ('(•I 
bdnwklc lwrahr.r val-. . 
nız vekaletin yardıınile 
bu i~in t!1mal:uı:wn~ıııı 

ueklı>ınPk doğı U ola. 
miya<'::ığırıı süykmeli~·iı. 

Her ~eyi lıiikiııııPtt<'ıı 

lıeklenwk lıu da yan
lı~ bir zihniyete baır. l"':' 

lanm k dcmtık olur. llu-
ra<la zenginlerimize dü
r:ıen vazireler de \':trdır. 

Ilast:rncyi geıerkl1n 

~·eni amelivat olıııu~ 
~ .. 

lıir Trahomlu ile g·ıi-

Sılıh~t memuru, trahoınlu 
bir yavruyu ilaçliyor 

rü~tüm. Bedbaht ftına 

yeniuen diinynya gel-

- --~ ............ . . _ -JI' - - • 

' mi~ bir insan scvincilc 
ecvn p "ererek: 

" Evet halimden 

nıe.mnmrnm. Çünkü 

çok 
bu 

gfüiinı çok giizcl gürmc 
gı• başlamı:;;tır~. <le<li. 

Bu le" ha b:ı na :;;n ha· 
kikatı anlati~·or<lu: 

Gerek vekalet, gı>n~ı~ 

müea.<lelc ııwrkezi, \'ata
rrnnızda iyi ihtisas n1:.;1f

lannı bt!nligiıılle topla~·an 

eleııı:ml:ırile, . ıııiicaclclc 

tc~kilfttilr, propagaııda 

:1fi:;ıl cri1P v~ızifı)sini hak
kile ~·apınağa ı;alı~i~,or. 

;-Jt hıiıniz Trnhonı has
tam'sinirı ı•n h!i~'Uk ih
tiy:ı.cı olan bina nıl·~wle

si ele halle(lilirsc mücade
le merkeıinin gayc.:ıinin 

istihsa1ino doğ'ru biraz 
daha ~'aldaı-;;ılını~ olaea
ğını ku vvetlc üıııid ede
rim. 

Trahom hastanr:::inden 
ayrılırken. bir taraftan 
~if:ı bıılın:ıJ... · iizre olan 
hastaların i::;tikh:ıliııin ver
dig-i serinç kalbimi Rils
lüyor, digcr taraftan da 
gözlerini hayatn kapamış 
olarak yaşayan v:ıtan

da~larırı clcınile ıuhumu 
yıkamak g"ilJi bir vicdan 
tez.adınımn lrnrşı~ıııcla duv
c...luğ:um :ııalıııı dcl'iııliıriı~i b 

ölçuwgc çalı~iyon.hım. 
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Şehirden-Köye -
M erbaba köy 1 ü ıLı yı

lar, nasılsmız. i \'İmİl:'İ ı.iı. . ~ . 
H~walar iyi gittiği i~in 
bize ,·aktından önl'P lıol 

ca Yol!urd, Penıir rrı ti· 
~ ' b 

recP~inize ~ok se\'iııiyo-

ruz. 
l>Hnkü mektubunıua

da yaımı~tıın. önüıniiz

deki Pazar günü H~ılkı'\-

lerinıiıin :ıçılma törenidir. 
Her halele törene gt•liııiı. 

Sizinle taı lı tatlı konı:~n
ıuı. Ve lt0::ça l.1ir \';ıkıt 

gı•çiriıiz. 

Diin bir k:ıç ark:ltl:ı

şınız kitap<;ıclan ...\Habc 
aldıkiarını ı,!Ül'düm. ırn
:::eııiz ne kadar ~evi1H1irıı. 
Hiç vakıt gı't;İrıncyiııiz. 

Uo~ ·ı.:ırııanlarınııın lıir 

kısmını okumağ"a \' t·rir
seniı on be:' \'İrnıi •"iin . . ,.. 
içinde :l<lam akı1lı okur 
yaza.rgınız. ~onr:ı yol ' ~r
gileriııiıi vaktında '"t'

mcyi ihmal etmeyin . Pa
ra ''errmeyenl~riniz <::1-
lışmaya <;ağrı!drnıı heııwn 

gitmelidir. · 
Biz hükfımctc k:ırşı 

olan 'azifelerirnizi ne ka
dar iyi yaparsak lıiıkft
mcttc i~lerini vaktıııda 
yapar. Jlepimiz ım·~·ut 

bir hayat geçiririz. 

Şunu da süyliye.' iııı. 
Yoğ'urd ve Prynirlcriııi

ıin temiz olmasına <'"'' 
dikkat cdirıiı. iı.:ine ·tc;ı 
girnH·siııe ıııryd:ııı , ı>r~ 
me~7İniz. Çiiıık ii Lir ı;ol.:: 

lınst:~lıkl:ır bu tm.lartl:ın 

in--~ına gelir. Bu ı•ürılıık 
t'ı 

bıı kadar. Ifo~ı-:t k:dııı 

sayın dayıl:ır. 

Karada vı 

Pariste 
Anknra 12 Rad vo: 

Paris: konıonist İer 
hakkında koııfra ns 

veren 001·\'ovn hu 
esnada konıonist

ler tanıfından lıü -
ı cun1 edilnıiş, ve bir 
k<ıç el sile.ıh nt:ln
rak Oorvo tand·~ ., 

tarlarından bir ki-
şi yüzünden vara-., 

lann1ıştır. 

.. 

1 ... 
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ti Seçme Haberler 

Parti Parti Haskanlıkları' 
Kurultayı Vilavetlerde Par

ti Basknnhklarının . 
Valilerin uhdesinde 

(l.JJus Sesi) 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

il A JJ E :ı L E' il İ 

Mektupcumuz geldi 
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• 

-PiYASA 

Bui"rdnv 1 3 10 ,. . 
Arpa l 2- 75 
un (Bir çuval) 620_ 
lJarı 3 

-- -- -
~ohur l ~- -25 -)ierc·imek 

Cünıhurivet Halk 

Partisi Bü~·ük Ku
rulta \'ının" ~la vis ., ., 

ayı İçinde toplan-

kalıp kalmrınıası hu
susunda tetkikat 

v<l pıl 111a k tadır. 
· 'l-t l 1 Aksar~v Kavma-

1' u a ea arı so- · . ; . 
1 l ·ı . l 1 kanıı olup vılavetı-

ni \'azifesinc b:ışln
mıstır· 

Pirinç -- ~2 - -
-

'~ıtle Ya<r 90 
~ 

- ,. - -
nıa va davet edile-., ru an va ı er1n e{- · 

. · · .
1

.. ti nıiz nıektupçuluğu- Bnv Asının hos Ten· ya{!"ı -
Ceği haher veril-
n1ektedir. Parti ni
zaınnanıesindl! va . 

serısının VI aye er- . \"} . • 
de p :ı rti başkanlık na tavın ec ı rnış oı~.1 n 

- ~ 

geldiniz der. )'eni 
Zuytin ya??"ı 70 

1 
·-

Yün 3fi 

., 1 1 \ ·ı l B~ v .\ S tlll sehra-
1 a rıo n va ı en en · 
ı avrılnu1 s1 n1ütale- nıi ·~e gelıniş ''~ ve -

v~1zifesinde başarı

lar dileriz. 
lJrri 

-ıı-

ı_~~ ıl= lfadenı 

pıl a cnk deo· i ş\ldik- B:ıdem iı;i 
• I 

ası nda oldukları ha-
ber a lı 111111 ş t ı r. 

::, 

lere a id proje ha-
zırla nnıa ktadır. Vilayet UmulY i Meclisi 

95 1 

Ce\•iz 12 ı-

l _s.;<' '" iz içi 
-35 1 -

)lahlep 80 -

iktisat Vekileti 
Anadolunun mt..htelif yer

lerine el tezgahları 
dağıtacak 

İst~ınbulJan bil- a<l('d inin bu h<lftn 
dirildiğine göre İk- ı içinde bitirilerek 
ti sat \'t:l<fıleti Ana_- vt .. ka lete gönderi le
dolunun ınuhtehf ce(rj \'e V'-.'i<aletİn 

~ 

yerleriııc dağılnıak n~uhtelif verlere 
Üzre lst ~~ n hulJa i 111a- <röndern1e k üzre 

~ 

lathanesinde 50 ta- d~dın 300 el dokunıa 
ne el dokuına tez- tezo-f1 h1 isnuırl a va-

1 
~ • 

gahı isnıar anııştır. en rrı nıenınuni \'et -l' . 
Bir kısnıı yün le istihbar kılı:ıınış · 

dokuyabilecek ol;1n tır. 
bu tezgflhlarda n 15 ı 

Hatay serbest g~mrük 
muhafazası 

Hatavda kurula · ceği ist ihba r l·ıhn-. 
cak serbest gü ,11- nııştır. 
rük ınıntakası için Güınrük ve De-
hu günler~e Ank.n- \ n.İ~ h~1nk nıütehqs · 
r:ıdan hır hey et sı~lerı de bu h Pyete 
Hata va hareket ede refakat edecektir. 

Yurtdaş ! 
Doğan çocuğuna, nüfus teskeresi çıkartır 

gibi, bankada bir tasarruf hesabı açtır. 

Çocuğuna büyük iyilik etmiş olursua. 

Vilayet Umumi ~lec. 
lisi dün sant on dörtte 
Vali Cevad ükmenin 

ya Sümer « ~ıardin » 

Siret Bayar (Nusaybi) n 
Mardinde bir L,sc Mek· 

başkanlı~ında toplana- 1 tebi açılması hususun
rak zabtı sabiki kabul da temenniyatta bulun
etmiş, rüznamede bu- ması hakkrndaki tak
lunan 93!) yılı bütçesini riri rüznameye alarak 
bütçe encümenine ve başka müzakere edi
Kazalardan gelen ihti· lecek mevad olmadı
yaç mazbataları ince· 1 ğından önümüzdeki per
lenmek üzre aid oldu· şembe günü saat 14 te 
gu encümenlere tevdi- toplanmak üzre celse. 
ine karar verilmiştir. ye son vermiştir. 

Meclis üyeden Yah · 

Türkiye Ha~yo~if üz yon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzan Daltaı -
Kısa Dalğa: 

lü39 m. 180 Kes. / 120 Kv\' . 
ın.74 m. 15Hfö he~./ ~O Kvv. 
:i 1.70 m. fM6:> Kc~. / :?O K vv. 

Bu güııkü proğram 
12,35 Tiiı k halk müzigi (fiyat ) 

~ı :lZi ___ 12 -
Kesme $eker ;~5 -
Toz şeker_~\-
I\.ab·c• 120 - ---
~alıun 1 45 1-
('av 335 1 
Ifı;ru iiziin;-j 15 _ -

l ··kmez · ı~ l ----·-'- -
H:ıl 1 50 1 ; 

Mardin 
Askeri lbtls a11 

mahkemesinden 

Kaçakçılıktan suçlu ve 

C'iyt:\'ID Suriyenin Amude 
küyiinde mukim bulun-
durru 

!'"' anlaşılan Mardiuin 
sehkir 
~ 

kövüadeıı ibrabim 
ofl"lu hasarı on brş gün 
zarfında mardin ihti~as 
mahkemesi sorgu hakim
liğine muracaat etmediği 

1 

takdirde askeri us'tllun 
216 nci maddesi mucibin

I ce tiirkiye dahilindeki mal-

ı 
l:ırına haciz konulacağı 

ilfm olunur. 

Mardin 
Askeri İhtisas 

mahkemesinden 
O~man pt.•hlinrn Tanbu- 20.15 Türk müzigi 
racı ve Bayan 1 rfarı. 21. 00 ~lemle ket Saat ı Kaçakçılıktan suçlu ve 

J3,00 Memleket s:ıat I a~::1ır0ı 0 Koıııı~nıa Muktlk elyevm Suriyenin meçhul 
1 

.. ... ' .• \ ayarı, ajan. meteoru oJı ilmi y ayma kurumu] bir köyünde mukim b~ -
haberltri 21 , 15 Esham. talıvilfıt h~nduğu anla~~ıa.~ı Mardı: 

gıH,10, 14 Müzik (Ki.içlik or- kambivo-nukut borsa~ı 1 nın şaklan koyun<len alı 
kestra- Şef: Necip Aşkm) ( fiyat· ) '"' 1 oğlu scydo on beş gün 

18,30 Proğram 21 ,30 Müzik (rn<lyo or- zarfrnda Mardin Askeri 
18,35 Müzik (Çigan sc- kcstrası-~ef: Pactorius) ihtis:ls mahkemesi sorgu 

rcnadlar ve saire- Pi) 1 22,30 Müzik (operet kup- hakimliğine muracaat et-
19,00 Korıu~ma Türkiye leleri- Pl) mediği takdirde Askeri 

postası. 22,45 Müzik (Cazhand ) usulun 216 nci maddesi 
19.15 Türk mlizigi (İnce Çigfm Lantoş orkestr:ısı mucibinde türkiye dahilin-

\ saz faslı Karışık fa~ıl) :.!3.45:24 Son ~1jans ha deki mallarına haciz ko-
20,00 Ajan~, meteoroloji berleri ve yarınki proğ· nulac.ağı ilan olunur. 

habt·rleri, Ziraat lıorsası ram. 
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Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

M. Siret Bayar 
Baaıldıiı yer: (ULUSSF.51) Ba.ımevi 

Türk evının şe
refli ananesi kiler
dir. . 

Kavanoz, knva-
Uoz reçelleri, şişe 

şişe şurupları ol nrn-

yanbir e,·, Çocuk· 
suz birvuva k~c.bır 
tadsız c.lır. 

Bu güzel ana ne 
mizi yaşataiım . 
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t\ ,_ = •• Hep ulusun biriktirme gücüne • 
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O i R TOHK COCUGU f i!~~-~~--~~t!fi, 
- I ~ 0 M A R D İ N C) ~1 

HER TÜRK çocuGu UN 1 :1 t: 
1 OKUMASI LAZIM BiR l\l u 1 S s e S la i: 

Ro AN Jlli:I 1: m ~ I lE5) D ~ 
11 Fiyatı150 kuruştur 1 ~ IQ)c§).~O m@vo ~ 

L~~;i:~~:~~~~ı :t Doğu illerinin en mo~ern ~ir B A S 1 M [ V 1 O 1 R 1: 
' --~-~i-•11

1 • .. Yeııı· getı· rtıı· !tı· mı·z(( ı~~ Tür Hava Kurumu Her nevi Defter, Çek, Bo- <-=> 

· fantazi ve kiibik 27 cı - T [ R T 1 p \,}A no, ~1a kbuz. Kağıt başlık- harflerle çok şık ~ 
~ hırı, Kartvizit. Davetiye, :-eçete kagıları W. 

B ~· •• k p · :1 Duvar afişl er i. Sinema ve basılır. (2: uyu ıyangosıı • T ivntro biletleri çok güze l :\lücPllithaıH•rniı \'ardır. ~-.: • 

9a'&\ bir şekilde h1s•lır ,.e k ısa Ii<'r bo~·da kitab. Jl'ftı>r ~ 
1"'!11 bir fflüddet içinde teslin1 ve sair biitün ~eyler <;uk ~ 
~ ~ık Y<~ br.!!'enilecek sekil- ~ 

Büyük İkl'amiye: 5Q.QQQ Liradır... /'11 edilir. :ıe tecli<l ~,d ilir. · ~". 

:t 1: 
'iA Verilecek siparişicr, göderilece!'- paralar .M:trdinde ( Uluş SP.~i IIJ• 

kr.f t d Efl BasııneYi) İdare rrıüdi.ırlüfrü namına !.!'önderilmelidir. ~ ·,ta var ır.. . 'iA ~ · il! 
Yeni tertipten bir l.ıilet alarak i:;ıtirfık l:'tmeyi ih J"'6 Dışarıdan gönderilecek sipaı·iş nümunelerinin ok'Jnaklı bir ~ 

mal ctmcyini~. ~iz de piyan~onnn mesııt \"~ bahti- ~ rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. lliJ 
yarları arasına girmi::;- olursunuz... J. '1P-

ı·----~ialmlm--, ·--·· • •--~•e 

cudur. 

:~ ncü Keşide: 11 Şubat / 930 dedir 
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Bundan h:ı:-.ka: 15.000. 12.0CO. 10.000 - liralık . 
ikramivelerln (~0.000 \ 'l' 10.000) liralık iki adet mü-
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