
- --- --- ~--· 

~ahibi ve Başmuharrir 1 
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\.l.emleKet men:ı!iine aid yazılara 
SaYİ"'"••ını . ""'"• • z a:;ıKnr. 

Ba$ılma \':.tn v· . . . . azuar g-en 

- verilmez. ·- . Sİ YASA L G Ü N DE L İ K T U R K _ G A Z E T E Si _ = 

J5 Şubat 1939 
Çarşamba 

Sayısı ıoo Paradır. 

-
- On ikinci yıl Kuruluş yılı ı Agustos 927 

Büyük ve kahraman bir milletin hizmetinde bulunuyoruz: 

Türk vatanı bölünmez, hiç bir tecavüze tahammül ehnez, 
hiç bir zor karşısında milli haki arından Vazgeçmez mahi-

yeti her zamandan zi-
y.ade taze ve canlıdır 

ismet İnönü 

fazilet, MeOsniyet ve Sulhun aşıkıyız 
Her milletin bu yolun yolcusu 

olmasını görmek istiyoruz 
Yazan: Siret Bayar 

T ÜRK. ruhunun şami
ıniyctintlen, milli he-

Y<'can ''e kudretinden do
~an Cumhuriyet 'l'ürkiye
ıı.i, cihan hruliselerinde ya
şattığı hayatm faal tezu
lıürlerile hakkında bütün 
tlünvac:ı en müslıet Ye 
yük~ek kaııa:ıtlan tevlit 
<:ttirmistir. 

' 

~!illi ~uurun yarattığı . 
nıu:ızı:ım eserler kar~ı~ın-

bir falırika b:ıcasının tüt

tü«riirıü. yeni l.ıir lokomo· r- ~ 

tifin koştu!!unu güriyor, 
en uzak hir yerdP. bu~la
yan bir faaliyt•ti, hiiyü· 

yen ve ylirüyen bir te~eb

hil~ii sc\'İ ı H:l!l alkı~liyoruz. 

Diin lııönii dı~. Dom-
1 lnpıııar siperlPrindc oldu-
1 

.-ru o·ibi bu !!iin de 8apan 1 

t'" o ._-

arkasında, iliuı m:ısa-.ın<la, 

da. uütün dünyanın hay- nıal<ine k:ırşı...,ıncla, karil-
ret ve takdir 

0

uolu naz:ır- da, ha\·:tda, denizdt>, yol 

Reisicumhur İnönü 
İngiliz ve Sovyet elçilerini 

kabul buyurdular 
Ankan-ı 14 R<1dyo; 

Riyaseti Cunıhur 

unıuıni katipligin-

Anka r~ 14: Radyo 
Rivaseticunıhur U
ın~n1i katipliğinden 

Reisicumhur İs-
den: 

n1et İnönü bu gün 

Reisicun1hur ı saat li,15te Sov
İsnıet İnönü İngil- yetler Birligi büyük 
terenin Ankara bü- elçisi .. ferentiyeyi 

kabul buyurnıuşlar. 
yük elçisi Sir Lor-

dir. I-Jer iki elçinin 
ra inevi kn bul bu- k buluıı<le H · · "' .. r:1 a rıcıyc 
yurn1uşlnr<lır. Bu- Vekili Şükrü Sara-

yük elçi Reisi~u~1- 1 çoğlu hazır bulun
hura veda eten ıştır. ınuştur. 

Çin çeteleri 
Japonlardan bir çok harp 

malzemesi aldılar 

Fransız 

Nazırlar Meclisi 
Ankara 14: Radyo: 

' F r n n sız Nazırlar 
ıneclisi bu sabah 
toplcl nnıış. toplantı 
d n Nas\'onalist ls 
pa nya r ın hukuka n 
tanınn1asına ait bir 
karcır verilmen1iş
tİr· İngilterenin bu 
hususta Yereceği ka
rara intizar olun
duğu anlaşılnıakta
thr. 

Romanyada 
tevkif at 

Ankara 1! Radvo 
J 

Bükreşte Üzerlerin-
de el bombaları bu-

lan !'irin yurduınuıun, ulu- j '\'C madenlerde, fabrika- A k 
1 

Ç' 
S 

• •. · lıir istikbal Janl-1 rnhııınuzda. avni · n ara 14 Radyo: çn rpışınad3 ... ın çe- luna o 25 kisi tevkif 
uın uza ~ cnı • ' J • ... k · 1 • · 
g~nc~i clop.ura<':ık pembe say \'e zafer a~kı yaşa- Şeşunğden: (ieçen telerı 212 a gır nı~ ı- ı edil nıistir. Suçlular 
ufuklarına nıüteveccibtir. m:ıkıauır. Faziletin. me- h ft .. d c· neli tüfen<ri 99 sahraı D . . .. ı kı·ı ' <l . . il n a ı çı n e 111 çe- o ' ....... emır gom e ı ere 
Bu naza.dar ufuklarıUJız a. denıyctın aşıkıyız . ller ın - • . ' t 1134 bonıba 112 
Milli ... ef inönünün yük- ıctiıı bu yolun yolç.u:::u ol- j telerı şın1al budu- opu, . 1 nı~nsup olduklarını 
sek \'arlığ"ı ile daha <;ok ma5ın1 görmek istiyoruz. dunda 38 J a pon lo- Borr.ba ~ıtış nHıkı- 1 itiraf etnıişlerdir. 
takuir ve havranlıkla t(lp- nesi, ve 2· UO küçük 
1 

kl ll · Cüınhurh et Türkh'e- kon1otifi, l ı10 vağon b 1 l 
anma. a ır . i' sinue milli m.efkfıre istika- bonı a e le etmiş-

1 14 şimendüfcr tahrip 1 d' · k ~ükr:ınla güriyoruz ki, metinde nönü imanının er ı r . j tl pon anı-
<.lünyanın bu iztiraplı ka 1 ynşttığı şen Ye kudretli etnıişlerdir. 00 Ja- yonu ele geçirilmiş
rı şıklığı zaınanıncla Türk ufuklarda doğacak yeni pon askeri öldürül- tir. 
vatanı müstarih bir em- Türk istikbah azemetli ' n1üstür. A vrıca bir niyet, sakin lıir muhabbet bir varlık halinde yUksel- • ., Tokvo: bu sabah 
ile Milli Şefinin ve yüce mektetlir: 
Partisinin büyiik bayra~l 
altında. huınali bir vah- Bu buz~r v~ktının, 
<lH i~inde çalışiyor, yur- ylikseliş ''e_ ı~erle~'ış_ ~ud-
a · · · · · ·:.erdı Z'rl nos c ıçmde un her yerındc yeı:n bır rAtının \ .. .. 
e2eriu yükseldigini, ymıi •• lıer Türk ferdi Y.eııi ıl>ir 

J 

Prkenden ayrıca j a-
:ışk, yeni bi r imanla yeni 1 pon kıtaları Ha inan 
bir ufuka doğru koşıyo:, adasına çıkarıln11ş 
ve damarlarında. taşan ye- ı 
ni bir kudreti buluyor. . tır. 

Sovyet-Polonya ticaı.et 
anlaşması 

Ankara 14 Radyo 
Soviyetler Birliği 
1 le Polonya arasın
da yeni bir ticaret 
n nlaşn1ası inıza lan-

l n1ıştır. 



Sayfa 2 

Yeni Zaferlere Ula-
\J 

şacagız,, 

Çünkü: uf uklarıınızdaki milli gü
ntşleri tutuşturan allı okun ay
dınlıkları "rasında coşkun seller ve 
tufandnn alevler varatan bir nıil
Jetiz, biz. 

htiraplı günlerin ha

zırladığı elemler vatanın 

dört vanım f-\iddetle sar-. . 
mıştı. Uer kes ümilsiı, 

her göaül ycs iı:inde c;ır

pımyoı<lu. Bu acıklı ~·iin

lerde \'Cr Yer tt>~f!I, bi 1 . . . 
Pden öl<lürücii \'C işy:ııı 

kar ku n·etlerin ayrı :! yrı 

yaptıkları melanet!t.'r tİf' 

adeta biıt•r facia iJi. Bi!
tün hu fehlkt-tl cr ~·t.•ti::nıi

yorınu~ p-ibi Sultan <kni
Jen püsküllü belftnm lıin 

lıir düşmarılıgı il<~ dr rı~ü

cadele. etmek mecburiye
tirıdc\'dik. İ=-'tC bu Yiiz . . . 
hinlcıce t4·1llikPıı:n YJta

nın <iört ,·aııını s:ın.Jığ'ı 

Lu ıııühlil~ ela.kik ala: d:.ı. 
biiyük Mu"tafa I\rm:ıl , 
Padi~ahın dahiliye ıı:ııın 

Adil hainiue şu telgrnfı 

çekmişti: ( Alçaklar. e:ı
niler! Dü~ınanlarla millet 
aleyhinde tertibatı hain:ı 

nede bulunuyorsunuz. ~Jil
letin kudret ve iradesini 
taktirden aciı oldu~unu

za ~üphe etıııiyorduoı. Fa
kat vatan ve millnte kar
şı Lainane ve nıezbuhanc 
harekette bulunacağ"ınıza 

inanmak it;temiyordum . 
Aklınızı başınıza toplayır.. 

Milletimiz v e vatanımız 

için muzir olan ecnelıile

re vic<lanmızı satarak i r
tikap ettiğiniz denaetlerin 
milletce tatbik olunacak 
mes'uliyetini nazarı dik
katte tutunuz. Güvendi
rriniz eşhas ve kuvvetin 
b <l' . akilıetiııi öğren ığ"ıniz za-
man kendi akibetinizle 
ınukaye:!eyi unutmuyı -
nız.) 

Partimizin eue<li ku
rucusu Atatürk ün 'atan 
ve milletin selamet ve is
tikbali için böyle çok 
t.Juhr:ınh hir zamanda sul
tau idaresine hitap edf·ıı 

yukarıki eüıleri de onun 
willeı ve vatau için <:a
u1ııı fedaya ue kadar bü-

lbrahtm Necde t Göker 

yük bir aşk ile h:ıaırlan

mı:;. okluğunu ifade eder. 
Onun bu hareketinin kut

siyetini bilmem ki tahlile 
lüzum var mı·~ 

Bu derece bii~·iik ra
saret Tanrının direktif ve 

ilhanıile bare~ct eden in

s::ı nlarda bile çok ender 

göriilnıil::-rür. Hö~·lt bir ce

~aretı diinya t:ırihi uü
tün uıan:ıt-;ile yalnız ve 

:rnc:.ık Tli rk nıillı'~ tinin nıcf

kfircsiııP l>nı'.rlı olmak k•tl-.. 
makta ze\'k duvmııı-; ol:ın . . 
ı:hı·di Atatiirkiin nıukad . 

<lı's v:ırlı~ııHla g-Urebildi. 

Unu ıı başlı ha:: ın :ı lıi rPr 

kııılrı t ~ .. dıc·=-eri olan za-. 
ferlPrin e ınu<'ize kelime::;in
dt>n b:ı\ik:t ne isim \'erebi
liriz. Diinya mü \'Crrilıleri-

ni ~aı-;ırttıran. tarilılerin vol-.. ; " .. 

larını cleğiştirttiren hu mu-
azzam inkilapJarı harıka 

kelime:. inden lJa.,ka bir 
şckild~ tavı:-if etmemekte 

iftihar duyalıilen gögiislcri
mizi her zaman için se
Yinçle kabarttırabiliriz. 

Milli ~ef İnönü vata
nın kurtuluş hudutların ı 

çizerken çok sevdiği Ata.
mızın fi~drlerile ayni bı
za<la yürümek faziletini 
gösterdikleri için onunla 
milli kurtulu~ Ye inkılah 
sava~ıınızın en heyecanlı • 
hatıralarını beraLer ya-
~amı~lardır. 

Bin bir acı ve tatlı 
dekorlarla hızırlanmı~ olau 
hu sahnelerde Atatürkle 1 

luünü. sanki birJe~mi~ bi.r ı 
tek dımağ, kaynaşmış bır 
tek ruh ve yekdiğerleril<• 
p~rçinlc~ıniı;; bir tek kalp 
gibi miişterek iztirap duy 1 

muşlar \'e beraber se~·in 
wişle ı dir. 

- 8oııu Y arm-

(Ulus Sesi) 
1MT7 7 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

il A lJ t~ .~l L E R İ 

Şehrimiz Halkevi 
19 Şubat 939 Pazar günü açıhş 

yıidönümü için 
oldukça güzel b i r pra g ram 

hazırladı 

Ralkevlnden bir görUnUş 

Şehrımiz Ilalkcvi ne
i8liğinden aldığımız ma
lfiınata göre Marditı Hal
kevi açılı::; yıldönümünü , . 
oldukça n<1ş'eli bir 8Uret
te kutlamak için mühim 
bir program hazırla.nıak

tadır. 

Halkcvi Ba~kanı Dr. 
' 

Aziz Urns Törenin güzel 
Halk.evi binasına lfıik bir 
şekilde yapılmasıııı te
min etmek i~·in ~imdi·h·n 
hazırlıkla.m l><ışl:.llııııa~ıtıı 

ahl.kaclarlarn emir etnıi~ 
ı ir. 

Bn hususta terlip edi
len türen a!;'ağ·ıda.ki ~e· 
kilde olacaktır. Mera!'ime 
istiklal marşile ba~Jana
cak: 

1 - Giin<liiı Ankara 
H3clvosunun güzel baş 
~ehrimize aid oluıak üzre 
vere<:eği o güntiu mera. 
siwine aid tafsilet dirıl erıt 

~ - Reis Aziz Ura~ ta
ra.f ın dan 19 ~ubatın rhem
miyeti hakkında bir söy
lev verilecek. 

A - Bunu takiben ed
miıiu dil, tarih, edebiyat 
Rubesi ~efi Ziya Kıhcözlü , , 

tarafından bir konuşma. 
yapılacak. 

B - Alafraıığa Ke
man konseri verilecek. 

C - Evimiz sineması 
tarafından gün doğarken 
isimli sözlü, sesli ve şar
kılı milli ve tirbiyevi Türk
çe bir filim gösterilecek
tir. 

Sayı 11~ 

Şehirden-Köy~ 
Merhaba kövlü c1aY1' 

lar, ne var ne ;.ok. Jf!l· 
va]arın iyi gidişine her 
halde siz de bizim k:!ıı:ır 
ıevinç duyuyorsunuz: ııe-
ğ·ı '') ı mı. 

Awan kövlü da vılM• 
aklımda ik eı; söy liy;yiıil: 
Temizlige çok dikkat t•dill· 
Bir insan içic her ~··~·dcP 
eYvel lazım olan şty te· 
mizliktir. Çünkü i ııs:ıO 
sağlığını koruyan temiı· 

liktir. Dünyada her· frnll 
şey, hastı:ılık ph:ıliktc·ıı gı:· 

~·er. Onun iı:in yi~ ecf·gı· 
niz. içecegiııiz şeyleri. ~·!1· 

t3cağınız, o~ uracağıııı 1· 

toplanacağ·ınız yerJeı i: hii· 
Ja~a köyiinüzüu her t:ı· 

rafını temiz bulundur· 
ınay::ı. çalışınız. 

Temizlige ne k: d:.ıt 
dikkat edrr~eniz t'a~ liğı· 
mzı ve bir çok ha~t:dık· 
]ardan kendinizi korıı rı-U· 

ntız .. \talarımızın lıir ~iizÜ 
var: Temizlik inıandaııdır· 

Bakınız kaymak z:ıııı:l· 
nı geldi. Her sene gürü· 
yoruz. Küylerden ı;;~lırt.: 

gNirilen kaymakların US· 
tü ve içi toz dolu. Bil
hassa buna. çok uikk:ıt 
edin. Şehre yiyecek ge· 
t irenlere, böyle toz :ıla· 
oak yiyeceklerin üstiinil 
güzelce kapasınlar. 

Bu günlük bu k:u]nr. 
Güle güle kalın küylil 
dayılar. 

Fransa 
115 bombardu
man tayyaresi 

sipariş etti 
Ankara 14 R ad vo: 

Havas ajansı Va-
şinğtondan bi ldir;
vor: .., 

Fra ns:ı hükunıeti 
An1eri kaya 115 h:1-
fif boınbarduma n 
tayya resi s ipar iş et-

, cek. 

Halkevimizin bu tö
renin konuşma mevzula
rını halkın anlıyabileceği 
l.ıir lisanla, az kelime ile 
çok şey anlatrnağa çalı
~acak bir şekilde hazır
lamak suretile milli ide
allerimizin tahakkukuna 
<;alı~acağ'ı ayrıc'1 haber 
alınmıştır. ' miştir. 
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Sayfa 3 
jlltts Sesi) Sayı 1145 

Halk Edebiyatı: 

Yen~ 
Ercişli Emrah tan 

ı.~~~~~---~--~-----~~--- ' 
L-~-~P..Y._Q_JI- günlük 

-2-

l>üt" An:ıdo.ıu ötesenberi çalışını~, c,;abalamış, fakat 
\ un crııegı y:ıdlarm, yabancıların elinde kalmı!'tır 

.t nadolunun bütün mahsuhı ha\;'ka1arı.ılın işine v~ra~ 
mı:, onu ua~kala.rı gasb etmiş; b<ız kırlar üze;inde 1 
yaı.Iı kışlı bır Yıl ''ahşan köylünün ~ene d' )' • \ · • sonun il 
~ ınde a,·cunda karnını doyuracak bir tanecik bile 
~almamı.~ ku.ru ekmeğini göz ya~ile ıslatarak yemi~
tır .. ~ yuz bın ınilınt-t ile yetiştirdiği batının me,:
vesını yememi~tir. Bu hal karşısında ona, ağlamak
tan ve sabır etmekten başka. <;are kalmanıı~tı B 
d ct· E · 1· .. · n er ı ... rcı~ ı Emrah ~övlt.• ~rnlatiYor · .. - ~ . 

Türtiye Ha~yo~ifüzyon Postaları 
Türkiye ra dyosu Ankara radyosu 

Uzun Dalj'a: 1639 m. 183 Kes./ 120 Kn·. 

Kı•a Dalğa: 19,74 m. 15195 Kes./ 20 Kvv. 
31~70 m. 946:5 Kes. /~o K V\'. 

Bu günkü proğram 
:iaat J 12,30 Proğrauı 

12,35 Türk t0üıigi-PI 
13.00 ~Iemlcket Saat 

aya n 

21,00 1tiemleket 
ayarı 

21,00 Konuşma (Mizah 
saatı) 

-PİYASA-

BuO-daY ,... . 3 10 --
Arpa 2 75 -
lin (Bir çuval) 620 -
Darı 3 --
~ohm 5 - -- -
~lercimek 3 25 
Pirinç 22 -

-Sade-Ya~90--

Tere vao--ı -
• ı-

Zeytin ya~ı 70 -
Yün ı sn __ _ 
Der-i ---.1-35- ~ --

Badem 1 ıs ı-

Yiiz bin mihnet İh! bir ba~ yetirdim 
Yem~dim meyve.:-io el aldı gitti. 
Ağalar göz yaşımı ceyhun eyledim 
Çalkandı <lüny.ıyı sel alclı gitti. 

13.10, 14 Müzik Riyaseti 
Cümhur Bimdo:::u - Şef 

l!ı~an Künçı>r 

21,10 Esham, tahvilat 
k:ımlıiyo -nukut bor:msı 
firat 

Badem içi -95 l --

1 
Cedı 1:? jl-

CHiı içi 35-ı= 

Yüz hin derd çekmi:;-iııı hin ılahi gPrek. 
Çok ömür h>terki bir dahi gön•k 
Y:ırım elden aldı o zu1iın felek 
Hoyrat, dost baf~ından giil aldı •ritt. l") 

~azh y:ırın kim bal.wri gt:.•lüptür. 
Dostlar. ağlar, düşın:uılarııu gülüptür. 
Deuileı ki dertli Emrah ölüptür. 
Kimi kazma kürek uel :ıh.lı gi~ti. 

~hı bir k:ıç satırla asırlarırı Türk varlıt!'ında Yık

tığ'ı clern ve iztirabı terennüm edeıı Emrahın saielik 
i~indc yaşattığı dninliğe h~lyran u1uı:uııak imkani 
Var mı'? .. ~iir, pCV1Yaınber1eriıı ü\'lİYaların ~ÖZÜ cribi • t:> • t:> 

muhtelif tf'fsirlere uğrayan söz :;;air, duyğular diya-
rının pe~«ıın yeridir. 

18.30 Pro[.{rnnı 
18,:35 MGzik Cazlıarıd 

' ~j ıl'an '. h 

19,15 Türk ınüıigi İnce 
saz faslı-Celal 'fo kst>s 
Hakkı Der.nan 
20.on Ajans. meteoroloji 

haberleri ziraat borsası 

fiyat 
~O, 15 Türk rnüı.igı 

21 ,30 Tenı~il Sulh :}liij- , 
decisi Komedi Yazan ::;. ı 
Bihzad 1 

22,00 Müzik küçük or
kestra-Şf·f: Necip A:-;kın 

~3,00 Müzik Ca7.b:rntl 

23,45,24 Son ajans ha 

1 

berleri YP. ynrınki proğ. ı 
ram. 

lngiliz büyük elçisi 
Kont Ciyano ile görüştü 

Ren hu şiirde bütün An:ı yurdun asırlık iztirap
hırını duyuyorum. Okudukça içimin titrediğfoi, göz- Anka ra 14: Rn d y_o: 1 panya işi üzerinde 
lcrimiu yaşardığını görüyorum. Bir daha bir <la.ha ı Roınadaki hüyü k 1 n- olan bu .. .. 
okumak iştiyoruın. .. giltere e lçisi sara ya goruşn1e 

hakkında k t · 
g i der ek Hariciye ~ unn-

• z. K. 

R©.1cd!V©--
--H©ı~~ıru~rölftfilö~ 

v k · ı · K t c· yet bcva n edıl ınek-
e ı ı on ıyano d' ., 

ile görüşmüştür. İs- 1 t e ır. 

Italya Hariciye Nazırı 
Varşovaya gidiyor l rlan~a Hü~ômeti Mecusilerle Müs-

1
. 1 J .. Ankara 14 Radyo: Ank~1ra 13 Radvo 

İrlanda hüktin1~ti 
Franko hükunıeti-

ı man ar arasınua l talya Hariciye Na-
çerek Aln1an ıner
kezinde bir g ün ka
Jaca ktı r . Şİ~~etlİ çarpışma zırı l{ont Ci yn no 25 

~!ahlep ~O 
~laıi- 12 

Mardin 
Aske ri lhtisaL 

m a hkemestnden 

Kaçakcılıktan suc;lu \'C 

elye'fm Suriyfmin hırba 

biri köyünde mukim b u
lunduğu aalaşdan Mardi
nııı Dükük köyünden mu
hacir ;ıli on beş gün zarfında 
Mardin askeri ihtisas mah
kemesi soı gu hakimliğine 
muracaat etmediği tak
dirde ask~ri usulun 216 
nci maddesi mucibince 
Türkiye dahilindeki mal
larına haciz konulacağı 
ilan olunur 

Mardin 
Askeri İhtisas 

mahke mesinden 

Kaçakcılıktan !'uçlu ve 
elyevm Suriyenin meçlıul 

k 
Şubatta Varşoveyı 

An ara 14 Radyo· · · resmen zıvaret ede-
Bonıbay: ~tecusi- 1 cekt ir . "' 
lerle n1üslinıaala r ' 

nı tanın1ava karar ., 

verınişti r· 

İtalya-Almanya ticaret 
lzmir~e Zelzele bir yerinde mukim bulundu

ğu anlaşılan Cizrenin lıa

zak köyünden melki oır}u 
• h 

mu~avelesi 
.Ankara 1,1 [Radyo] 
Italya ile Alınanya 
a rasında seri bir ti
~a ret mukavelesi 
•ruz"lanouştır. 

arasında Ka ntonda Ko nt Ciyano dö- Ankara 14 R adyo: 
cıkan kanlı hadi- nüşte Berlinden ge- Bu gün, biri saa t 
~eler neticesinde 50 12,3Ç ve diger i 16,30 
ölü ve yüzlerce ya k m k l d K da lzmirde iki <lafa - ıs ı a pa ı ı r. a- h f'f l l 
t4 alı vardır kl k d a ı ze ze e oln1uş -' · rışı ı evam et- j t 

~1ağazaların bir 1 n1ektedir. u r . 

ıshak on beş gün zarfın-

da Mardin askeri ihtisas 
mahkemesi sorgu hakim
liğine muracaat etm6dicri t:> 

takdirde askert usulun 
216 nci maddesi mucibin
ce Türkiye dahilindeki 
mallarına haciz konuJaQa-

. ğı ilan olunur. 



l D A R EH A.N E S İ 

Telj'raf Adresi 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

JYIARDIN.'DE • 

ULUS SES 
Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 

Direktörü 

ava 
= .-4 
~ 

"" ...!d 
~ 

Q) 
C/)rı 

Q) 

> ~ 

'1 ,.. ") 
~' . ~ıret baya~ 

Ba.ıldığı yer: (ULUS SESi) füuımevi 

Türk e'\·1nır1 se-. 
refli aoflnesi kiler-
dir. 

Ka vn noz, kava
uoz reçelleri, şişe 

şişe şurupları ol rıın-

yanbir e,·, Çocuk·
suz bir Yuva k.ıd . ı r 
tadsızdır. 

Bu güzel an~ı nt> 

nıizi yaşataiın1. 

e ~ ::::::••••C••Q•a•~••••••••••c•••••••••••••••:-:: 
•• flllıııf "'\ •• • •••• , ••••• "·~·······················\; ··: ...,J ...., •• : 

Bu 
yük 

~~ :ö ö 
1
H Y urtdaş! ii 

. ·ım en u-1 ~«@,,. ~ ~ ı s~ ;! ~ Q :: KURDU }UMUZ f ABRi· a" ::s 1 •• == biryurd bor-110} ~ ~ ~i KALAR VE YAPTEÖIMIZ ii 
'7ô - ctS $! DEMİRVOLLAR =! 

cudur. 
~ ~ •• H l •, 
b ,,_ ,-t •• ep u usun biriktirme gücüne : 

~\J ~ •• d •. 
_ .-4 ... ay anır. "' 

.-4 '" •• • .. =\l N """ •• •• 
. dJ ..._:;::ı ~ 5! Bu gücü arttırmak hep senin !! 

-~~~~~4~~~~~~~~~ ~ ~ •. <t! 5! elindedir ~! 
~ A M 6 ~ da ım ~ 1 ••••••~••••••••••oao••••••••~s••~••••••••••=·,:: il ~ f' 1 ··································••ı•G•••··~··· 

~ ı· R T U.. K C O C U GIJ U ~ ı&ı~t:ww~~--~'-'it u ~ ~ ~\\>~ i( 
HER TÜRK ÇOCUÖUNUN ~ :1 O M A R D İ N C) i: 

1 oKRuM0Ası lAAZIMNBiR i :1 . u ı u 5 s e 5 i ı 
ı m ~ I ~ o c 
le Fi.yatıt5o kuru~t~r 1 ı~ ıgc§l~DM~VD ~' 1 Kıra ya da verılır. J'll »;. 

,, 

Tür Hava Kurumu :1 Her nevi Defter, Çek,:· v:ı getirttiğimiz 1 
· fantazi ve kübik 

• 27 cı - T [ R T 1 p ~-. no, 1\1akbuz. Kağıt başlık- harflerle çok şık Et! 
~ ları, Kartvizit. Davetiye, ~eçete kagıları ~ 

Biiyük Piyangosu '. Duvar afişleri, Sinema ve basılır. o: 
: ı :t Tiyatro biletleri çok güzel Müct·llitbanemiz Yardır. ~'f .. 
ı ı. bir şeki ide b ısı hr ve kısa Ift'r boyda kit:ıh, <lı'!°tı>r (l~.,t 

;j ncü K.e~.·ide: 11 Şubat / 93U dedir b' dd · · d 1. ,.e sair bütün ::-,·c,.·ıer <,·ok ır nıü et ıçın e tes ıın 

:1 ~ık "l! begı:!nilecek -:ekil ı• 

50 000 edilir. <le tecıı·a edı·ıı·r. ' . - "'~ Büyük İkt·amiye: • Liradır... ?'. ,,. t: 
Bunclmı ha~ka: li>.000, 12.0CO, 10.000 liralık 

ikramivelcrlr. (:m.ooo \'<: 10.000) liralık iki adet mü
kftfat varcltr ... 

ll"' Verilecek ı;ipa.rişler, göderilecc~'- paralar Mardinde ( ülu:- Sc::ıi l,J 
1
, .s Basımed) İdare nıüd.ürlüğ'ü namına. gönderilmelidir. ~~ 

Yeni tt>rtiptl'n bir lJill'f- al:ırak i~tirfık r:tıııeyi ih- Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok'.lnaklı bir 1: 
mal <'tmcıyiııi ::. ;-!iz de piyangonun nıesnt ve lJahti-. rsuette yazılmasını sayın. müşterilerimizden dileriz. 6'1' 
yarları arasına ginni~ olurSllJlUZ... ~ 

-------~··~··----~~-,~•--•••-.w..-.-~ 
.. .. 


