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Kamutayın 
Dünkü T aplantısında 

·'.Yeni Saylavlarımız 
Ankara ı "' <A.A) - İbrahin1 Dibnn koca. 

1 Boş olan vilayetler eli, nıütekaid binba
saylavlıkları için aün şı ~I. Ali l{urtoğlu 
ycıpılan seçinıde C. H. 1 Siirt saylavlıklarına 
partisi namzetleri A- 1 ittifakla seçilmişlcr
tif Ba)·ındır İstanbul dir. 

l{ Ankara 18 <A·A> - 1 kanun layihusının bi
daa~u~ay toplantısın- rinci n1üzakeresi de 
tat .ut~n, tuz, müski- 1 yapıln1ıştır· Bu ka
s 

1 
•nhısan va Konya nun hükmüne göre 

u .. ~ 111a idarc:l~r-ile ~1alive vdcalctinc~ ted ' 
n~u .. ~a l~tanbul Da- 1 rice~ on altı nıilyon ; Ingilterede Partiler 
rultttnu.. .. .. ı· 1 k - .. I nurıuu 1932 vı- , ara ı gunıuş pcıra 1 , 

1~ ~ abi l<ati kan~n 1 çıl<a_r~lacak~ır· ~l~ıll):_e ı ·: 
?•hularını kabul et- velulı he mılu.lan go- J 

Harekete Geçtiler 

Olış, Türl<iyc ile Ro- r~lecck lüzu·u ,.~ ih- ı\nknra tR (A.A/ hasse faşistlige irti-
fllanya ••r~sı .ı .. tıyaca göre ~·irrni bt ş ingi1terede n1üfi·it sol caa harhr, n1ilJi hü-
n k. oua nıu · ı ı· 'bl -

a .'~ l)obrica Türk ı nu yon ır<"ly~ ı nga cenahi teşkil eden kunıete karşı nlüca-
a?lısınin ıııüh.ıcereti. ! nwzııııılur. l\.:.ıııutııy \ sosyal:st birligi müs- dele de huluııulacağı 
knı laııziın eden lllU· çarşan1ba günü t~p· takil işçi partisi ve \'e Hintlistanın büyük 

avele · hnacaktır ' 1 k · t t" · -h nın t:.sdiluna c. • • 0111unıs pnr ısı muş B ı ritanya enıperya-
~zerde Yarsubaydan G l tereken hart kette hu- lizin1inc l·arsı aç.:Oış 

Yut~başiya kada.,r ve enera lunniağ,, karar ver- olduğu m~c;<lt!leler-
st ~rde l M .. G'' . " . l b' b )ara lUtun subc-ty- OtIDg , mış ert ır ~yann~- de n1üzaherat edil~-
} ' askeri nıenıur- nıe neşretmışlerdır· cegi yazıln1aktadır. 
~ra elbis~, kaput ve Ankara ı :'\ <A.A) - Bu btyannamede bil· 
? z;uc verilmesin~ da- Roınada bulunınak- ı 
~~~ ~-nun~ın jandarma \ ta ol~n. Görin .. ğ Mu. flitle~ Ekonomik teşriki mesai hak-

~urnruk muhafa solona ıle 3 cu dafa 'I ' .. 

zl.~~I l<ıtnlarına da ta;. görüştüktt·n sonra Na kında bir nutuk söyleyecek 
nuna l • ı· •t · · \ l . c. <ıaır kanun po ıye gı nııştır· , . . . 
ayıhalaı·ının 1 . . . . Ankara l ~ t .\.A) - ekonıontk teşnkı nı~-

n., .. l Jt r'ncı R 1 L. . . . C . . . F •Uza <crt· leri .. 1 
1 .-arse.on ımanı JUr gnzetesinın ... ~· saı ıçın ransaya e· 

nuştır. Ka _ )t·
1
P

1 
ntvre nıuhabiriain hemn1ivetle hitap e-

hu nıu a yJft Bonıbarduman t "' d . -. 1. l F 
glınkü t 1. edildi 1 yaz<. ıgınn nC\z ::ıran e-cegını a \'.at ran-

sında ınadcniopl:·\~lt~ ı Görinğ İtalya siyaset sıı Sovyft n1uahede-
Para hakkın 1.

11

1 ~ k 1 ı~nl~a~a 18 (A.;\) - aclan1iarile yaptığı si do1ayisile siyasi sa-
nurnın b. · ~ ıt <ı a- Ası bır Ispnnyol h~rp görü~n1elerde Hitle- , hada teşriki nıesni is-
. ırıncı nıadde- .. b l • B . ., . . . . . 

sınlle ı · ·ı . genlısı usa lal or- nn hu avın otuzunda ten1ev~cegını bıldır-
t egışı d ılc va- . l r b - . . . . 

P1ln1asına .. "' . s ... on ınıanıoı om söylevecegı nutukta ı nusttr. 
mutedaır hardumao etn1i,tir· · ., • 
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Y etiŞtirdiği 
.B()y()K ADA1'4~~AR 

Aı.iı~ ,E ŞAİRll5R •• 
Yazan: Siret Dayaı· ......................................... 

Türtmen oğlu Alae~~in 
İbni Tiirkıııan .\laı.:tltlin Ali bini ( ısm~n Mardini :;öh

retil~ t:uıınmı~ olem Tiirkmen oğlu Alfled<liıı 1lardinin 
yeth:tirıni:;- uldu~u büyük ilim a<lamlarınılaııJır. 

Hn iinlü Tiirk LıiJğiııinin bir çuk ilimlerde behresi olu<luğu 
gibi en çok fıkıh ve hnois tc l>U~· iik bir bilği sahibi itli. 

İlk tahı::i1ini .M:.mlinue yapmış olan Tiirkmen oğ'lu 
AlfıeUdin ;\Jardiui:Jeq :sonra Mısırda tahsilini lıitirnıiş \·o o 
ha valide uzun mfül<let kadılıkta lrnlunruuştur. ll) 

n zaıııau Mardinde Artık oğullarından Melik Memmr 
Nel'ıneddin Kara Aslan hiildim süriyordu. 

lbni J.Jaeer, ilme ,.c fenrrn büyiik rağlJet güsterCın \'C 

vaktınııı (;ağ·umı hü.~iik nclamlar ~·cti~til'miş olan Ifo~mil

deki r::, sarayında ilim ad:.ıınluiyle grt;iren J\ ara Aslanın 

ı ·uk şbm:m ııl<hığn için ata binmekten yorulduğu \'akıt 
hinııwk il:t.re Yanıııcfa bir dr· m:ıhfa gezdirdiğini yazar. 

i:3::.! tal'ilılnde \·d:ıt '-'len 'l'iirkmcn oglu Al!cddin 
Necmc<ldin Kam Arslanın babası ~lelik ltluı.tfforiu y:ıp
tırtığ'ı :'~1117.'·tfferiye,, mcdre~r 8İn<le okuınu ~ . (tSCrlerini o 
~ağın Tiiık bilğinleri g-il>i .\r:ıpea yaznıı~tır. 

o~mı:mlı miiPllifleri. bu uiiyiik Tiırk bilgininin son 
eserinin 1B1U tarilıirııl e lliııdbtanııı "JfayJer Al>ad nt)kf'n., 
~elırinde uasıldı~ını yaııııaktadır. 

Katib Çelebi de "Krşfc·z--iiıııııı., ııı<la 'fiirkrncn oğlu 
Alaeddiııin "İııı:ıııı tı'alın:ddiıı H:ızi., rıiıı '"Malı:-al efkarül
miitekadcli;ııirı \'t•) ıııiilv:ılılıirin ırıinelhiikemaıı aulı eserini 
ihtbar ettiğ"in i lrnyan ctmektı·dir 

Tiirkmf!n eğluouıı e:::crJcriııden bilincnlPri ~unlardır: 

1 - .Mulıtescriıl Ifodaya 
~ - ~:uliyııt\in . Fi iisııHilfı kılı 
:-3 - :ıı ulıte:.::l' r IJlumiilhadi:-; liibııi 8<ılfılı 

4 Eke,·heriitteki - Fi rrıldi :ılelbihiki 

Türkınen oğiu Ahn1ed 
1'ürkıııerı oğlu Ahmed . \l:leddiııiıı ldiı:iik kardeşitlir. 

Bu da lfonliniıı yeti~tirnıi:; o)dıığ'u biiyiik :ıllııılrnlrndir. 

Maruiıııl.c dnğıııtı> okumuş \'C değt1rli P, erleriylı· ~öhret 

lıulınu-. tur. 
74·1 tariUindc 'cf:ıt t·t.len hu Türk lıilg-iııiııin de eser. 

Itri ı: mılıtrdır. 

l - .~erlıi Oumiilkebir 

., ,, 
:; , •; lı ii ı lıe<l ~ya 

Bt1hiwetHI - E~ı.rilJ llimufilkurnni .lliııt'lkarit 

s 

öğretmenierin 
toplantısı 

Haikevinde 
2:-ı Şubata Ha,ı;ırJılC 

İlk Okullar öğ-ret- · Halkevlerinin nçıln1a 
n1enleri i pekter Bay günü dohıy·ısile i!3 Şu
Sabri rAyk'11ın baş. hatta Eviınizin tenı
kanlığ·ında llazi P . - sil kolu tarafindan 
şa okulunda Pazar güzel bir piyes hazır ... 
günü saat U te top- lanınakt3dır· Ayrıca 
)anmayı karnrl e> ş~ piyesle birlikte n1illi 
tırıo1ışken Havahırın duyğuyu cıştlayan (t\ .. 
nıiisaadtsizliği ve kar- tc\t ürkü üç defil gör, 
Jarın de\'an1Jı ynğış 1 dürr) bcış1ıklı bir eser"' 
ları yüzünden bu top-· de sHhneye konuhı
hlntı y:lptlanıanııştır . . cnktır. 

Belediye Sıhhat Memuru 
MERSİNDE· ÖLDO 

İki ttç aydan beri has
ta bulunan. Sıhhat VekA
letince kendisine bir ay 
Tebdilhava verilen şen
rimiz Belediye Sıhhat )le- ı 
muıu Halit Alan geçen 
Pazar günü ~Iersin Has
tanesinde vefat etmiştir. 

Halit Alan çoktan be
ri hasta bir halde idi. Üç 
ay evvel hastalığı fazla-
J aştığından ş~hrimiz mem
leket hastanesine yatmış, 
ayaklaı·ından birinin par
mağı çok karar·ıp acıdı- . 

mı~tı. 

Bacağındaki sızı tek-
. rar bal)ladığından teda
viye başlanmış ve kun
ğıran olduğu anlaşılmıştı. 
Bir harta evvel bir ha· 
cuğl kesilerek hayalı kur
tarılmak istenmişsede bir 
raidesi olmayacağı anla
şıldığından kesilmesindcJJ 
sarf! nazar edilmişti. Kan
ğıran gittikçe yukarı çık
mış ve öJüınüne sebebi
yet vermi11tir. 

ğ·ından ve sızı bacağına Halit Alan arkasındtı. 
vurduğ·undan ; Operator kimsesiz allı çocukla bil' 
Suzan tarafından ufak bir aile bırakmıştır .• örnye 
ameliyat yapılmıştı. Tanrıdan mağf eret diler, 

Bundan sonra izinli ailesine ve akrabalarıntı 
olarak Mersine gitmiş ve göz ~'aşlanmızla baş sa~
oracla da hastaneye yat- lığı dileriz. 

------~--------~-------------------------"" Muhtc:·cr Ili:,; ı,etlilk3:;İrİ ) e 
f'ı -- h_itabiilztiafai Velnıetrflkiu 
(i - Eımiintalrnb Hlhadi 
ı - l •:Jnı.\Lcl.ıif 

, • Elıııuhtelif 

!) :Siineııiil ...,ağ·ır Vrlkelıir 

(1) - Osmanlı mUelliflerl clld 1, aayfe 218 . 
(2) - Mar'1ine Ud buçuk saat mesafede bulanan Retoıll 

timdi batlı ve bahçeli bir köydllr. 
- Sonu \'ar ~ · 
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Bu " d gun s., ba !ı saat 

l ekTren po tası rre-
ece <ı d ))' ~ · ' · a ı va rb -kır c· ... e 

' ..ı)Z''A • l 
G .. · "' l ı vat ercl , S .; ' 1 ~' avur Dcril· 
POsbdar . l ' ' 1 gı< ccektir. 

Öğted .. en Sonra 
Ü o· lede 

ı~ o . n sonrA ~mat 
u lt Dı va t l . t .; rtle<ırpos 
ası gel • ·I 
ı ece< sa·,t 17 c.e r"r , .• 

(J _ kren po.:;ta sı gi 1 
ece t' ır. 

Gidecek T B ren 

t u gece gidecek 
ren El 

.J <sprestir. S·~"t 
19~J , .. c.-.cı 

'ıtıı .ae hareket ede
ce \tır 

..[PİYASA 1 
Klloau 
Kr. Sa. 

Bu~cıt\y 

Nohut 
4 :fü 

Arpa 
2 50 

Mercimek 
4 

Yağ 80 
Dec·i 

4.0 
Yun 

40 
Badern 

25 
Badern içi 95 
Pirinç 

15 
Mtlzı 

30 
Zeytin 

YU.ğı 7cr 
ş( .. ker 

~ 
}( alwe 

lH» 
S>ıhun a; 
Çay 

20 

320 
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Mandin Vilayeti Daimi Encümeninden 
.Mahallesi: f .atifirc 
Nevi: Bir ü\'İıı 2(;2:? ,.,dımi 

Miişteınilfitı: Y'ethal k:l}'J· 
. ınıl:m gir·"rkrn 4 ıırnsnlla
Lalı hir ay\·an dahilinueki 
mu-·:ıllabalı bir cıda, oda da
hilinde bir kiler. bir hal:l. 
hir ,kııbnrlıık, i d ınn:'allah:ıh 

Lir ahır: ittisahnda diğ"er iki 
musallabalı bir Ay,·aıı clalıi
linde iki nrn. all:ılrtlı bir oda 
karşısında bir kaln·e ucağı 
\'C bir ziri zrmin \'e IJir sıı 

kuyusu ve yiıır· tahtnrıi kıs
ıuın<l:ı. i!ç ınusallnlmlı ay"an 
<lalıiliucle bir ınııtlrnlı \'C su 
kuvusu. yene tahtani m~rer . ~ " 
lıir nıusallahlı lıir ayvan 
dahilinde iki mıı;:;allablı bir 
od.1 dahilinde lıir zirizt.•ınirı 
kar.;ısında kiiçiik kah,·e o
c1tU-1 \·e l.ıir havlu "C 'l.'fme 

" .ı 
tahtani digrr ii<; ıntı5'allaulı 
bir ay\ an dalıilinde bir ınut
bah lıir hain ikiıı('İ halta 
çıkac:ık merdİ\•Pnin ortasın

da iki mu ·allahlı lıir oda ye
ne tahtani iki mu. allablı bir 
oda dahilinde kilrı, taht:rni 
ınc1kür aYvaııcl:ın cıkacak . . 
merdivende bir ınmallablı 

Hud udu: ( ':ıııilıi yl~- · 
mini \'C c•elılıı". i t:ı.l'iki aııı, 

yesari nnık:ı<ldt>ma i. kıf lı:\ll
na elyevm f 1ul>bur kaııo \'<!

rese::;ile hazine arkas.ı Hızır 

hanesi. 

~la!:alle. i: <.:aıniikebir. 
~Ie~ahei ~athiyesi: 3 l2 
i\evi: Bir bap eviıı ()3000 

selıiuıden Q:?G22 selımi. 

~Hiı;-temHatı: Tahtrıni bir 
ay\·an dahiliı1tle lıir :ıhır bir 
hala IJir !-ili ı~ nyusu, lıi r lı:n·
lu taht:rni bir kaln·t• O<'jğt 
digı·r iki ınusallalılı lıir oda 
dahilinde bir kill'r tliger uir 
~u kuyusu ittisahnda mut· 
hah itti ınlında lrnralm lıir 

odayi ınüşle.nıildir. 

Budmlu: < 'ephl's1 ve yr
t"ari taıi:ki am yf\mini ıııtı
kmldema ınclkilııı. <'lye\'m 
c cul>ıır kenno \'et (l.,·!~·ile ha

zine hmıPsi. arkası Ilizir ile 
nıuk:t<ldı...,ına Yu~uf ~ıtkı. <:1-
yPvm :ı\:tl,i111 IJİııi Arıısilı 

IJatı i .\bdüllahhat Bitli i 
hu llA::ıİ. 

l - Yııkan.la C\'$:lf lın ayvau, dalıilindf: fü.i ıııııs;d
lalılı Lir ınııtlrnh ittbalıııda 
iki musall~lılı lıir mutlıah 
itfoıalında iki ınusallalılı ay
van dahilindı: oJu k:.ır~ısın

<la küçük bir kahve <H'ağ"ı 

ftn-k:mi biiyiil~ bir ha \'!ıı 
şark tarafından hetbli bi
rinci mu allablı bi-r ay\·au 
dahilinde bir murnllalılı bir 
oda ikinci yene l.)ir musal· 
labh bir ap·an. dahilinde 

, ducl "e mii=itemilatile saire i 
yazılı 12000 lira kiytıleti 
mukaıl<lereli evin lıusus.i i · 
dar ·ye ~dt hi .. sesi k:ıp;ilı 

zarf usnln ile arttırmaya çı

kanlmı'jtır. 

iki mu. allablı bir kiler. itH
sahııdn biı· ot.la bir ınu.::al
lablı hir oda karşısında tli
ger bir ,oda ittisalı1Hla lıir 
nıut!Jah lıir hala dama ~ıkı 
lır bir merdiven oı ta~ıntla 
\'O l>tlyiik kilerin ilıl•riııde 
ufak bir mahzl'n dUrılüncU 
nyvan dahilinde iki musal
lablı bir oda kar .ısında kalı-
,.e ocağı vo mezkiir biiyük 
haduda lıir hala ve kiiçUk 
bir nıutba~t mti, t~mil bir 
balı lıant>nin 63000 st•him
deıı C>2622 sehmi: 

2 - Kati ihaleEi: 26/ 1/ 
931 tarihine ırıü nilif pazar
tESİ güııü saat 11 dı• ~lnr
diu ])aimi eneii uı en da irf'Si ıı 
de yaµıhH'!tktır. 

n - Mll\·:ıkkat tenıiıı:ıt 

ınikt~Hı HUO lirndır. lrM·kli 
lrr ~.t~ın ~:\yılı l,:rnuıııla ya 
z1lı 011.l uj!;u "eeilıle ııı m·:ı k
kat tcıninat ıııak!.ıır1.lnrile 
teklif mektııphtrını laakal 
Hrnle ~aatindeıı bir . aat ev 
\·eline kadar daimi t•ncf'nıeıı 
riyasetine gi;ndC'rrı·t•k IC'r<li r. 
Saat 1 l df'n . oıırn \·crih?cek 
t<.>klif mektuplan kabul eclil
ırrez pu::ıtndn vaki geı;iknıe

len mazeret ~ayı1ıııaz. 

4 İhale bt1 dt>li peşineı~ 
'c defateıı n~rile<'cktir. İha
le hl'delini k:ıti ilıalt' kararı

nın vilayet ınakamıııın t~ı • 
<lil~rnn. iktirmmHl:rn itilı:uf'n 

ı ilıayı·f 1 O giin iı;inde lıu:,11-
:-1 idaı"t·~ e 'ermek nwd ımi
ctir. lhalP IJl' ll'li \"<'rilmeılik
f'C nwzkür e' · allt't m.ınına 
t:ıpııya rnpt ı>ılilııH;ypı·ektir. 

İhale lıech·li rnıw.~. yen ulau 
ıniiddet 1.arfınd:m \'erilmczse 
!ıükuın isiilısalın:ı hiç bir 
ihtar tt-lıliğ; YU td1t·lluız;a vt 
protesto kL·~idcsiırn hacet 
kalıııaksızı rı a h<'t nın vormi~ 
olıluğıı ıınn·akkat teminat 
Jrnı:;u:-i iıfare ıınıımıa irat 
kuyitl ve ~onrad:m ,·aki o
J:w:ı k zarar \'tı ıiyan <la alı

t•ıya ait olnıak iizerc ihale 
fa:-:h eılih1ı·C'ktir. 

:ı - Tapu \ 'l! ~aire har
t'ile bu hmm:; kin vukulm-. 
tarak lıilunıtım me::;nrifat 
ilfiıı dellaliyı! ve sair bUtUn 
ına:-:rnflar u.lıl'ıya aittir. 

fi-· lsteyL1nler :ırtna~ 
mcııi ıı hi r surctiui 1\1 arGin 
Daimi encilıneı\ tlaire:5inden 
nl;ılı:lirler. 

a- 4 

ULUSSESi 
Abone ,.e ilftn 

şartları 

-·-
Tilrl.lye 

;çın 

Bir A \'lı!'.i:ı mı - . 

Altı a~lı '1 :WD 

lhu1c , 

için 

ıoo 1 
GOü 800 

İlftmn bcllC'r ·atırıııdan 

(1 O) kuruş alınır. ildn 
neşrinden m sııliyet1ka
bu1 edilmez. 

Gtiııiı g;t>Çl'I\ ııuslıal~r 
1 O kuruşlm 
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Yj BASilVIEVIOIH • : :akvım alacakıar ılk once hı 

1 1
-- ze ograrlarsa hem ·ucuz, hem de 

Her Nevi l)ef t~r, ~~t'k, 130110, ~hıkbuz, ~ en iyi takvimi aimış olurlar, 
Kağıt ba ş! ı!dan, I ':ırtvi zi t, ])avetiye ~ · 

:t ka rtla r~, Div~~r Afişl '.:ri, Siı~ema , .Ti 1 Takvimlerimizde 
• yatro hılttlerc çok guzcl bır şekılde ~ 

bas!fır ve kısa bir n ıüddet içinJe tes- ı = 
linı edi]İr· · ~ . = 
Yeni getirttiğinı iz t.antuzl, kliblk = 
• h:ırllarln çok şılc reçet~ basılır. «'/_ ~ 
VerilN•ek sipari~ler, gönderilecek paralar :\I:ırdin ~. § 
de (Ulu::; Sesi Biis:mevi) idare nıtidürHiğli namın 1 

._ ıf>rırleriluwlidir. . ~ 

1 Dışarıdan gönderilecek sipal'iŞ nümuneleri- 1 
nin o1\11nnklı bir snrett~ yazıımusını müşteri- ~ 

le!'imizde~ dileriz. (§§ 

Arabi, Ru.ı1i aylar, Ay ve Güne.ş 
tutulnıaJarı, soğuk ve farttnah günler 
y~zılı olduğu gibi ht' r y::.prağın<.I<• yü . 
zünde n tt •şlıur :ltH sözl~ri, a rkasında 

çok güz~r h
1
ikayder, fıkra lar vardır . 

~atba:ımıza mOracaat ediniz. 
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