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İtalyanın gözü 
Tunus'ta mı? 

1 
- Yabancı 

!B c§) ~ o li"b o c§) ll"'<di@l 1 
Yugoslav Basını 

~Iebuslar, Parlementoda (Tunus!) Kemal Atatürke 
diye bağırdılar sayğı 

~'11 

Ciyanon!ln nutku Pariste 
asabiyet uyandırdı 

İta (;-ıra 2 (RHdyo) 
,, 1 v. H .. 
ı'~ ... \ n arıcı\'c 

~'tı r., c· ., 
~~" n. on t 1 v <l -·•tt ol 

da s .. 'l p:ırlen1ento-
l~ .uYledi ği nutuk-
1 Şırju tı· b. ı· l{~!ı. e ı ı!· 1sa11 
t 'ln ~k tnası ve nu-
!l~~ı.t-~nasında n1e-
I' <l tı 
~ n : « T unus!. 

11 t.ıst t' l~j. ·» c ı ye ba <>-ır-
tl tı F ~ 

~~,· ra nsa da 
11 b' 

Y\ltıd ır asa biyct 
•rrnıştır 

ı~ . 
.. <ltiste çıka n T an 

'-<:t . 
esı d iyo r ki: 

<ı f\o . 
~~ d'tsıka ve Tu-
t{ılv 'Ye bağı ra n 
~nn b ;' v . rne usla rı -

l)u:tılecek cevab 
~ğ\ı . ~c.reye! ) ol
~t · g bı , n1üsten1-

ıstev" A ~, .. \ ,, en 1 nuuı-
. ( Verilen ceva b 

Kont Ciano 
olacaktır. 

~1aten gazetesi <le, 

İta lyan, Fransa ile 
ivi bir nıünas< bet 
teınin etnıek niv-

" 
yetinde 0Jn1ad1ğını 
göstermektedir· Fa
kat her ne olursa 
olsun, Fransız bay
rağı da lğ·a )aııdığı 
venle da Jö-a la nar ak 
~ b 

kalacaktır. 

. ı~ . rıne bu aza rtesı 

günü kısa bir ziya
ı·et için Pa iİse gide
cektir. 

Dost Yuğoslavyan ın 
20 nci Yıldönümü 

B ayl"am m ü n a 'iebe. 
tile u mumi al ka· 
rarnam.Psi çıka· 

rıldı 

,\ n !.;::1nı :.!( R a d vo) 

Y u o os b v :.l h i r 1 j g 1 
b • .. 

ııi11 ~İne; vtldönü -
J 

ıııu nıü n s beti le 
bayrftn1 13dğrcıd'ta 
büvü k tezahüratla . 

' kutlulcı nnııst ı r. 
• 

Bu nı ünasebet l e 
unlu ırı i b i r af k a · 
rarnan1esi 
nııstır. . 

çıka rıl -

"'Temmuz ayından l>e· 
ri tJp,·aııı eden :ı~ır has
talıktan rnnra Türklerin 
Ata::;ı büyük bir ~ercf 

i<:indc ebedi uykt.ıı•m:ı. 

daluı. Daha bu yaz, has
talık ba~ göşte ·diğ'i za
uıan, .Hatiirkün istiraha
tine tahsis edilmi~ olan 
Yeni Yatm. hast:ılıl'tt iza-• ~ :::> 

le euecegirıi ve Ciimhur
n•isinin ~ok yorğ'un olan 
\'iimıdunu <lirılendirnıek 

iı;iıı kendi::;iııi riya:;ct. kol
tuğ"undan nzakla~tırarak 

cng·in ına\'İ suların ku
carrına CTötiin•ce<ri bütün ,- ~ ...... 

Tiirkiye<lo ümit t:diliyor-
du. 

üııun fe,·kall>e~er kal-
binin kemlinc uıahşus 1 

e~rarengiz kun·etlcre ıııa. 
lik olduğu YC ~imdiye 

kadar bir ka<; defa oldu
'"u ıribi. Yine lıastalı<rı 
~ t:'! , .. ~ 

verH!l't><'ri \.'e doktorların . ~ 

endi~clcrinin IJu sefer de 
da<rılaeaU-ım her kes zan 

I"> ' 

\ 'C.: tahmin ediyordu. Çün-
kü sekiz seııe cn·cl, ka
derden ınnada, bütün dok
torlar .Atati.irkiin son df'lll - I 
!eri yakla~u:ı~ oldui!"u ka-.. , .. ~ 

naa tinde idiler. 

hi~\ l>ir arızadan mütees-
sir olmuyordu. Bir· kaç 

defa tekerrür ctnıi~ olan . 
Lm kalıil hadiseler kar~ı
~mda mütahassıs doktor
lar hayr.et içinde kalmış

lardı. Fakat bu sefer h:ıs 
talık gittikçe fazlala"l\'Or-

) . 
du. Düyiik ~ef, i::stanbul-
da, $Ul.ıık sultanların d:ı
irelerinde üç aydan beri 
kendi yatağ'lllcla y.ıtıyor

du. Cürnhuriyctin oıı lıe
~iııc:i yıl düııümiinuen üç 
giin C\'\'cl 'i.icu<.lundeki 
ııyu\iukluk tamamek l:is
sedilnı11ğe ba~larııı~tı. Js. 
tanbula gelmiş olan ka
bine crkfuıı millete bir 
resmi tebliğ" ne~rdıııek 
fikriııde iken, ansızın, bü
tiin hazirunun \'C bilhas
şa. hastanın YataiTında IJu-. ~ 

lunan doktorların havrct. 
lerini mucip olaA fe.vka. 

Hl.de lıir hadise vukuu. 
g-eldi. O ana kadar bi
tap "c l>ayğ'ın bir halde 
yatan Atatürk güıl<'rini 
açrnı~ ,.e yalnız Lıir keli· 
nıe ::ıüdenıi!:'ti: . . 

-- G:ızetelcri. 
Prof ssör Af etin 
T eşe~~ürleri 

s~:.karya harbinin are
An ka ra Radvo _ 1 fl·şinde attan dii~erek ka-

, , Bu kPlimcyle, Büyük 
Şef, yaratmış olduğu cüm
huriyı;tile ve milletiyle 
temasa gelmek bkmi:;;ti. "ı burga kemiğini kıran A-

. Ata tü rk ün e. 1 nı 
1 

tatürk, yatağa yatmamı~, 
zı va ı dola Y ı s ı \' 1 e hcmeıı atına atlıyarak • • • 1 • 

P rofesör B aya n A- 1 8:ıkarya cephesine. g·it-
c t O" I t ive tel- mi~ ve orada askcrın ba-
ı e e _e en [)Z I 'Ç k 0 .... k b' 

<J .~ • şın:ı ge ere· uyu· ır 

graf ve nıektuplerı- muvaffakıyet elde letmi~ · 
ne teşekkürkrinin ti. Atatürkün mucizeli de 

u laştırıl masını Ana- ıwcck kadar müstesna \'C 

kt1V\'etli l>iinye~i '1C d:ı
dol u Aja nsından ri- ima fe\·eran halinde bu-
ca etıniştir. luoan enerjisi sayesinde 

Bu hastalık merha
lesini t'akin günler tak ip 
ctrni~ ve f:ık:ıt bu sakin 
günlerle Leraber orgmıiz
ıııin de zavıflam:ısı lı:ı~
laını~tı. E;ı ııiha vet b~ 
mucfzevi YC sihirİi bün-
yeye ancak öHirıı tefev
vuk cdt bi'<li. 

-· Sonu 2 inci sayfcde -



.Sayla 2 (UllılS ~CM) 

nteşrin g··nü 
Şehrünizde yapılan törende 

2 s \ 

rtaokul Dire'<törü Ziya Kıhçözlünün 
verdiği söylev 

Dünkii nushadan mabad 

~ayın ~'nrtta:;-larını. 

T:.11ih, .\tatiirk kaıl:ır milletini !"C\'Cn, rnillr·ti ic;in 
çırpınan bir de,·let adamı dalıa kayt etmedi .. \t:ıtiirk 
millPtiııi c:5nıctten kurtarın·ık, orıa yurdunu istikl:i.lırıı 

vc>rmek üz~enliğ'İıı ıe' kini tattıııınk ic;irı ol!r:ıştı. J\. 
ııaıloluyn. bu maksatla geı;tiğ·i gHn "cE:.tret ü!Uııı 

orada istiklül ve zaft•r buradadır. " Ru ruillt:t esir 
nı:-aıııaktansa m:ıhıı,· ol:::ıııı cvlfü.lır. . 

Binaerı'itleyh ya i:-;tikl:il, ya öliinı di~'P lı:ı~ kırrJı. 

\'ı~ ıııilll'liıı ci' ;ııırııPrtliğ'iııe d:ıy:.ın:ırak, onıııı tevec
<'iihiirıii d:ıima istinad nuktası talakki Pderck ilerlc>di. 
Ününe g-ı'lcn uiitİİ!l ıııaııiührı, Pngellf'Ti daharnıın 

kudreti ile ortad:ııı k:llılırdı. ~IillPtine zafer vı· bıik

lf\l yull:mnı :.u;tı. ()ııu yıınlnrw h:i.kiırı \'t• :.;:ahip kıldı. 

llfıkitniyet. ulu~uııdur~ Düsturuım hütiin l..ıir mille
t iıı göıılüıH' yazdı. 

U, lıir ictimai lw~·ı·t. hir fllrdirı g:ıyreti~·Je Lir adıııı 

bilt· ataın:.ı1. ~özleriyle nıillHiııiıı ııe l>iiyiik lıir ilhanı 
,.,. kudret kayn:ıi!ı .y}duğ"ıınu t•ıı ,·eçiz bir ifade iil· 
~üyledi. dfü;iin<liiµ-iiııii :ııillı•tk koıııı::-clnktan. onnıı fi

kirlerini al ıiık t:ırı soııra tatlıik ederdi. ls·1wt lnüııü 
diyorki: 

.. ,jliicaLl<'\eci ''<' iııkilnpçı talıiiitta yaratılını~ olan 
:)l'limiz C<"niyetlc ~·a-;::ııııayı ''<' t•rıııi~ Ptlı' ı;alı~ııı;.yı 

pd;: :;rw·r. l\alalı:ıl ık hir Cf'ıniyı t tu ıı ı i li \'L' ictiııı:ıi 

lıir ıııc elı•niıı ıııii:tak• · ı ı· tıdildiğiııt• r:ı~t gc•lııH·k ''" 
ıntizfıken·,·ı· k.ırısın:ık. ~:ıatlPrc·ı• rııun:ıka;-;a l'tıııek o . . . 
111111 ic:iıı ıııiis1p::;ııa lıir za, k \' c•silc-iılir. Duııuıı gibi 
Lı•ııcii dli~\iııdiıfrıiııii '(•ya tt·telılıiı ettiğ"i lıir tıll'\'ZUÜ 

lıirçok nııılı~d<·ııclı,n ıııiirekkt•p bir toplantıda :ınlat

ıııak oıılarl:ı ınurıak:ı~·l l'(llll'k, oııloırı ikna Nınek it;
0

11 

zihin \'(• kU\'\'P t saıft->tııwk Jlf'k tntlı hir iştig·alı<lır. 

.\t;ıtiirldiıı im lıa:-Sh~İ . ocfo ı·neuklann n 8ii .vlı·ın<'· 

~!e. l'l'lllİVPttı· in.;;rnlanıı fıısıııak. ünüııP hakm ~ırra c·a-
~ ., ..... . 
]ı':itırıldığ'ı bir ıııiilıi 1 te C'nk fryizli lıir ırıaıılıa olııııı:;ıtnr. 

Aı..atii:'kiin c- eııı iyetlo siiylı şmek· \'ı~ cınıınla i~ gijrıııPk 

lw·ıl'~i !Ju memlPkctte lıalıa~ı ui~·ilıııt z eyilik in ~·arat 
ll\ı~tır. 

1910 İhtılfılına girı1i~dncl"rı itih:ın·ıı fıkirlP(ni l:on
g-;·clere. h<•yetlen•, ft;nll<'rc anlatııı:ı>·a ça1ı:;-iyor. Xilı:ı

yet c;etin ı-ilıih lıarek<'tleriylı· hallolunac:Jk mııglak 
davnl:.ır iı;iıı. her ~">·den t'\'\'OI ccıııiyeti ikn~ ctnwğc 
yanı ı·eıııiyet ~·uµııı:ığ'a tr~elılıiis ediyor. 

Bu zihniyetin rn lıii~ ü1\: <"eri 10~0 de Tiirkİ\ <· 
Biiyiik .\Iillet ~Iccli•:in ııwydann gelmc:-ıi olnıuştur.' 

Harp ve ihtilfll i~·irıde bulunan bir milletin mc·se
lelrrirıi meclisle İllare <1tıııek kolay lıir i~ drgildir. 

Atatiirkün ('emiyct içinde yer tutmak ve ı;:.ılı~nıuk 
hus~asıdır'ki bu temiz ve c;etin idart•vi bize temin ct
mi~tir. Milli kıyamın ilk <lcvrcsinclt·n ·sonra da BiivUk 
,jlillct Mcclbi, memleketin muk:uldcratında t•n Lıii;·nk 
sal:lhi~·ı·t. vt~ tı>tiİri nıulıufaza l'tıni~tir. 

1 

Kemal Atatür~e 
:ı sayğı 

(G;ı l3 t:ır:ıfı 1 r.c·i ~:ıyfad:ı ı 

Btı !"Pelıptı•n <lola~·ı 

At:.ıtiirkiiıı iHümü lı"r y0r

clı· Jwvrct U\':rnılırıııı~tır. . . , 

Dıı al'ı aııa k:ıd:ır. tabi
at.le. im:aıı !arla, i lıt i r:ı~

larla 'ı· Jıa:-;taliklarla y:ıp

rnı:-;- ohJıığ'u miicadıılt·ler

dl'ıı her vakit ıııtıi'.:ıffı>r 

olarak l'ıkıııı:-tı. KPııdi 
# • 

mı~nılı ·kct iıw arınağaıı ol:ı.

rak ,.L'nııi:;; olduğu ıııul'i

'l.Clcr seri~iııi varatan J\. 1 

tatiirkten, Tiirkıyl' 'ı• lı!\l

ta \JiitUn .\ ' rı • a lıile 

yalııız 111\l('iı.e Leldeıııe~e 

alı~ıııı;-tı. Büy.ük Türk 

.. ilc:::inin en iıtiyiik :ırn· 

sının (jliimiinıleıı 111.stıle 

gı•l<'ll tlı·riıı aı·ı ta. a,·vur 

c·dilt·lıiiir. Bu :ıeı. hiitiin 

do::.t vı· ıııiittı>fik d0vlf't

lcır :ı!'a~rııd:ı. hillı·tssa lıi

zirıı ııwııılt•kt t iıııiı<ll', çok 

dı·ı in vıı ıın 11 tııl ın:ız lı i r 

t l'""':-.iir ııy!ıııclırıııı~tır. Çiiu
ldi. nıa111!' i l:ardc·~i Yu

go::;l:ı ,. kralımıı iiliiıııiiııü 

hildirPn ı~ar:ı. lı:ıbı•ri alır 

alııı:ız Atatiirküıı :-::<i.\'le

ıııi:;; oldıtj!ıı turii i kt'li

ıııcyi Yug·o::-l:t\' ıııillt<ti hiı; 

lıir zaman ıımıtııııyac:tk

tır. Bıı süz. Yııgosl:I\ \'a
nııı ~arsılıııaz lıirliğirıi ),,p. 
lllil Ilıl k fıı :::atını gÖ:tPt)i· 

\'enlere t·iddi bir ihtar 
idi. At:ıtiırk Ankaradan 
şu tclgr:.ı fı «;Pkıııi~ti: ''.""e
ft>rlıerlik ilft ıı cdcyinı mi'? 

111 

lü:H te Bo!l"r.zi~·inde 
iki kahraman nıilletin iki 
IJiiyük kaptauinııı kar~ı-. . 
la~ması hu biiyiik kar-. . 
de~lig-i lıizinı ''C Bn.lk:ın. 
!arın ı:mlhuııu koruyan lıir 

beton ittifak:ı tah:ı V\'Ul , 

c·ı tirmişti. 

"' 
y~ -------

Kı brıs Mektubu: 

Büyük Şefin 
• 

zıyaı 

Kıbrısta derin bir tees' 
sür uyandırdı 

Lefkoşa (Hususi) -
Türklüğün dahilde ve 
hariçte namını yüksel
ten. ona en ileri dev
let safında Iayik oldu
ou mevkii \'er\3n Ulu 
t"I ' 

Uaşbuğuınuz, aziz Şe-

fimiz ve göz bcbeğ'imiz 
yüce kurtarıcı Atatür
ldin e1im ziyaı, Ada
mızın her hu·ahnda, ta
rifi gayri kahil derin 
bir teessür uyandırmış
tır. 

Kıbrıs Tiit·klcri. Bü
yük Atalarının hayata 
gözlerini kap adı ğını 
duyduklaı·ı dakikadan 
itibaren yıldırımla vu
rulmuşa dönrnüşlerdi1'. 
Bütün evler büyük bir 
matem içindedir. Her 
kes, Büyük Şefin resim
lerini göz yaşları ara
sında öpmekte, kucak
}[ımakta Ye yanık b~ğ. 
rın::ı basmaktadır. 

İstanbulda yapılan 1 

cenaze Wr·eni gününden 1 

itibaren :!1 İkinciteşrin 

~ 
Pazartesi günürıe .. ıı 
dar Kıbrısın uUtLI 

birlerinde Yüce J~ı' 
rıcının ruhuna cıııP · 
de mev1itler ol\tlJl~ 
tur. 

. . . ~o 
Ikinciteşrını11 "'~ 

21 inci o·ü n lel'İ i ef 
Ayasofy

0

a caıniiI1d~,. 
nan mevlit!Prde 0

0
, 

ce kişi buJuoJ11 

21 İkinciteşri~li 
zartesi günü 0~ 1 
mevlide tam snııte 
başlanmış. me~·Ii~ 
koşa komi~ erı 1 
Montakü'da ırelO 

~ c: 
Müteakiben Kıbl'l" 
emini tarafındt11~ 1 . 
müessir bir nuttıJ; 
dua okunarak. :ı~ 
dinlenmiştir·. 

Bundan soıırt1•1 
öndrin hatırasın 1.~ 
için üç clnkiktıJI 
sükut yapılmıştır 

Atatürk 
1 lcığ'ıı:-:mı :ırnı:ı€!:nn, ülkiiıulliir iilkiiıı 

T.aı ilır sığ·ııınzsın ~ansın Türkün, 
• \ dı ıı ı a ıı d ık c;:ı yasım <i arm uvor 
<hı ::--ı·ldz mil) (11ıluk nal>zmı ·,·urınııyM. 

ı\c-ına nlustmı nn~ıl dnv:ınsm 
Yurdumun i~·indc ölen· ,·atan8ın. 
Cy hulutsıız aeun dinmez lrn yara 
Ağ'layın IJaşbaşa kalmayanlara·. 

~n akan giiz ya~lar yalnız f'~rnadır 
'f:ırilıte en Liiyük kahramandır, 
~Prdtir dillere A tatiirk adı 
( ıöıılline yuzınıyan :wni kalmadı. 

~u tırkin Türkiye, <levrilıucz <le,·rim 
Gcn~liğc emanet Cumuriyctini, 
Bu ~aglam iilkiilcr Atanı (ben) uemek 
Adımdır: yolundan msem dönmemek ... · 

Zeki T~oJllpıJ 
t • 

(Kızıltepe Kültür işY11 

- Sonu Var-
o..;OUU V:ır -

,D•~----------------6 
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ŞEHİR ve / 
İLÇE 

- ' ~' ~ ~. ,•J. 

I I ; ' " 

JJ E R !.: H :t İ 

Alman -Romen 
Ticaret 

müzakereleri 

Mardin 'Vilayet 
Defterdarlığından 

1 - Üp~·c·rı Rene !J750 l veya resmi ceride ile ilan 
liralık tab~isarJa iıı~a~ıua j ulunan talimatnamede ya

A n kara :rn Rcı d yo: ba~l:lJlan <Jereü~ k:ııa~ı hü- zıh ehli et vasikalarını 

Cenub Demiryoiunda 

~ozulan ~ısının yapılmasına 

ı\ l ına n Roınen ti- kfımet konağının USB uıa- ibraz et~eleri mecburidır. 
ca ret ınüzn kere )eri li yıl_ı :·rnr.fır.da in~a .edile- Ehliyet vasikası alacakla-

c;eJ~ ıkı~rı k;sı'.: 1 kc)~ı~ 0: · nn eksiltmenin yapılacağı 
dün hi tnı İşt İ r. Y c- , ı! .. Jı ol.ın l.l,G.ı4 lır,ı GO günden en az sekiz gün 
n ·, ı·tı·ı,:1fna111eo·ırı es- kurn~.· üzerinden ~400 sa-

. ev\·el bir fotid'a ile Vila
kiden daha ge~1İş 1 yılı kanurııııı :Hinci nıatl- yet Makamına müracaat-

ı v J de~i rııikilıin<'c kapalı zarf le ehıı·'.''et vası'kaJarı alına-o acatrı sövlcnıııc c- • 
ı ._, ., mmlilc ihale günü olarak ı 

i~i taraf tan Oaşlan~ı 
Yoı ancak yirmi güne kadar 

taın amlanabilecekt!r 

~(} 

ted İ r. Bu iti lfıfnn- takarrur eden ~l /11/938 
nıe \ 'C o-öre A 1 rn;ı n- giiııiiııüıı tatil olması do-

,,, ~..., 1 !:ı.vi:.:ilc 22/1 t/ü38 güniin-
y:ıyn petro vere-

- 1 de talibi ~-ıkmadığındaıı 
cek, Al rnn nya l~o- ilıalt" ~·apılıııamıştır. yPni-
ma n ynda n (40) hin dr·n · kapalı zarf mmlile 
vc.ı 0-on Bu X-da \' 20 ck:-iltıney<· konulrııu~ttır. 

ö b " ' İhale ~:5/12/9j8 ta. 
bin Ycığoıı ~!ısır rilıiııc miisadif Salı giinii 

al aca ktıı-. s:ıat 11 de yapılacaktır. 
2 - MU\'<tkkttt teminat 

miktnrı (1477) Jira (10) 
kuru~tur. 

1 
•• ı •• k :3 - Bu i~e :ı[t fenni 

1 g un u ı' ~:ırtııaıııı). kı·~ifıı:ımc mo-
1 <it>! ve proje gibi C\'r:ık ı 

• 1 ıııiislıite bedelsiz olaı ak 
- PIY ASA ~lanlin lkftNdarlığı ile 

.Nafıa tlaitl'SİndPıı ar:ıııa. 
! 

11 
&'ünlerde vnrran f:.ızla vcıg",.ınurJar-

~ h "' o ~ '-' Burrd:ıy / 8 50 
GI .ll tıle gelen sellerin Gültepe ile He- Arp:ı _ ~ 7:1 
~Vın • ] ''kt" ı _1 ~11 (Birı ·u_\'al 1fi50 'G,,~ ·• arasındaki demıryo unu ~o tı- u )' 

c.1 k t ır. 

4 - İ:'teklilerin M iııı:..r 

. lt e l B 1 1 Darı :J lı,.. Vvelcc vaznııştı <. ozu an usnıın ~ohm 5 -
0,l·jı.y ~vvel y~pılıııası için her iki isU•s· ~ler<'iıııd.- -- - ;3 

çj\<tı~ nıneleler çıkarılnıış ve fnaliy c:te ı Pirine: :.!'"i 1 

~"ld'c~ıış_ tir. Bu )'Üz .. den Gül tepe is. tasy.o- S:ıde Y:ı[r uu 
-. 1 Tere vni'l-ı 

"eya Mülıentlis ulımılan • 

!arı mecburi olup alma
yanlar cksiltrueye iştirak 
f::ttirilmiyccek tir. 

f> - ~.tuka vele ten zi
mindcn sonra 1050 sayılı 
muhasebei umumiye ka
nununun 8:{ üçüncü ma<l

' <lesinin II fıkasına. tevfi-
k:ın bedeli ihale miktarı-
nın siilüsü teminat muka
bilinde müteahhide avans 
olarak verilebilecektir. 

6 - İhale defterdarlık 
dairesinde yaptlacak ve 
istek !ilerin teklif nıektub
larını ihale gününde ~aat 
10 a. kadar defterdarlık 
makamında toplanan ko
misyon riyasetine. behe
ıı.eh:ıl vermcge mecbur 
oldukları ilan olunur. 

2- 4 

llı·c:k 'a~an ~lardı~ po~taları g:rı Ç( vır Ze~·tiıı ~~i~ı 
ı,(\, Dıvarbakır uzerı rrelmco·e ba~l :ı- Yüıı -.? l f' ı ., l:"> ö • 

"İ , · lc-.zar günü gelenıiyen post:ı dn L1 t'ri-~ ~3f> 
<;e,. ·ı ))' Badem ıs _ ı rı ıniştir. Yarın öv leden sonra ı-
> ılq . . . . . l . _y~ıd?m isl = ~~ı-

ABU ~ A '1 E İ L A N 

SARTLARİ 
J 

ı· C. r yoh y ı~ ık ı posta bırden gc ece l<\.- C<·,·ız t :! 1 
ıh t: çen Cuınartesi günü ~lardinden gı ~z id - - 7>- -- ~,· 
ı·O~taı . ·ı . . k,,. 1 ~ı,Jileı:-- j7 1 ·ıllı~. c Hn gerı çevrı tnıesıne ını an o - ~ _ _ - , 
~ın 1 k ·ı .\fazi -·- ı~ ~İt-i l111( n_n aktarnıa yapılma suretı e Kesnıe ~eker :15 1-=-

I esıne n1uvaffak olunnıuştur. Toz ~r:ker 31 il 
i"be . Kahve - 120 __ 
~i f. 1 aldığıın 1za o-öre, hozuhın kıs11n ~ulı"Wı J5 _ 

t111 ;
1
zla olduğuııd;n :ınc,ık yirmi güne ~~:_ _ __:::=,:fi~ _ 

'
1 tcll11İı·ed'j ... J 'f )·t' ~ '-7o ( acıfıncaVH ~ıru iiıi~m 1 1.l \t~,. l<:)1ece~11.1 • ., ı 1 .;">k. 14 

Po t 1 )' 1 1 ,_ ınt:z ~t- j gid: a ar n1untazcınıan 1 ıyar ~a \il" P.aı - ~ 7>() . 
1P gelecektir. 

1 Bava bozdu Yurtdaşl 

----f'A bone :Sartla.rıl ... ----· 

Müddet Türkiye için Harlc içfn 

'('(' .\Ylı~ı 
> • • 

:-30u K ııru:;; 500 Kuruş 

Altı ı\ylı!!ı 4~0 ~ 800 
" 

~r·neli~i 00 
" 1500 ,, 

İLAN ŞARTLARI 

İlanın hener satırmdan (Hl) Kuruş alınır. 
tıan neşrinden mesu.liyet kabul edilmez. 
Oünü gecen nushalar (10) kuruştur. 

.. )~l) 
" ~liıı ::ıran hava j sonra birden bire 

t- hi .. 
0.yıeye ka - j bozuhnus ve bir de

llıı·irı~ 1 
k ha hn rı rece so2-uk olnıuş-

Kaçakçıhk 

Hiyanettir 

Yurttaş: 
\t11 ..... ı ._, 

og etlen 1 tur. ı Yerli . mahnı yavrun gibi 
sev. 
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DE • Umumi Nqriyat ve Yazı itl.ıf 
Telj'raf Adreal 

Mardinde "Ulus Sesi,, Lus SESi 
Direktörü 

U M. Siret Bayar e'' 
Ba.ıldıj-ı yer: (ULUS S.F.sl) s~ıJSJ 

------------------~~ ...... ~~---/ ------------~__.... 1 v-u RT"6A~ı 
YURTTA~! 

Türk Hava 
K muna 
Vard 

b 
.. «Dir 

Bu yar ım en u-
1 

«tQJ 

yük biryurd bor-~ 
l b cudur. ~ ..-... . ...... 

N 

Türk evının şe- vanb1r C\', ÇoC 
ll \ 

" ı •'.'! (ı 
refli ananesi kiler- suz bir vu\'H ~· 

1 
<lir. ladsızdır. 

1 

K k 
1 

B .. I nıl 
r ava noz, ava- u guze ' ... . 

noz reçelleri, şişe n1izi yaşı tn ıı 111• 
şişe şurupl2 n oln1a-

, \ ,,,f, tt· 
•~•-•••••••••••••••••••••••••••••••••.•:Sı•' 'U 

ı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• 

ı U Yurtdaş! •• • • 'ı •• •• .,. 
1 
•• ... 

l •O 
ttt •• 1 tlô1 

••• •&ı 
~a •• •• .,. 
•• 

KURDUGUMtJZ f AB~ı- )~ 
KAU\R Vf. VAPTIG1ıtt111 11 

DEMİRVOLlAR 
t' 

•P Hep •• ulusun biriktirme l!iicii•' 
•o •• •• •• 

ı 
CJI •• 1 ... 

dayann· • 

~ 

r~~~~'l~~~~~~~~~! ı> ~ 
• 

Bu gücü arttırmak hep seııiP 
•'1 1 • d d • I 
~= enn e tr ,., c1 

::••••••••••••••••••••a•~•••,•••~•••,••,:~•' Q •••••••••••••••••••a•aO•§••••••••••aJ• 
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HER TÜRK t;OCUGU~U 1 
OKUMASI l 7.iM BİR ~ ı f), Ulus Sesi ROmAN 1 

Fiyatı ıao kuruştur 1 
Kiraya da verilir. 

S!C~~~~~~~~~~~~i 

~--•s.-:mamımc:mE!lt'S!l:lJ.ill ...... mliimElma 

Birvarmiş 
. Bir yokmuş .. 

Evvel zaman ieinde 
3 

ı-OK ~ÜllE H. tCA VIE 
m{il.ABEDER 

Sathk. için İçi çok güzel Hikaye ve 
l\'tasallarla daJu hu kitibı her coeu , 
ga tavsiye ederiz. 

~~~nm<®vo 

Doğu illerinin en modern ~ir 8 A S 1 M [ V 1 ~ 1 ı i 
@ifM .. ___ _ 

Her nevi Def ter, Çek, Bo
no, 1'1akbuz. Kciğıt başlık
ları, Kartvizit. Davetiye, 
Duvar n fişleri, Sinema ve 
Tiyatro bi !etleri çok güzel 
bir şek i ide .>asılır Ye kı~a 
bir n1üddet içinde teslin1 
edilir. 

Yeni aetirttictin•i1 
e ~ ı; 

fantazi ve kUbi l' 1• 

harflerle «'O'i şı • 
• • :-eçete kftgıı:ıt 

basılır. 

M ücPlli thaııenıiz ,·:11·ıf ,rr 
Her bo,•da kitab, tlc!1\ 

• ) I' 

\'l' sair biiti.in l"<•vlt'r çı. 1 • • ~I 
~ık ,.,. Ul'!!•'nilecek şe . ~ 

de teclid t>dilir. 

Verilecek $İparişle r. güderi lece!\. paralar M :ırdind~ ( ı ;ı ıı=- j 
1..i'.: Ba.$tme"i J İdare nıüdürH~ğ'ü namına göndt>rilmelidir. ·il l1 ~ :1 Dışarıdan göndcrılecek sipatiş nümunelerinin ok·1n~1~ 

··--•mmıiiE!llamESım:1!Z:Dm&Ell!!lm!!!5lm!:!ira-~ rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dil eriz. 
• ti':>. • t 

Yur~daş 1 Kaça~cı vatan ~ayınıOır. .• .,,.. 


