
Saıııb ve Başmuha.ırir' 
IİRET BA. y il 

llelllleket menafilne aid yazılara 
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Yıprat ma~sullerimizi ~@l~V~küO <C~D~D 

Ar~~ırmat ideali .. C. H. Partisi gurubunda 
fi Ukllmetin Kamu taya 
I' Vermiş olduğu "Top Yeniden proğrama bağlanacak 
k. ak tnahsulleri ofisi ,, • l .. . d , h t d. 
anun lAyihası eneli- lŞ er Uzerın e lZa 8 Ver 1 

tnenıerin müzakeresin
den geçerek genel hey- Ankara 2 A. A. -
eun tasdikine arzedil- C. Halk Partisi l{a
tniş bulunmaktadır. nıutay gurulu bu 

ğünkü toplantısın
da Başvekil Celal 
Bayar yeniden pro
granıa b:ığlanacak 
sanayi işterinden, 

bu arada garpta ve 
şarkta ~ çılacnk şe
ker fabrikaları , pan-

car zeriyatının ikti
sadi ve zirai fayda
larından bahsetn1iş 
ve şeker sanayi inin 
İstilzan1 ettiği hi
ınaye prensibi üze
rinde de durnıuştur. 

Parti grubu şeker 
sanayii hinıa~·e pren 
sibini n1üttefikan 
tasYib etn1iştir. 

Toprak mabsulleri
lllizin miktar ve kıy
tnelini arttırmak, kali
tesini yükseltmek, is
tihsal masraflarını azalt
tnak hususunda gere
~~ teknik tedbirleri 
li~ıv~ eden bu kanuıı , 
r~Uk Şefin son proğ
buYu Nutkunda işaret 
rı rdukıarı hedefe va
h şı hızlandırmakta ve 

_____________ .... ____________ _ 

g~~ Şeyden önce milli 
.1 anıız olan Buğday 
s~stemimize yeni bir hü
"1Yet vermektedir. 

'l' . Kenıalist R e j i ın • 
u!rky.~~in. ~uruluş ve 
körle~ ı~ı _ıçınde köy ve 

Yeülugü müstekil bir 

ÇünDüOeır 

Yeni~en ~azı ~asa~a ve araziler 
işlal ettiler 

tnevzu olarak ele aldı- Tokyö 28 A. A. -
ğıd gtı~den beri köyler- Çinlilerin yeniden 

e k ı .. t h · ıı · · h 'b 1'ü . mus a sı erın, bcızı sedlerı ta n 
f'i.ı ~k çıftçisinin eme- tt'kl . bildiril-

Bazı nuntakalarda 
Çin kıtaatı yeniden 
bazı ar"zi ve ka
sabaları işgal eti'nı kıymetlendirme yo- 1 e 1 _er~ 

knda attığı adımları bu ınektedır. 
anunıa daha çok kev- ı-------------------

"~llendirmeği ülkü edin

ınişlerdir. 

tnışur. 

se . Memleketimizin ek. 

1;
1retini çifçi ve başlıca 

d lıbsaı mevzuunu buğ. 
11~ teşkil ettiği için Mil
Ytı konomik sahada bü
v k. kalkınmaya emek 
b erıUrken en başta iyi, 
tioı \'e ucuz buğday ye-

mekle pek bahtıyarız. 
Türk köyünde ve 

köylüsiinde hepimizin 
gözümüzle gördügümüz 
ileri gidiş ve refahı, bü
tün toprak mahsulları
nı kiymetlendirmek ve 
arttırmakla ğenişletmek 
CeHll Bayar hüktlmeti 
için bir idealdır. 

Valimizin 
Dünkü ziyaretleri 
Valimiz Bay Ömer 

Cevad Ökmen dün de 
ViJayet Makamında yeni 
işlerle meşgfll olmuşlar. 
Ve Mevki kumutanhğı

na ildei ziyarette bu
lunmuşlardır. 

IHIATAV 
Hakkındaki müzakereler 

sona erdi 
Ordumuzun Hataya gir.mesi bir 

saat meselesi haline girmiştir 
Kahire «Radyo» Rü

viter Ajansı bildiriyor: 

Hatayda devam et
mekte olan Türk-Fran-

sız konuşmaları netice
sinde Türk Ordusunun 
İskenderon ve Antakya
ya girmesi bir saat mes
eleıi hahna girmiştir. 

Kahraman Süvaı·ilerimiz 

cum~uriyetçi ispanyanın 
Bombardumanlara mukabele ka

rarı endişe uyandırdı 
Hankao 27 A. A. - riyetci ispanyanın 

Cuınhuriyetçi İspan haşvurınak tasav
yanın bonıbardu- Yurunda bulundu
nıanlara nıukabelei ğu tedbirleri mev
bilnıisilde bulunn1ak ıubahıs etnıekte ve 
hususundnki tasav- hun1:lrın sağ cenaha 
''urları derin bir te- nıensup gazetelerin, 
sir uyandırnııştır. vnziyetin vahan1e-

Burada hc:ikim tine ve tevlit edece
olan fikir, böyle bir ği akibete ait endi
hareketin vaziyeti şelerine nıukabil sol 
bir kat daha vahiın· cemah gazeteleri 
leştin ceği ınerke- cuınhuriyetcilerin 
zindedir. hu tasavvurlarını 

Ştirmek ve müstahsil 
;atışlarında buğday fi
il atlarını normalın altı
tl a düşürmemek yönünb h~kthnetimizin aldı
llttı~Sabetıi tedbirlerin 
\'e çe. inkişaf etmekte 
\'e Inüsaıir neticeler 

'tnekte olduğunu gör-

Bu ideala doğru atı
lan adımlar çok kuv
vetlidir. Çünkü bu adım
lar Atatürkün gösterdi
ği ışıklı ve güneşli yol
da refah ve ferah veri
ci bir ha va içinde atıl
maktadır. 

Siret Bayar 

Bay ökmen dönüşde 
Halk Evini ziyaret ede
rek yeni binayı gezmiş 
lerdir. Paris 27 (A.A.) - nJüdafaa eder gö
---------ı Gazeteler, cumhu- rünn1ektedirler. 
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Sayfa 2 UWS SE-SJ 
:z rsı E ıı &ll!!I ıs xe E 

Seçme Haberler 1 

Spor Teş ilatı 
kanunu 

i-Iüku nıet Spor hakkında izahat ve
teşkilatı k a nununu j rert:l< bu kanun pı·o
Kn111ut ·1yn sun 11u<;: }·sde elde eddecek 
ve 11ubtdıf encü- neticeleri ve alına- 1 

ıncnde nıüz ı kere ca k tedbirleri nn- 1 

cdilıniştİr· latn11ştlr. 1 

Proj· .. yc göre bir 
iç işleri Bakanı Spor Genel Jirck-

B. Şükr fı K <1 y::ı en
cüıııen topl<l n tısın
da ha z ı r bulunar.d\: 

t ö.~i ü ğü l< u ı ulac~' k 
\'C Sporun köylere 
k=1 dar v ı vıhnası a 

ol ol 

projenin es:ısL rı ça lı~ılcıcnktır. 

E 
$ 

AS 

/' 

il 

ŞEHİR ve 
İLÇE 

il A JJ E il L .E il İ 

Ticaret Odamız 
İzmir Fuarına Hazırh.k 

Vapiyor 
l·icn ret ve St->P:ı

vi od:.ı n1ız 8 inci İz-... 
n1İr E11tern<,syont>I 

lstan~ul Sergisinde' Gefr ilece~ 
Yeni Profesörler 

Fuarına İştiı tık el

nıesi h ddn d-lki ka
n,rını şiındiden tat 
hik~ h~"lşlcın11ş ve 
ü38 yı Jı Bü ı çesi ne i
CH Jl eden tahsis:ıtı 
koyn1uşt ur. 

g<>re tfşhir için gön 
d . rccegi yerli ına
' • 1 u 1 a t a r<ı s ı ıı d" o r -
ta oku 1 Resi 111 ög 
l'L tnıen i l3 ı y l bra
hi m Oın::ly t~rafın
J,ın y~pdan K ırton 
P yt•rden ın::ı n1ul 
vücl'<lu Bt·ser büst-Televizon tesisatı 

Verilen haberlere göre 
l~tanbul ve Ankara Üllİ\'C 

Aldığı 1 1ıız hrıbere 

. . 
leri de bu luoaca k-
tır. Yerli 111 a 11 ar 

sergisinde televiz
yon tt"'Sİs~ t 1 v ::t p n:• k 
üz ·re bü ük bir rad 

rbtelı>ri için Avustıırya'clnn --------

. 
getirlrcek Profesöılerle 

müzakere de,· nın f•dilıJH>k 

yo ıJlÜes esesi n1ü- tel.lir. Tıp l"akiiltesi için 

nıc ıat etıl1iştir. ang:ıjP. e<lilınesi düşiiniilcn 
prosörlerle Avrupada bu 

Bükreşten de bir Jııoan Sıhhat ye 1ctinıai 

Amerikada yakalanan 
iman Casusları 

& 
Sayı !öS , 

incelemeler: 

TIMUR GôRGAN 
1nce1eyen 

Zeki TeomaJI 

(Ş ere fet tin Alinin 
eıeriıul.en alııımıştır. ) 

-2-

Timur 10 - 20 yasına . ' 
k;ıdar ata bindi, 1-.oşutaril 
girdi, yüziik deli:1"indP.ll 
ok geçirdi, kılıç kullandı, 
ava gitti. 20 inden sonr:t 
sava~larn girmt'gP başladı. 

Tinıur boş zamanların· 

da daima okur. ctafınn 

topla<lığı bilginlerle hilgi 
diiğ·ii~lcrinc girerdi. Yn· 
nındaki Tatar ''e Act•ııı 

bilginleıiııe doğru ve s:ı· 

de yazmalarını söyler' 
kendi hayatını yazdırırdı. 
Bu günlük vak'alar top· 
lana toplana Timur öl· 
dükten 19 yıl sonra Mol· 
la Şnefottin Ali yezidi. 
( Zafernamei Ewir Tiuıur 

Giirgfı.n) ı yazdı. 

1842 ıfo Çağatay Hıt· 
nı Gazan Hanın zülınünC 
dayuııanııy~ın halk a~r;ık· 
l;ır11lı. Krallarını ül<lürdil· 
ler. 

-Sonu Var-
luna Park hey'et uıua"''nPt vc:.~lh•ti Niii'tı• 
getirilınesi için ~ıh\-ı şırı v~~· aııa' <la tcuı:ıs e 

kada rln rla n1 üza - d l'c·ı.-ktır. 

Havas muhabirinin 1 nıek rnechurivetindf> kHl
öğrendiğ·iııe göre, Ame- mıştır. Kerıd.iı.;inden, A, ---------

kereler ycı pıl n1;. k
ta<lır. 

-r·rakya da sergiy~ 
iştirak edecektir. 

Ziynet ltınları 

rikanm Berlin büyük nıerıka hüktimeıinin hu 
elçisi Alman Hariciye işteki niyetleri hakkın
N azırma yaptı~ı ziya- da hazı malQmat isten· 
retlerden birinde 18 ki- miş, fakat bü.\ ük elçi, 
şi .vi alakadfir eden Al bu suale ce\'ap ver
man~·a lehine Cusıısluk nıekten imtina eyle

Memlefrnt dışrna çıka
rıl mıyaca~ 

mesele. inden bahset- mıştir. 

skan uınum 
müdürü 

An~ara~a yaz saatımn 
tatl.ikırıa ~ün ~aşladı 

Balkanlardan geti- ~1aliye Vekaleti 
rilecckTii ·lder için altın v ... zİnt":t altın- llükfıınet ınerke
nıüzakerelcr<le bu- l a rı hakkında alt1.- ziııde yaz S<lalınııı 
lunrın İska n unıum kndd rlar::ı yeni bir tatbikına dün b ş
nıü Hirü C evdet İs- j t a ıninı göndern1iş- bnn"lıştır· 
tanbuldaıı Ankara- tir. Bu karara gö Bu,kalar da y:ız 
ya dönnıüştür. re beşibirlik, iki çalış ıw h!ı ını hüku 
Pusta ve :elgraf U] Um ~ buçukluk~ birlik' nıetiıı hu kararınc' 

~ ''il' · ellilik, yirnıi heşlık 1 uvgun tarzda tan-
lTIÜ.;Ür VB~f iği altınlarla zİnet Hl- zİın etnıişlerdir. 

Posta ve tcgraf 
lJınnnı .ı.\lüdür \Te
killiğine Nafia Ve
kaleti n:ün~l, :::ılat 

R··s 111u.ıvıiŞ re
ft'ddi n tayin edi!-
111 istir. • 

tınla rıntn üztrine 
lehi ın I enerek, ek le
n en k zincirli \'('ya 
Jnılp olru ~' k t:l zi 
net ·< şy:-1 sı gih: )'Ur
Juıı dışı ıa çıl<etı ıl

nııyacaktır· 

f ilistin ş~mal ~a~u~u 
Ku His - Ş iııı:ıl lıuılu<lu 

veııideıı ıriiıı• :--iıı h:ıtma 
"' b! • 

~ıııdaıı sıılı.ılıa k:ıdaı· ~f>-

celeri kapunıııaktadır. ~lem 
lekct dahiJ=mıc de fc\ ka 
. h1de tedbirler alınmıştır . 

Varşnva~a 
Yahudiler 

İngiliz el<.~itiği ö
uünde ııUmuyış 

yaptılar 

Y;.ıhudiJtrden ınü 

rekkt-b kesif bir hnlk 
kütlesi, Fılistinde 
bir çok Y hudilt·
rin idan1a ın~ hku.11 
ed i ltll(Sl ui protesto 
için İngiliz elçiliği 
ön ünde n ün1H yişf e 
hulun' ' uşlarsa da 

Polis t·ı r;1 f ındn n d. ,_ 
ğ·ıtılrnıslıır·dır. Nü c • 

ına y:şçi lerden bir 
kt-ıçı ttvk ıf edi lnı iş
tir. 

Ziraat Umum 

müOürlüğü 
Ziraat Vt'kaeti, 

Zınrnt Unıuın i\lii .. 
düı lünc eski U· 

n1uı11 111üdür .\hi
dinin t;:tvini knrnr ... 
l: · ş ıııştir 

Alman yalla 
Bir motör tecrü~esin~e 

5 k!şi öl~ü 
Bedin - Spandau 

nıotör fa brikasındH 
t<>crüh lcr y~pılır
ken vahi nı bir ka
z ı ol ı ıı u ş ve işçi 1 er
d en bt'şı öl n1üştür. 
l{<ızn nın - n1ahiyeti 
belli değildir . 



t ~ari~ Yaralar ~ Ankara 
ı : inşaat Usta ve San'at meUPplerine 
oh ve TatmaUan alınacak ıaıe~enin ka~uı şartları 
Mahrum kadın 

B· 
d ır otomobil kazasın-an 
ıad ~onra koku alma ve 
,;ıe n 3 hargdt·ı iııi kavıre 
\J rı b' ı ~ 
ke ır ngiliı k:ıdıııı ıııah-

rııeve .. k 
ıo : nıurac:ıı eden• · 
lı . ~ııı lira ttıızıııinat iste 
llŞtır 

l\aıfırı: 
f Bir Sf•rırdir hiç lıir şe-

ırı t:,uıı ı ı . ç· (!ek 1 :ı aııııyorııııı. ı 

B kokusu ııt>ıiir u ı. uttu111. 
u Par ~ 

taıa. a, ou i'.İyanı asla 
fı edemez <h·ıni~ ı ir. 

........___~--------

Mar~in 
Satın aima ko
lllisyonundan 

~ 22:!. Hd . Alayının 
1 ~Ya ve Pi' Nakliyatı 
J~~llParası \hırdin em
Nakıida mevcud Ala y 
lındaYat tahsisatı fas 

n "e ·ı k ·· Pt1ard· rı me U:!rc 
sa b.1° Diyarbakır, Nu. 
Ci·'. ın, Midyat, Midyat 
,_. lI e, Mardin istasyon 
U'Jar0· · ' 
11 ın alay garnizo-

.Madde: 1 
A - Türk olmak 
B - On iiç yaşın 

dan küçiik On yedi y:ı~ın 

dan hilyilk olmamak 

C - En az 5 sı 

nıflı bir ilk okuldan Dip-
loma almış olıı ıak 

Ç - Sıhhatı san
at tah:-;iline eh·ni~ı i olmak 
Na,fde: 2 - Talipler aşn 
itıda yazılı en:ık \"e nsi 
kal:ırla mürac:ıat ı>d cek
lerdir. 

A - lıı ,. aat usta' eya 
Sanat okulund.ın hangj:.,j 
ne rirmek ieıenildigi tas
rih edilmek şarıih~ VilAyet j 
makamına hita lırn \":ızıJ

mış istida verec kıir. 

B - Brş sınıflı ilk 
okul Ş<4hadeınarrH·si \ ' C,\' a ilk 
okulların f .:v kindeki uk ul
:arda okumuş vaya oku. 
m:.kta buluııımış h•e, bu 
okulla rdan aldığı tast~kna. 
me. 

C - Nüfuz tezke 

D - Aşı raportı 
E - Üç \' <JSİk<ılık 

Fatog-rnf. 
Maude: 3 bıtihanlıır 25/ 
. \gu:-tos /!l3S Cuıııarte~i 

günü M:.ıdin<le Gazipaşa 

ilk okulunda Türkçe, h(j. 
sap HenılesP, Eşya, Re· 
sim derslerinden ) :ıpıla
caktir. 

Bu Okullara Lc·yli iic 
retli ve ııihıırı ol :ı r;ık tal i' 
be de alınır. 

Leyli ilcrP.ti ( 150) lira. 
<iı r. Leyli üc r(•t li \'(' ııeha ti 
ıı ı · kt elıt· girrıı<>k i:-tPy .. ııl eı 
ılo7r11ca :;;imdiden Anka ra 
d a: Ankara lrı~ a at Usta ve 
Diy:ıilı:ıkır S.ın :ıt uıeı..telıi 
Direktörlfüdcrirıe uıiiraca. 

at etmeleri lazıuıdır. 

Sıhhat durıımJarı Kiil 
tür idare:-iııdeki Fisln .. ' 
Sıhhat tu~yetince doldurul 
muş ı-u retile t~slıit edile
cektir. 

lrntihan:ı girmezden ev. 
\'C) btı>nilrn belgeleri ik-

nıftl edip Kültiir ilfare~i ııe 
v P rnıeyeııler, imtihanlara 
k<ibul ediiıııiyec P-kl erdir. 

Da!ıa fazla ıııaluınat al 
nıak iste' cnl«!r, ~imdiden 
rııaı din I\.iiltür ilfare~ine 
u ı ş vurmaları lazımdır. 

K••yfiy~·t ilan olunur . 

M Una ve bııralardan 
v aı·din, Diyarbakıra er '-------------------
le~ eş~'ayı askerıye es
hu a ve tt~chizat ve mel
ed~at ve .. saire nakıl 
\·e lllek uzre teahhüt 
h. Mukavele akdi tari-
ınden . 

939 malı yılı Mayıs 
ek . sonuna kadar açık 
~ sıltme ile 10/Tern /U38 
.hazar günü saat 9 da 
ı aJei kat• · . . ,, 
lın · ıyesı ıcra -.ı-

acaktır. 

tenı_'l'aliplerin 150 lira 
l'iJ ın~t muvakkatala -
ll e bırlikte komisyo
li(tnuza nıüı acaatları 

n <>lunur. 
:-ı-4 "-..... ________ , 

'Yurdtaş! 
Vivec ". 
~· w egı n, <r<:'vt ce 
~•n ~ . 
. Velhasıl her şe-

)'ın y 1• . • 
~r ısını kullan 

llld 

ahı~!- Yt-ni içti111ai 
" ' emreder. 

Mardin Vilayet Daimi 
Encümeninden 

1 - Ek~iltmcy,. korıuhn 
iş : 

Maı din - Piya• bakır yo. 
lunun 69 x OOtı irıci kilo. 
metresindeki 3 gözlü ke. 

mer1ikagir köprünün be
ton koruşhırile demir kor
kulııkl:ırı i ı.şaa tı . 

Keşif be<lt'li 885 Li r:ı 14 
kuruştur. 

E) KP\'İf rayic crd vel 

lerile vorojeleri. 

btiytıı!cr Lıı :;; :ı rtrıame ' 'e 
t> vrakı ke~liyı·vi Vilavet ~ .. .. J 

Enciimenile Manliıı Nafia 
dairesinden göre bilirler. 

3 - Eksiltme 17/6/ 938 

tarihinden 5/7 /938 Taı i· 
bin .. kadar Salı gtiııü saat 

ı 2 de Mar<lin Viıfiyeti Hü. 
2 - Bu işe ait şartname . . . . 

k la d 

\ 

kümet Bıuası u;ınuı ·kı D:\-ve {wra şun ~ r ır. 

imi Encnmence Yupıla-

A) Eksiltme ~ar•namesi caktır. 

B) mukavelenauıe 

O) Bayındırl ık 

gene] şartnamesi 
i~leri 

D) Feani ıartname 

4 - El,si lı ııc ac;ık ola

rnk yapılacaktır. 

5 - El:siltmeye gire 

Bilmek için isteklileriu 67 

Sayı 963 
m 

T ra~om~an satın ; .. J--~!~-. A-.~~~01~~:. 
Bilh as4ia kara si· 
neklerden kaçın 
ve oau yaşatma 

T1·"1 ho:11 bul~ şıcı 
bir hastalıktır ken-
dini \'e ;ocuk l:ır ını 
koı u çare ol:ı nıl\ 

:-;ık ~ık ellerini sa
huııhı yık:l k· ndi 
ııwndil vr ha\'lunu 
kull:ın çocukJ ,, rıırn 

kull:-ı nın; ı i, j li eli 
ni kendi o özü ıe ,.(" 

h 

çocuk la rın111 gözle-
ri nt> sf r111e bılhassa 

kara sinek lcrden ka
çın <:'V onu y<1 ş·l tnı:-ı 

Yitik 
Kül tür Bakarıl ığ'ı Zat 

Bu ı'rd :tv - . 4 
A rpa ·> 50 

l hl<IT"irÇ"uval)

1

6üO = 
i>:ı rı 3 
- --·-
~ohm 4 50 
~ı ı'rl'İınek 4 50 
i 'iri.ıç - -~5 

-8:; ,-o..' :ı dt• Y:ıt.__ .., 

Tere yH!!·ı 7n 
00 
30 
i)ij 

l::ll lt'!ll :!2 
Batlı·rıı içi ~5 

(\•,jz ~0 

l 'rk rı ı t>z 

H:d 
ı ·c~t il 
~11(' 11 k 

.ıo 

işini Direkt örlüğünclcn al- lıı••---IP.ll----.. 
nıış oldıığ'um 5 12 sayılı • 
sicil tiizdanımı zayi etıiııı. ULUS SESi 
Yeı ı isiııi alacağıırıclaıı e:;. 
kh;inirı kıymeti yoktur. ABONE ve 1LAN 

Mardin ortaokulu Hesap 
memurıı 

Oaman Öı.:ht.k 

liralık mu\'akk:ıt t eminatı 

verıııi~ olması ve i~irı <·lıli 

oldu l"runa ve malı vaziye. n • 

tiııe ait k:ıgit ,.r, uı·Jgele ri 

gösternw:-i \'e 1 Teııınrnz 
937 tarih ve 3643 8:1 yılı 

rP!'mi gazp·e ile i l fuı olu 
mırı Mütea hhitlik ' 'l'Sika
sııı ın ibraz etmesi :;a ı ttır. 

6 - Teklif nıektıı pla

rı ve müracaatlar 3 neti 
maddede yazılı saatıan 

bir saat e"'·eliııe k ~Hl :u 

Vilayet D:ıimi Erıclinıeı i 
d:~ire:_.1inc gt·t irilerek Eu
c ii ıncn Ht>i~ligiııe makbuz 
uıukabilirı de \'erilect·ktir. 

Po:Ha. i ı e gönueı ilecek 
mektuplar ve müracaatla- ı 

rın nihayet 3 ncü madde 
ıf e yazılı saate kadar gel
ıni~ o]nrnsı lazımdır. 

Posta da olan geçikmeler 
kabul edilwez. 

Şartları 

··-Abo ne Şartları 

ı:. 
;>. 

"' ;:: c 

E=~ 

t'ç Ayl ığı 300 

Altı A~ lı ğ'ı 450 

C> 
'i:c 
=·- " ... _ 

İ L.4N ŞARl lARI 
İlfı nın bener satırından 

110) Kuruş alınır. 

İl an ne:;;rinden mesu
liye t kab ul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

Yurddaş ! 

Kurduğuruuz fiı b
r: luda r \'e ya p t ığı
nuz l)en'? İ ryolla r hep 
ulu ' Un biriktirn1e 
gücüne da ya nır, bu 
o-ücu arttırn1a senin 
~ ..t- 4 

1 elindedir. 



J D A R EIH A N E:S t: 
Eakfllalkevi Blau1 Hasa.si Daire 

Telğraf Ad.rest 
Mardinde "Ulus Sesi,. 

.. 

Unuami Nqriyat ve Yazı işleri 
Direktörii 

M. Siret Bayar 
Ba .. Jdıiı yer: (ULUS SESi) Basıme~i 
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~ HER TÜRK O llJÖllJ . U li y urtdaş ! ı -~ TATL 11.AŞTIRIR 1 
'~ OKUMASI L~ZIM BiR ~ Faiz gcı i rın<')"(•n para, -- 1 
~ R o M A N ~ i~lcıneycıı madene ben- · ~ 
fi/). 1 ZC'r! =: 1 
fi/' Fiyatı 15_0. ~uruştur ~ Param Bankay~ ya-· -- 1 

. fii ıraya oa verı ır. ' · ;:::.; \~ K. , .1. t ırk i· islcsin ve üresın i -- 1 
-~Ge~~ ~~~~-""~ı . ~ = 1 
~ " . ~--~ ,= 1 

• 
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111 

~~~om~vö « _ 
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Doğu illerinin en modern ~ir B A S l M EV 1 O 1 H [( .: 
(a_ ,=----= VE B L i it, tatlı su filitresidll" 
.rf = Yalnız musluğa !ak~lmakla kul" 

- - lauılan bu portatıf cıhaz 20 dere" 
= ce kireçli sudan sıfır derece sıı 

~ verir. 15 lira verib bir Veblid 
== alırsanız snğlığınızı ve güzeIH4i" 

nizi korursunuz 
ij Fazla tefsfült almak için Matbaamıza . 
s müracaat ediniz. j 
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