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Zaruri Neticeler i zündenetr -
ratve mü 

Mı'~hurdur: 1n18 ı:ulh rPt rdecpksiniz. Halbuki 
konfı•r:ınsınd:ı Bii) iık Bı-i- lıakik:ıt odur ı,i llatny 
tan.va Lasımırnlıhast Loyd 'l't"ı ı · ]' · .. _ r \IYl' - • ransa ınüıı:ı-
Core "J\ilikya,, ilf' ", i- scbrtleri bakınımclaıı ha-

ildi a 
Jı'ıya,, y:ıhud '·Gali~ya,, j yati hir davnclır. 1 
yı Liri biı İllUt'U :ıyrıd <'t- Rendi \':lfmıda._larmı T elgı·af 
ıııeye<·t>k kadar, coğrafra ı 
dil .. . a . l uu kadar ganeu(' bırakan- 1 Haberleıı· mı·z ,,.gunli i i. BöY1e mu-

~ lar, gazcteirr vr• politika-rahhasların ıınsıl bir .Av-

1 
ıııpa nizamı kurnıus ol- ?ılar .. ~·aı_nı:ı ııwmleketleri İlin1iz bölO"esinde 

· ıle 1 ur1nye arasında dl'- • h duklarıııı göriyorsunuY.. ğil, .MillNler Cemiyeti ta- • 2J saattan fazla dc-
Bir politika ~ul:.ımının de· ı.. · · d d k · 

ıı .... iıze~rn e dal.ıi uc kadar ı va 111 e en ar fır-diği gibi, "Harb dört ''ti- ., ı 
1 ., ... gır :))r nwsu ıyet aldık- tınnsı ~felo-ı·!,f hat-da bitti: Fakat miitareke ı 1 · ~ 

arının farkında değildir- I· d h. 
on yt>di Sf'lH'ılPtıberi ıle- ler. Eğer hakikaten her ! clrlO a tahnbnt yap-
v:ıııı ı·ui.rur!,, t v d l 1 

şey. sömürge idare.J a<laın- ıgın an )Ugün te -
Bu glin başyazı sütun. ı ı 

.a. rın.m ıuı:ıu:si marifrtleri grnf haberleriıniz lannııza koyduğuıııuz ı la- d 
uıerın e qyııuyorsa. Fr:ııı. çıkn1adı.. 

ray rınketiııi okmken, Fran sanın mütemadi itibar 

1 

Telgraf ve Telef on 
telleri kırıldı 

Şehriıniz \'<.' höl- · ğ·ildir. 
gesiııde ~1~1ğ~1n fozla Bu gün 'foros ekis
kaı ~·ız ·ı den 111ü- 1 presi le gelecek olan 
na kala t ve 111 uha- ! postayı istasyondan 
berat kesilıniştir· şehre kaınyonle g;e-

sız vatarıdaşıııın kavıt ız- kayıplarına ııiç~n .• a~ıııtılı? 
lık ' '<• bil~isizliğiıw · hay- Ulus. Fatay l Gazetemiz için 

Telğnıf telleri kı- 1 tirtnıek kabil olnıa
nk olduğ-uııdaıı diin 1 dığ"ıııdan lıa~·rnı~lar 
J)iyarb:d<ır \'olu ile sırtında nakıl edıle-

. gelrncsi lazıı;1 gelen 1 edilec\?ktir. 
İstanbul \'C Anknrn Nusaybin ve Cizre 

Romanyanın vaziyeti 
-

Bir Hadyo :-sipariş "er
dik. ~nym okıırlarııımmı 
güııii giiniiııc Hadyo neş

riyat , ... habrrl cı riııdt>n İS· 

tifadelerine ı"ılıs·lc"o·ıl 

Ve Fransız 

Gazeteleri 
''r . 1ı \tırı~·c·miıi te'itkil «dPn 

Fransız gaıetrl~·ri Gorra. 
M 

nııı i~lıa~ma gr tiı ô!nıcı. i 
hadiEı'siıw ve dolayisiyle 
Hoırıanyada 'ücml hulan 
\'aziy~tı· :nmııi c·hcınmi. 
YPt v11 dikkat atfC'toıPk
tedirlcr. Oazptelerin Ho. 
ıırn ıı ya had bcılNindt·ıı ,.e 
''aziyC'tindıın tcıkrar tı'k
rar lıal•p tııwleı i Frnn ... a
da bu nırsl'IPyP izMC' olu
nan ı.>lwınıniyf·ti daha zi
yade h·barüz <'ttiı nv'ktP
dir. Muhtelif ıneslpk . ahi
bi bulunan V<· mulıtt-Jif is
tikanwtlt>r takib rdPn ga-
:zrıtl1ln1· }> • ·. "' ,nnurnya kabıne-

s~ııde y:ıpılan dc•ğişiklikk·
l'llı bu ıneııılcıketiıı Homa . 
11 ) l ' . • er ın mıhverine mr·yil te. 

kil etti~ini \ t· dikta~örhik 
demPk cı l<.l ... . • 1 uguııu ıdchada 
müttefiktirler. 

1 ' 4 
•,' 0 b • 

Görüşler: 
ı==sc 

Mardinde Kayak Sporu 
yapılamaz mı? 

Bir çok .,rhirleriıııizclr 
böyle karlı gliuler mPkten bir turHi yaz ge

\(·ıneyeıı moda ılibkiiııii, 

Bayarılarıınız lıü~ il' giin 
h•ri lıh: sevmezler. .\dıın 
ba~ıııda ka \'arak Yen' \'U- 1 . . . 
varlarnııı bu Ua\'anlarla 
kar topu oynaınai CJ ka
dar lıoş ve eglenceli olıı r
k i... 

çok se,ilir \l' kış spor
larih~ çok ne:;-'di geçer. 
Fakat l\fanliııin karlı giin
IPri iıı .. ana usanç veriyor 
<;nııkü ck:-ıeriya kar ·tipi 
\(• fırtıııa ile ba~lar, Jıam. 
lan.lan atılan kaı lar so 
k~klarda birer t• perik teş-I 
kıl <'der, ~·olJ:ır k~ıı)amr. N't: h" . aka\ ı bıralrn-

Iı lll. • . 

Bu .günlerde "oka!!a ! 
ı k ., RPnce karlı 00-üıılerin \'Ih.ına • ıstey<.·ıı ve evlc•ri 

ı,· ı f•n güzel sporu olan '·Ka-uırnzr a i~lek soknkJ,·ı-
yak" sporıı idn !\la relin ra ve birinci caddeye uıak 1 • 

, ı;or{ ıııii .. aiJ bir \'•:rdir. o.an sporsuz n~l\. ·anh\rin ' . 
.ı1ardinin de Clııd&ii:, K:ly-v:ı~ h:ıliıw.. ,, -
srri. Erzurum. Kars giui 

Bele bu iııi.;li vokn, - kayak spuru yapılal'ak 
lu, .. okaklarda Ank.araı 1• ,·· ı k . . 
. . . ı n ~ u \Se ycrleı ı. tepelen, 
aısfalt eaddc•lerı, lstanbu- ~ırtları vardır. 
lun ~arke kaldınmları 0 I , 
rind ... .. .. ZC'- l\a\'ak sporu çok neş. 

l! yuruneıı \ iiksek <.'l' . ~ı , 
topuklu. i karpiı 1 ... 'ı • ı ı ,.c t>~ encelı oldugu 

ı t'r c gez- ı kadar da gli~tür. Bu i~tc 

postrısıııın J)iv[lrba- hnttından başk~ bü
kırdan harek~t t·dib tün tclğTaf telleri 
et n 1cdiğ·i bel 1 i de- ı bozuln1uşt ur. • 

Altın Ticaretini ~an~alar yapaca~ 
Hükfın1eti111iz bu günlerde nıühiın nınli 

kararlar verıı!İs bulunuvor. l\1eınl~kettc . ., 
Altın 'ficaretini vnlnız k~ndilerine bu hu-
~ustn n1üsnadc verilen Banknl<ır yapa
cak, s~~ y:1hnta çıkacald:lr için döviz ko
laylıkları gösterilecektir. 

trcriilH' 11·ö rın iı-:: ' v 11sf a 
la\ mı~ o];m B:t > :ın ' l' 

fül\·larııım.ın iiıı :wak ııl-

' bit.f' lt'hh •ılik 

. . 
ma ı 1:1zıınclır. 

)lf·ıııl«'ket iıııizd r g-itt ik· 
re \'aYılan hu .. pora <ılıı~ık . . . 
olmavaıı n· n·ııi lıa~ln . . . 
yncak ol:mların nr suret-
le h:.trL)kct l'tnıl'lt•i'İ \'I' gı>

yinmelrı i Irıııııı geldiğini 

ayrıca iı.alı edecrğinı. 

Tipi ve• riiıgflr dursa, 
knyak ~!'orunda tccriilıe 

görm ii:.;: \'C u::::talat-ınt)' ba· 1 
van Ye IJay)aı· bulunsa da "' . 

ı-.por kulübiimfülin g<'n~ 

'P \ ıhnaz Ua:-.kanı H. . . 
l\ı> 111:ız Jıu sporund,ı Mar-
tliıırll· b:ı~l:ıı-na::-ıııa n· 'n.-. . 
) ılına~ına önciiliik et~f· 

ııı• i~ i olur. 

ME ııılekı>tiıniz i<;indı· 

''ka\'ak,, Rponına nıfü·;a=tl 

yerh•r<lı·n biri olan giizı 1 
?\lardiııin karlı giiııJcri de 
11e8°"'Iİ vr po·iı·ncc li o·eçPr .. • ... :ı ~ 

Be~ia Özden 

• 



Sayfa 2 ULUS SE~l 
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1 • ·~·,..-• ·~·~·.-,.~~~· .._,...,.... ·~·~··~·,..-··~~··-,.·~·. 

1 V abancı lBasınlarda 
Türkiye Matbuatı 

Romanyada MiHi duyğniarın can
landığını tebarüz ettiriyor 

1 i 

r-7.:·· ••• <:<>:> ... ::<>::-.. <:<>: >. •O:J<)(> •• <J<)(:ı ... ·::<>::· •• •:,:O:> •• o:J<)(:• •• <.:O: :o •• ···~ 

.1·r··-7i;;;T1ri;;;~~~k;··--~··-·-··-·-··-·~··~~. 
~ki iki 
ff! 1 t !~! 
t~i s e r . . tf.i 
~ ~ fYl Gönliimüu kararı yok, lıir dulda durmaz ister, fYi 
i:!J Ifazan bu kış gününde i:ölgeli bir yaz ister. i:kj m m 
ii.j Olmayacak şeyleri şöyle dizer sırayn, li.j 

Yarı ra&mi "SamoupraYv,. Bel- miyPC<·P.i rıır~wlı•sine ge-
rrad gaıeteslııden, l 

fYi ._'iındi Ziinnar bağım.lan lıir sepPt kiraz bter. fyj 
ı.=.j iM 

Türk nıntbuatt Hoın:m-
yada vukua gelen değ"i
şikliklerr makaleler tab i::: 
etmekte bı•rde\•amdır. Türk 
matbuatı Honı::ım·ada mil-.. 
Ji duyğ"ularıo ranlanılırıl-

makta olduğunu vı' bn 
canl:rndırın:rnın bariz bir 
şey olduğ'ıınu yazıııaktn
dır. 

Yahudileriıı Homaıı-

yallan Tiirkiyı..•ye geçme 
lerine müsaade ı·dilih Nlil 

linc,~, TiirkiyP matbuatı 

Hamanya ilı! TiirkiyC' <•ra 
f~i Bir nhbap uıeclisin<.le kafayı tütsülerse. fYl 
~.l.i Bir oturak alemi, bir cura, bir 8az ister. ii.j 

sırıda ınuhndr nıüba<lelı·- (~l D ,1 ··~ d' 1 d ı. · fYl 
:l··=·.J: arısı ua o~ren ı o JU geçen yaz an uerı, ·l··=·.J· 

siıu• miitf·:ıllik olan ve -;; 
r~i Bu ylizdrn durmaz e-önül, her hafta lıir caz istcr.(~j 

10~5 :-'eııt·8inde ak<ledil- • • · · • • 
ıniş huluııan mukaYcle t${ Hi<; kimsey<' bakı~ı:ız o, hep ~endiııi dü.~ünilr, }~{ 
hala mııtcber bulundu- :l.:·J: Razan kın:tlı keklık, baıan kcrpr, haz ısh·r, :l·~J: 

9. ~ ğ:.ıııdan al:1katlar Türk fYl Hazanda bilmediği hayalleri kurar o, {yj 
rırnkaıııatıııııı Yahuclilerin t~~ lki yaııa .;allanan besili bir knz i:-stı·r. ~~~ 
Tii 1 k j \' l'\'C n·elınelcriuiıı . . . . .. 
} a. ak. ,.:Jilıııcsi hak kında J~! Kanatlanır bu gönül rüzgar f'Since l.ıaznn: i~! 

f r} l~te o zaman artık, göklere pervaz i ıtcr. !r} lıC'PlİZ bir fikir beyan Ct~ l/·.J ll·J 
ıııediklcriııi yazmaktadır. !~! Bir yılda dört ıatırlık bir yaıı yazmak ıc;ın, !~i 

i:k! Mükemmel yaııhana muvafik poyraz iıter. J~l 
m m 
i}.,j Ey, (HAYALİ) bu gönül seni yarlardan atar, i.iJ 
J'~1 Sen onu sustur, yoksa, o senden durmaz ister. f~1 

Kıymetli iki eser 

.Atinada çıkan 

gazctesindt·n: 

1 

tin Yaıiyctini canlandıran 

'l'iı.os lııı iki P.Sl'r kar~ısındn. de-
ı iıı bir haz duymakt:.ıdırlar. 

~··-·-··-·-··-·-·-·-·-~··~-··--·,,,..··-·-··-·-=-··_)~ ···:::::,<:>~: =~~..:.:::::::,~:::.:,~:~~=~~:::::,~ ::::,,~==~~::··· • 

TUrkiycnin Atina elı;i

liği saycsindt·, l'liıııiıe ge
len iki c~er, l'iıltlen giiz
lere ı-;Urur vermektedir. 
Bunlanlaıj IJiıisi rP ;iıııli 

bir ıııa:sa tak v i uıi ~ c diğ·P

ri artisti:< resimlerle dolu 
çok güzel lıir alüii ncliir. 

• ••••••• • KOÇOK ~ SEÇıJIE llABE/lLEll.. ,. •••••• 

Mahalii idareler 1 f ay~alı BİLGiLER i 

All.ıllm hu giiııkü Yür
kiye hakkınıl:t iyi Lir fi
kir veraıl'kt( dir. Merult· 
ketin tabii güzellikleri, 
eıki csPrh'ri, çiftçilik ha
yatı, modPrn pnyitah~ı lrn 

Başvekil 

Celal Bayar 
Ba~vckil Cclül Bayar 

bu günlen.le lJir kaç gün 
ic;in htaubu]a gidecektir. 

Kayına~amlar ve Hüf us 
müdürleri arasmda 

'-·····················' 
Kanunu n·· d 

Dahiliye vekaletinde unya a 
bir mahalli idareler riya-

seti teşkiline dair <ılan la N L J • ? 
yiha meclise ''erilmi~tir. eıauar ınsan var 1 

Üç Milli Ban~a mü~ürleri 
Üç .Milli Bankanın u

munı müilürl<'ri Şubatın 
ilk haftasında Londra.ya 
hart>kr,t ede<·eJ..lerdir. 

MİLLETLE}{ Cemiyeti 
tarafından neşredil

mi~ olan almanaktn, yer 
yüzünde iki milyar yüz 
milyon io::;an hulun<luğu 

yazılmaktadır. Haluuki. 

~avı 832 _.-

~ j Garib Vak' alar .. t 
10,000 Dolara 

~ir Kula~ 
Satın almak isf enil~i 

MEK .. ..:IKA'.Ja iki llol.:
tor ara~ıııda çık:ıo 

bir ka\'ğ"a e::;nasmda k~l\·
<l'acı doktorlardan biri Mı•I-:· n 
ı:;ikc.tlılara bı-t~ IJir \'ah~eıle 

di•l'erinin kulai"rıııı kesiyor . b ,.,, • 

Hastaneye kaldırıl:ıa 

yaralı doktor kcn<li::-iı e 
yeni bir kulak dikilıncE-irıi 
istiyor Ye bir kulagıııı 

feda edenlere on uin dol:tr 
vereceğini gazetelerle ilfıll 

ediyor. Bir çok fakirler 
bu fedakarlı~a ""~ tekJif e 
razi oluyorlaı ~a dl zabıt! 
işe nıiidahele ediyor, para 
karşılığı bir iııı:;:ın ku1ağ1 

kesilmesine m:ıni oluyor • 

Bir sün~ül kökünün 
Tazyiki 

~ebatatııı topraktan 
çıkarken, aşatıdan yukarı 

va doıYru toU-ra~ı delmek J ,... o et 

i<;in akla hayret verece~ 
bir iı iş kabiliy<·ti göster· 
dikleri malumdur. 1taly:1· 
tla lımıa dair lıir filim ya· 
J1ılmış \'<' nazik Lir slinhiil 
kökHuiiıı iki tôıı ağırlığ'ııl 

daki to~rağ1 kolay kol:ıy 
delebildiği isb:.ıt <·<li1uıi7-

tir. 

al bilındP r a.n la ı~cl ırı J rı ı ıştır. 

Güze1liğin~ tcrakkirıin \ ' t• 

TUrkiyeııin biitün dosları 

kom. u ve dost ınemlekı~-

Dahiliye Vckftleti yir· 
mi kadar kaymakam ile 
lıaıi ııüfus müdürlNİ ara
f'ııı<la yapıl:ıeak ılı·ğ·i~ik
liklPrc ait..I l.ıir kararname 
projesi hazırlanmıştır. Pro
jl' lıu güıılerdc baş,·ckale

tc :::unul:ıeaktır. 

Altıncı İnğiliz fil osu 
Altıncı lııP;'lil filosn ge

çen g!in Cebelüttarika ğcl 

~imdiye kadar yap l:m 
hesaplarda yer üs'üııde ı .. -• BU GÜNKO 

ıniştir. J 

---------------------------------~------------------- 1 
İlimizin Tarihi Eserlerinden 

1 

Hasan Xeyfteki Eserlerden bir ıörilnUş 

bir milyar, beşyüz milyon 
insan bulunduğu ncticc:-;i
nc "arılın1ştı. 

)Tilletlcr < ~emiycti al
m:uıağm<l:l bu rakamııı 

da kaydi ihtiyatla kabul 
olııuınasırıı söy1emekt • 
ve bir çok memleketlerde 
nüfusun sayılmamış oldu
ğunu ileri sürıııckt~dir. 

Ç~rıin ııüfu~u, 350 Hft 
500 nıilyvıı arasında tah-
min olunmaktadır. 

YURTDA$! 

POSTALAR 

Bugün sabah saat 
8,30 da Tren ı:ost~si 
gelecek. ıoda Diyar' 
bekir, 11 de Nusayb:ı1 
Kız ti tt"p ·• Derik po 
taları gidecektir. 
Bu al<şanı gidecek 

tren postnsı yoktur· 

Yeni İçtimai Ahlak Yerli 
mah kullanmayı emreder, 
SEN DE YERLİ MALI KULLAN· 
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Mardin tarihinden bir yaprak: 

Tarihçi Peçevi İbrahimin 

MAIRDDN Lice de imar faaliyeti ~:·~::")'. ~~· s:~ 
1 Un (Bir <;u,·al) G50 

Muhafızhğı Belediye büyük bir hükumet ko- ~~;·ı\ıt _-_ı-+ 5ıJ 
nagv · ı 2 •• b' k k Merdınck 3 50 

ı e numune ve ır ayma anı ''iri.ıç __ 19-ı= 

Yazan: Siret Bayar evi t d Sade Yağ 95 yap ır 1 ' rere yuğı - ~ 

Peçe' i lbralıiınin mu
hafızlı~ı sıralarıııda ~Inr
diıı <;ölündeki göçc!Je Türk 
lıoylar.ııtlan yiğ'itlik ,.,, 
ata binicilikle en eok • 
ün almış olan ve diğ-er 
boylardan sayıca az b\ı
lunan "Tay,, boyu idi. (1) 

Karcıgay Hanın bu 
çevreye yaptığı sarkıntı

lık karşısıntla damarla
rındaki astı Türk kanı 
('.oşan Taylılardan ıseçilen 
yilzlcrec atlı Musul ve 
Bağ"uad önlerine kadar 
giderek geceleyin İran 
or~uımnun yanında giz
lcnırlcr. Gündüz olunca 
ordunun bir tarafına sal
dırarak ellerine geçirdik
leri at, <l.eve ve sair hay
van ve da \•arlan sürerek 
lranilerin gözleri önünd~ 
çôle inerler ve Mardin 
yakııılarıııda bulunan C\'· 

lerine, çadırlarma döncr
lertli. K ızıllıaşlar bu cesur 
Türk atlılarını takibe ı•e
saret edeuıeılen.li. 

darı zivakar 'foka
da dahil oldukta n 
sonra ( Ma rdin) n1 u 
haf azasından gelib 

' şehri nıezbure da hil 
ve veziri cel ilüssa nı n 
iltifa tı bigay~tına 
va ı l oJınuş id i nı .) 

Lice (Hususi) Bu seni' 
Lice Bl'lediycsi harikıılfldc 
faaliyPt göstcı erek biivük 
bir lıüklımet binası il~ iki 
nümunp evi ve lıir <le k:ıy 
ınak:rnı koıı:ığ'ı im;ıa ı;tt ir
mi~ \'C yeni mahalleyi es
ki mahalleye t.ağhıy~n :;;a
iran • !Jir yol açmıştır. 

Bu yol Liccııin göniil 
alıcı ernsalsız bahçı>lcri a
rasından ge~mektc beton 
arıne binaların üzerindeki 
kıp kırmızı Mar~ilva kire
mitleri şehre cidden me
deni bir belde kıvafetini 
vPr"uıcktedir. Malu;n oldu-

Mardin muhafızı Pe-

::;;u halde Peçc,·i lurahim 
Mardin muhafızı iken kü
çük Ahmed Paşa voy\'O

dalıkla Mardine gelmiş ve 
topladı~ı bcşyliz kadar 
kuvvetle Musulun üzerine 
gitmi., ti. 

Buııu da ayrı bir yazı
mızda iıaha çalışacağız. 

-Bitti-

Urfa 
Ayğır deposu için 

-------- Ziraat vckflleti Kara-

Mo~a ve Ka~ın 
Sayfamız 

Pek Yakında,, 

cabey Harasıııuan Urfa 
vilayeti damızlık ha \'van 
depo:-;u için iki S~fkan 
arap atı nlınıştır. Bu atlar 
havaların mtis:ıid bir z.a
ın:ınında Urfa deposuna 
göndeı Ileccktir. 

çevi 1urahim 'raylıların l,•••••••••••••••••-
bu suretle getirib ucuzca il --
xattık ları iyi cins hayvan
lardan birini 300 kuruşa 
aldığını ve sonra bunu 
Diyarbakırda 600 altına 
sattığını tarihinde yazar. 

Peçe\ i lbrahimiB Mar
din muhafızlığı bir sene 
kadar sii rd ilğii mıla., ılh·or. 
\ıiinkü 1034 H. ~arilıinde 
Peçcvi Afardin nıuhafız
lığında il rrokada geldiği
ni tarihinıJe şu suretle 
iıah t!İnıektedir: 

(Ha fız paşanın ve
za reti badehu Baki 
paşan ın vefat ı ve 
Hüsrev paşa Diyar
b.ı kı ra n1üteveccih 
olduğu hu abdi fa
ki r bi ıniktar ser-

(l) Peçevi Istanbul n•at 
buu tarihinde meşhur Ha-. 
temita·ı · b rıın tt 1'ay bo-
yundan olduıs-unu kay
detmektedir. • 

Yaza1a: 

-·-
llu hikayenin l>aşla<lı

ğı zamanda onun hayatı
nı m?şclendiren altı gii rlıüz. 
çocuğu vardı. Raodl İ::)rııin 

ele yirmi beş yaşında lıir 
delikanlı, .J ulie isminde 18 
yaşında bir genç kız, geri 
kalan clördii 18 aylıktan 
en küçüklerine kadar ,,. . k uır 
ıs elenin basamakları ırjl-· 1 
. . d '°' IJı 
ınıyor u .. Jııneaez ve karı-
sı onhıı la uğraşmakta 
hoşlaniyorlar onların i: 
tikbalini ilğilendiren lıin 
türlü projelerle tatli bir 
hayat yaşıyorlardı. 

Büyük kızları vüksek 
l>ir !idamla evlen('~rek er
kek çocuklar Avkat ve 
doktor olacaklardı. Fakat 
bu ıonuııculardan birisi 

şehir işlerine karsı az bir 
istek gösterdig: i~in baba 
Hının yerini alarak ıııii~tt>
rck ser\'ctin ço~alınasını 
temin edecekti. 

E\'de hizmet edenler 
ar:umı<la gc\tiği yı'rlcrJc 

ı~ıktan bir i·L bırakan p:.ır
lak tPnli ve mavi güzlü 
bir Alman kızı Elza ile 
20 yaşında, giiztl yapılı 

güzel sözlü gen<; bir Hint~ 
li Miclwl vardı. Miehcl 
güzel Gitara çalar ve gü
ıel şarkı ~üylNdi. Etı.a bir 
seneden\Jeri evde hizmet 
ediyordu. Zekası ,.e iyi iş 
görmesiyle herkesin emni
yetini kazanmıştı. Öğleden 
sonra çayı o hazırlar Ya-

..... _.,. __ ..,.. 

ğ'u üzer(' beton 
kirı mit Lict>de 
göriilmcktedir. 

arıııa ,.o 
ilk daf:ı 

Beleı1iyı· ı··~ıali~·c tinı,; 

dev:lın <'lnll'kh: YP ilk l>a 
har iıı~~ıatııw Jıaıırlaııııı:ık
tadır. Evin bahı;eler ic;c
rbindctl ir. 

llk baharda iki ijrnrk 
l'V \'e lıir de. g'H'l.İIJO y:ı pı 

lacaktır. 

İstan~ul Üniversitesinin 
Sümester tatili 

İ:stanbul Ünin:rsitı•:-i 
sümestcr tatilim· hu Cu rııa 
günü lıa~lasacak ve d\iı t • • 
şubatta bitirecektir. 

Niğ~e~e (lektirik 
Niğdenin Elı}ktirik tt"'· 

::;itati i:;i bitmek üzeredir. 
Direk dikme i:;i t(·rnauwıı 
bitirilmi!" \'f' ana cadclclrru • 
dikilen dirikler t' dP tel <;H· 

kilmi~tir. 

Ze~tiıı y:ıA1- öO -
Yun ---,-45 
l>eri 3b = 
Badem 18 - ---
B:ukın i~i 
Codz. 
UC\ iı i~i 

l\lalılcp 
-~ 

Mazi 
Kesıııe ~eker 

'1' m~.J ı · lü' r 
K aln'C 

70 
1G 
35 

1 () 

35 

~·-··· ... / .... -

zolara çit;ckleri o yerk~
tirirdi. Bu gibi f'hcınnıi
yetsiz fakat yliksck bir 1 
zl•vk isteyen küçük İ\'h:r 
zenğinlerin çok ho~ıına gi
<ler. 

~lidıelin ,·azifrsi ara

bayi ~iirınek Haoulın atı
na bakmaktı. Her iki~inin 
de eYdcki '' aziyetleri hiz
ınet<;id•!n 'l.İya<..ll' fakir hir 
aile gilıi iui. 

gamimi ol:wak. k:ıdnr l'· 

lwmmiyPt vcı il iyonlu. Bu

nuııla uoral.wr ı·,·i ıı bryl,'
ri ile aralarındaki ıııe ::ıafo 

s:ı vatından hahscd ilRe o
ınuz!:ınrıı kahln :ırak fark
ların mutlak l:hıın olduµ;u-
1111. lıny,•a ıılar araı:-ırıda 

bill' en ki) metli' c rn akıl
lıların daima diğı rl <.> ı ine 
hükmettiklerini söylerdi. 
l'aoul '"" .J ulie gtilt.•rek 
lıalıntarına fikirlrrinhı yan 
lı~ olduklarını güstennPk 
istf·rlcrdi. 

.l ulic basit huysal ve 
saf bir çocuktu. Paoııl 

zc·ki v(' huluııduğu ım•,·

kiin ,·rrdiğ'i f'esaretle lwr 
kc·. lc ala~· c·dcrdi. .Jinw
nez aı çok k<'rıdi karak
terinı1 l.ıenzl'diği için daha 
zİ) adc Paoulu çok sen•r
cli. Bir gün P:ıoul ~opa ile 
l>ir küyliiyü yaraladığı ıa
ıııaıı iftiharla o;thmn af-

rinin ne olcluğunu hatır- fctnıi~ti. llall.mki .ı ulie 
l:ltııııştı. lıizınetı; ilr.rll' çamaşır yı

kamak i tediğı zaman çok 

dniuıa muhafaza olunu
yordu. Hir ı;ok dafalar 
.Jiıncmz"in SCtiİ oıılar:ı ken 
dileriuin hakiki nıe \'ldl e· 

Jimcneı içtimai ha) at kızar ' 'C asla alf etmrzdi. 

üzerinde çok geri kalmış 1 
fikirlere malikti. Ne zaman -Sonu VQr -
ona berkesin içtimaisi mü· 



iDAR~HANESİ 
Eaki Halkevi Blnaai Huausi Daire 

Telğraf Adreal 
Mardinde "Ulus 8esL, 

Umumi Netriyat ve Yazlitlerl 
DirektörU 

M. ~iret Bayar 
Baaıldığı yer: (ULUS SESi) Basımevl 

IJll\llllllllllllllllllll!!llllmlllllllllllllllllllllllllilllllli!liılilll:llllllllllllllllllllllll lllllllllll:lllflllllllılllllllllll;111111111111111111!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1ll~~' ULUS SIESi ! .... ~;~ ·;;: ~ ;:;;i•• llC .! -f """'"·''""''··""""" .unııı ... ~"'"~;· "~"~"'; ·;":"';"· .. ··;;·""""'· "'"""'"''"""''"''"""'' ''""'"' r: :ı AB~ı:.::. tı.AN ~ H i 1 mi Kıymaz ~ 
: Birinci cadde Ticaret : 
l'l odası karşısındaki • 
: Hususi muayenehane- i 

--------·--ı • .sinde her 0 ·u11 Haat • • ı- • 
: Sden 10 a V<.' 1:~ te •ı : 

r~~ IB ~~~o m<®VÜ r'-~ ! ~!~u~a~~~ı~'.a~talarını ~ 
~~ Doğu illerinin en mo~ern bir B As 1MEv1o1 H ~:~m-Oı;-A~·Jı~~l ----~ : •••• a•••••e•&•ı::••••a•n: 
- . - - !lm-•._.,mm&F:1Imş;meam1 -n@ 

1FC ~rrw .. .,--? 
- .E ~:~~ 

~ Her nevi l)eft< ·,Çek, 1301101 ~lakbuz, Kf•ğıt başlıkları f-=- ,.-==~=-~= 
~ . g - ILtN ŞARTLARI 
-1 KartYizit, ])avetivc k;1rtlan, Duvar Afişleri, Sinen1a ~ -1 

1 -~ · s j lanın hener satırından ı 
J ve Tiv:ı tro Bilet it ri çok güzel bir şekilde bnsılar ye t (10) Kuruş alınır. 

=~ f 1. · - l f • • f ) • d · ı · f İlan neşrinden mesuJiyet 
El5~ usa >il' nıuc t rt ıç•n<. e tes ını e ı ır. ~- kabul edilmez. 
:=.1 [==.. 4 Yeni getirttifimiz fantazJ, kUbJk harflarla çok p . Günü geçen nushalar 

-==~ şık reçete ld\ğ,dı bnsıhr. ~ (10) kuruştur. 

1 ~ · ~ 

lVIODElı 
Aylık lioda 
meenauası 

9 numarah İ~inci~anun 
sayısı çıUı 

Bütün Bayanlara ve 
kadın terzilerine tav-
siye ederiz. 

&fiil: \·0 ril~ ('~·k :::İpar i ;'ı' I'. giindPrilecf·k p:ırahır Afarı_linde ( Ulus Se:::-ı === H , . M . B 1 L y vl 
:i fülf'lllH' \"i 1 ldare nıilıl :i rlii ~ ii ııamıııa gündcrilmelitlir. ~- 1 

·-- a ıs on na a ı~ a~ an -DJI 

ii ~ Dı~·1ı·ulan göndPrilecek sipar·i~ nümunelerinin okunaklı bir ' - Büyük şişesi 60 kuruş 
's=..":: ;:--== 

~ surette yazılmasını ~ayın müşterilerimizden dileriz. ~ Satıt Yeri: Abdo Teppo 
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MdnTürkHavak~rumu 
1
: 111

••• ELMAS MAKAS••••:::• Güven Tecimevi 0~1 
Şubesi • ~ "'~'\\.On n C$J : ı tp Gaz, Bfl'nzin, makina J'ajtları, '-« 

Başkanlığından 11 ~o Tf (9J W ~ ~ • 1 Mişlen otomobJI ıastikleYin;n ~i 
~mbarımı.zd:.ıkiyetmiş ·: · : ~ Toptan ve Perakende ~ 

bın otuz kılo Buğdayın • K ad 1 n Terzisi 1 EN ucuz ~ATIŞ YEHİDiR ·~ 
18/1/H:3S gününde satıla- B Birinci cadde ~ingcr acentesi yanında • ·°'~OOfS~ $~Af$f.$0t' 
cagmdan talip olanların 1 : 

r:~~:~~1~~iı:ı~~~; .. e.v- 5 Di~işlerin güzelliği ~e ucuzluğu ile ••••••• ······~ tt CJ 

1 Hurrem Sultan 3 
pe~ ya~m~a: 

il 
u 
m Rekor kırmıştır 
: BegenilnHAyen nıaJiarın parasını 

•• • • Milli Roman «t 
m derhal öder 1 

Ka ın 
: Bir dafa tecrübe bunu ispat eder ı.a 
• • 
························ ı· 

Yazan, M. Turhan Tan 

Bu değerli roman satıık için 
gelnıişfir. 

)Jatlıaanıızd:ı, g:tzl'tı· ,·e kitalı satış yımitııı(lan 

., 

1 
tf VE moda ı•••• Doktor - OperatoP ••• ara~· ııııl. 

: Saiın Kesen • ....... 
Sayfamız : An1eliyatlarını nıutedil şeraitlc : 

" • •••••• 
Çok zenğin ya- : yapın<lğa bcışlan1ıştır : 

zıiar.la intişar ·•• PAZAl~TESİ ve c:u~ıA GÜNLERİ • ---- MUHSİN TIEVFiK 
~ • Her çeşit Gramofon plak ve edecektir- • fukaralara ıneccanen bakn1aktadır ı mnlzemelerl sutıeısı 
ı Adrea: Poatabane yanında, Park kartı•ında • ' Teuzitallı .~fllt:jlanı bt1!j/UJJll~f 11• ......_.. _________ ,..,.__-__ , ......................... !.---------·-·---


