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V erğilerin en ı esi 1 

hakkın il Ay· a 
Maaşı 1 O liradan aşağı 

en1u lar~ i a esi olan 
9 ira 

Ank:ıra (Bu 
su"'i) Fi nas B l 
lcnnJı<rı tnra-... ~ 
fın lan h l7.ır-
Ja nınış oh n 
ver·gi lı·rde ya

Pı1aca 1< tenlil·" -

1 

Romanyada yeni te
şe ül eden kab;ne ıiı 

Cihan matbnatındaki akisleri . 
Pı·a"ada gazete.,inio ' ce ınulıitir.dc de td.;ııi- 1 

31 ilkkfınun tarihli nüs- ni gö~trr~bif r: Ra~a - 1 
hasında "Romanyado,, Beı·lin mıhvcn Bal..dın
yeni teş~kkiil eden ka- 1 ıarda daha ı·aal bir si
lıinenin cihan matbu- , ya~ct takil>ifll) ba., la- ı 
atındald akisleri,, kıs- yabilir. 1 
ımnda "Tüı·k matbua- • 
tının miita1ealaeı,, baş·· 1 iııgıltere ve I ransn 1 
lıgı altwda şöyle bir ~ 
yazı intişar etmiştir. 

" Tan gazetesinin 
fikrine göre, Romaııya-

ta aid lttvihtyı daki son hAdiseler ve 
l3-1~vc>kil B v mevkii iktidara Goga 
C ~ ı ı kabinesinin (J'eçmcsi , ela o ~ r .., 

1 • Romany3daki ~iud{llli 
1 

ı ne c 11 ·)' • 1 > ~' ı d ı 
_ 

1 

'/ A maıı propagan a u -'''"*ı::ıtır. rının neticesidir. Ro-

!l ı ı ı ..ı I ı manya bu propağanda- ı Eoruon5a ıtrah Karo! d .... .. ı~ t _ l nın tesirlerile sag ta-ıgı ı t g O e ' JlflJI, lll Ja,11 · lJl'<I ı rafa gc<,:.nıiş bulunmak-
tenzi la t nisbctleri ııdt 1 şu r: k I ~ nuniyet . tadır. 
maaşı yfız lirad n <t -.b~dec g-i ku v- Tan makaleye de

aşağı ohn memur- c le ı.ıulıtcıııcl bu- vam ederek diy~r ki: 

lnrııı _istifa·l:si do- lu ıı l<'ıyihan~ıı tat: ı -Rom.anya. ~aşist ?ir 
kuz ltr:ı kat1cu· tu b" ltl, da v nı n1alı devlet ıdarasıue geçın-

da bu büyük degişik

lik karsısında rn.kayd 
kalama~. Onun i\·in Ho-
man} adaki kahine de
ğişıkliği m1ibim netice
ler doğurabilir." 

iiD 

ı 

B. ırn~tu Arns 

f(onsey topla nt hl-
• • • •• • 1' 

nırı tcnırı UZ' rant 
Haı i~iy~ Yekilinıiz 
Bav Tevfik Rüşdü 
Ar;sCene~1reye ha
reketten saı·fi nazar 
etn1iştir. 

~ktisa~ Vekilimizin 
·s anbu daki tacaktır. " dan İlib.,·1r ·n bas- ------------------

Ka.ııuta~ 111 \laı·t i acağı İl)'lennı~k- Milletler etki "a 
em·ye i konseyi j ıtanhufct giderek toplcı tısıııdn l·onu t · .ir. ______________________ ,_,_ ___________ __ 

Şelırin1iade: 

Kar ve Tipi Dindi 

T o~lantısı 26 ikinci ka una taHir 
e~il~i 

Anknraya dö ınıüş 

ı 
ol,tn iktisat ve kili
ın iz Bay Şakiı l(e
sebir İs ta nbu 11 in1rı
nında tcdkika t ya P-
nus fabrika ve ha-i;irhriırı İMie lıir giin lıir ı>: <le, am C>den Kar "" l\1 illetler Ce nı İ yet İ 1 hu ayın Y İ rnı i "1 tı-

1 

v u; İa rı g<'znı İş ve 
tipi dinru i , ha vn :ıçmı~tır. F·u I ı ı .ı;an kardan ıııu ıı. koıısev i 17 İki ne j ka , sınd a toplıı mı ca k- nıeııı n uııi yet -beyan telif ,·erlerde lı.ızı "' kı in dm: rl. , ı HkılıııHır. • ı . . 

Y.ollanıı kapalı olma ın l 111 do!aj ı iki ı:Ünılrn beri nun topla ııtısını te- • tı r. em ıştır· 
şehrimil(· nt1un. Koımir gclı ıni-,tir. Bueılin de lıir 1 hir etıniştir. l(onsey 1 

1
---------

~ok ııınp;azn , .. dükh:inl•r •çılmaını tr. • ı lzın·ır f uan için ~ireUifler 'erildi ıo~a e 1 a~ın 
e graf r r· ız Sayfamız 

Bugün de çıkmadı Başbakan Bay Ce- 1 sal varhğıınızııı _kü'. Pek y akmda .. 
1ttl Bayar İz_rni~ l~~ı: j türel, sinni Ye zıraı Oivarhalıırla Mar,Ji 11 arası 1da kırılan arı lıaldmıda ı lgılı 1 noktalarda il ehem- Renkli ve Resimli olarak 

T ~ıg; ı f tdleriııin t" '· ri lıcnü1. bit111edi- bıkanlara diriktif- nıiyet~ ~ebıırfız et- ı ç k kt 
ği için hugüıı de Tt lg · .- il ıl ·rlerimizi ler vermiştir. Bu di- tirilmıstır. 1 aca lf 
ala ıı1adık. , rik t ifte fuarı 11 u 1 u-· · ı 
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Sayfa 2 

1 V abancı ~asınlarda 
Romanya Hariciye Nazırının 

Belğrad ve Prag ziyareti "'PQI >SLA v gaıcte
l1 leri yeni Homanya 

Hariciye Nazırı .Mi-
ı·<>..kmıuıı Belrırad ,.e Praoı '> c n 

ıiyar(t etnıo.ı;i hakkında 

ıııakalpler nc:;ıretmek tetli r
ler. Bu makalelerde yeni 

Ifariciyc Nazırının. kii<;iik 

pılınasm ı i~tcınPk tr·cl ir .. 
Dün olduğu gihi hu gün 
ur Homen'ler IJiziınle be· 
ralıer yürüyecek, hudut
larda asayış ve ideoloji 
bloklarrndaıı uzaklaşmak 

yf)lnncla yiiriimektı> ue,·am 
Pdrccklcrdir. 

Yarı ıcsnıi Vnm<' - BC'l-
itilftfı terıısil etmek iızrc . 
Milletler Cemi vetine rritler- ~r:ıd 12/ 1 /19B8 gaıctesi 
ı Iı '] " a·' · 1~ . " <lalıi Hoı~arl\'a Il:tri<'h·c {ell >I crr, u \ 'C J',l'"n ' ' 

v rı ~ 1 N:ıımıını Bı·lgradı ziyareti ugr:una ını ı:omanyaııııı . . . A • 

ULUS 8E~1 ~ayı 838 ~ '(§ ıs; & - c - - ... fi-~ 

cy,,EH_i_R_ A~;E~~~Ri-1 
~ _,, ~~ .... -~· .1 . 1 

Yeni yapılacak iki kafalı Çocuk 
Yaşiyor 

~loskovelda bir iş-

çi kndın insan şek· 

VaOü k©lfil©\~o 
Hususi idare tn

ra finda n yaptırıla
cak olan veni Vali 

.J 

konağı Savurlu B. 
Kc"tnıi 1 Şen1i ne iha
le edilıniştir. 
İnşaatına ilk bahar; 

da bnşlanacak olan . 1. 1 b' b d . . ı ın( e ır ucu e <> 
bu bınn Cnınhun- v t o· · ·11 .. .. .. . . gu rn1uş ur. ışı cı 

yet . Hukun_u· tının se n1ensup bu ucu .. 
ı\lardıne hedıye ede- benin iki kafası ve 
ceği ikinci 111o<ler11 dörteli varniış.Şin1' 
bina olacaktır. diye kadar tesadüf 

Diyarbakır Postası 
ılostluklarıııa sadakatinin hadıscrnıı lıu . usı Lır rııa-
:ıç1k lıir t!'1.ahilrii addet-

1 
k·.IP ilr nw\·zuu bahig C't- ı · 

mektedirlf'r. ııwkfC<lir. Bu makale da- ı Akreşkiden mekare ile 
Mardine getirildi 

edilen bu şekildeki 
ucubeler y<' şaıua .. 
dıkları ha ide bu ye .. 
nı ucube pürsıhhat 
yaşaınakta bulunu· 

l lıi fikir itibariyle "Saıno- 1 
Yarı )'(•:-;mi Saınoupra ııımt\· a,, d:ı11 terciiınc <>di-

nı. - Belgrad. 12/1/1U3S lf'IJ ın:ıkalr.ııin aynıdır. Bu ı 
gazetesine göı e: Yeııi Htı- g:ızetr Hrııııanyaııın ~:ığ·:ıı. 

manya Jlnıieiyu Naıırı 'r rnilli~·<'tçil:~e doğru İ:3· 
kUçiik itilfıfı tcuı:-:il ede- tik.rnıt•t uldığını Leyaudan 
ceği Milletler ('ccııiyPtinin ' sonra diyor ki: 
yilıUııeii ic:tim:ıinda hazır ' "Komşu Romanya kra
lmlunmal. iİZl'l' reneneyı• liyt•1 inde vukua gdf'll 
giderken ı•\'VC'l ı J>rağ' "'' lıiit iilı deği .ikliklrr ynlmz 
Bt•lg-rad ilo tı m:ısta hn- l!ııııı:ınyayı alftkadar eden 
lunmak istemiı;;tir. Hamaıı- ._< >·l· ·rdir. Bu dcği)klik-

Salı günü l)iyar- reler çıl<arılrnış, dün 
bn kırda 11 ha rcl<et akşa ına doğru hay
eden posta kfl n1yo- vH n la r sırtı ndn 1\1c1 r
nu yolda yağan foz dine getirilnıiştir. 

yorn1uş. 

Achktan 

ölen kadın 
Delilik bir türlü oluıaı . 

l~tc Loııdra ch·anrıda ya
şayan uir kadııı da müt
hiş Kı>di meraklı. ı irııb 

Evinde ayrı ayrı karyo· 
lal arda \"atırdıX-ı 1 iirlii 

• M ' 

~·a hariciye· ıı:t1.ırııım bu 1 IPıiıı Hoınanya politikası

giizel hnrek<:tı kiiçUk iti- ııııı :ın:ı hatlmilr t.ezaıl 
laf dc,·let lcri arasındaki 

sarsılmaz IJirli . .!<' tmnameıı 
tevafuk t>ılı'n bir lıaı eket
tir. Bu h:ırekı•t ayııı za. 

manda Pı:ıg, Belgrad "'' 
Btikn)şiıı. ii\· ıııı>mh'ketin 

uahiıt idarp]criııdı) vukua 
gelrn de;!i~ikliklerc ve 
her birinin iııki~afındaki 

tariht znruretlere ra~men 

harice knr:;;ı birliklcriuin 
müureın lıir şey oldu~unu 

dikkat ıwzarıııtla bulun
durduklanrıı göstı>rir .. 

1 

tc~kil f'f ıııcdik leıfoe kati
yetle eminiz. 

la Kar yüzünden Posta ınütenhhidi 
Akreşkiden bu_ t_n- yolda yağH 11 k<ı rın 
rflfa geçen1en11ştır. iki n1etrevi buldu 
Postanın yolda kal- uunu sö)1 Jen1el<te-

I <lığı haber nlınır 'j dir. 
ahnmnz yola 111eka-

t ü rlii k ~.plar iı;erisiude 
yemekledni yedirdiği (9) 
kedi lwslernıiş tek oııJar 

a9 kalmasın, ıw:{cli olsuıı· 

Lilıcral kalıi11enin idare
si :ıltmda gayet normal 
şartlar içinde iııtilıauatıııı 

yaptı. Jııtihaırnt icrasmda 
Tnteresku·ııuıı takib etti 
ği JibrraJizm c·lıle <'dilı:n 

ıwtiN·ler ilt· de ı;:abit ol
mu~tu ı~ i .. hu ıırtirl·l<'r ge
rek Hoırı:ıı.y:ı 'l' gert>k 
• \ vrupa i~in hayret \'erit'i 
bir haluc tecelli ctuı;!;-ıer

dir. 

Homen millrtiııin şüp

he g-ôölerıııı·yPn i.>ir t:w1.
cla snğa ve ıııilliyet~~iliğ'e 

rncy il Pttiğiıı i gösteren 
bu neticelr·r iyi Lir ılf'r.ı; 

t rşkil etınrk trcli rlı>r. 

Honıen milleti politik 
bir dezcntoksikasiyon ya· 

Hoınanya Hariciye Na
zırıııın Pr:ıgdaıı sonra Bc·l- O O 1 

lar diye, bogazıııdan kes· 
.__K __ Ç..::-_K_..:::ıı:'-r I=-•; _.,_·ı_:X.;:...'' ,'_Jl_l_~'_l_l_J_l_I l_~·_n_l"_J_~·.ı_ı_ .. ........;. 

1 
miş, hay\ anlara vermiş 

g "hlı ziyaret Ptnıcsi bu 
ümitltrinıiliu teyid kuv
n:tiııi ihtiva etmektedir. 

Vahşi bir insan 
.ı\nl:ıhandaki 8Ik or-

nıanlarıu iı;inde :ıvcular \•nh
~i uir adam glin·rl'k yak:~ 
la.uıı~lardır. Balkt:ııı çe
kinmekte ol:ııı hu vahşi 

adam tedavi altına alınını ştırı 

Negüsün lon~ra~aki 
Teşebbüsleri 

Londrada bulutlan Xe

güs Ual>cş ilhakırıııı ta

nınması için to\elılıiislenJc 

bulunmaktadır. 

İlimizin Tarihi Eserlerinden 

12 Adada ta~~imat 1 

YC sonrada :ız ğ'icla vtı 

nçlık yiiıünden öliip git 

1talyanl:ırııı 12 Adada 
biiyük tahkimat y:ıptıkla

rı söylenmek t <'ılir . 

Bir ingiliz mali 
hey' eti 

Bir irıgiliz nıali hey'eti 
İstanl>ula gelmiştir. Bu ' 
hı·y'et Türk-İngiliz tP~ 
riki ınesaioi üzerinde iuet> 
I PnıeJer y:ı r~ıc:ık tı I'. 

ıııi .. tir. 

pe~ ya~ın~a: 

İngiliz donannıası 

Kadın 
VE moda 

Sayfamız 
Çok zenğin ya
zıiarla intişar 

edecektir, 
L . 

l 
t 

1 

1 Kızıltcpecleki Artık oğııllnrına aid Cnıniin yıkılınnınıı; 1 
, kısmından lıir görünüş ı 
• 

İngiliz ılon:rnrnası ;'in
gopuı da bir manevra ya 
pacaktır. Bu manrvraya 
Ü<; Amerikan zırhlısınııı İŞ· 

tirfı k rde~c>ği haber :ılın-

ırııştır. 
•---"--"-

YURTD.AŞ! 
Yeni içtimai Ahlak YerH 

mah kullanmayı emreder. 
SEtf l!>E 'f ERLİ MALI KUL AN .. 
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Mısırda çıkan 
Kahine buhranı 

~ütün avrupa ve şark mat~uatım 
işgal etmekte~ir 

Mısırda zuhur ~drn ka
bine buhr:ını bütün Av
rupa \'C şark matbua1ını 

i:ğal ettiği gibi bilhasse 
Mısır nıatl>ııatıııda uzuııca 
tefsir \'C tahlil eclilııwkte-

t C'şt>kkülünii muvafik buJ. 
murordu. Burıa gebrp o. 
)arak, bu Zl'\'atm kanmıu 

<lir. 1 ııı gtlstf·riyordu . .MııRtafa 
Kral Faruk ile Vefdl' El - .Ne tıas pa ~ aııın rnık-

<.' sasiye ıuuarrz olup ın{\r
huın kral Fuat zamanın
da diktatörlük kurdukları-

par·tisi ve hiih.Oıneti 2r:t- tai nazarını müteaddit dr.-
sıııdc.ıki ilıtilftfııı yeı,i bir falar gerek mecliste, ge-
hadise olmadığı ,.e bımuıı rek :.1yandaki Y:ıfd partU 
mf'lıdt•f iki btu;uk :-ıy Pv- guruplarında izah etmiş 
vel bnşlay:rn bir ibtil:lftan \'e sözlni Ali ~1ahir paşa-
doğmuş bulunduğu anla- nın biraderi Dr. Ahnwt 
~ılnıaktadır. Mahiı· Bey hariç olmak 

.Meseleşudur: Vafd par üz(•rc biitün partı tarafın-
tisi ile eski başvekill•3rdeıı dan hararetle tmwip olun-
Ali ~talıir paşanın arası 
açıktır. Kral Faruk Ali 
ı\Ialıir paşayi kraJJık di
v:ın ı iyasetiııe ta~· iıı ettiği 
z:ııııan Vafd hükfımeti bu-

muştur. Bu ihtil:U <lene
~indr>, ınatl.ıuat biiylik bir 
tu'yecan göstL\rıniş vP :;;iıl
drıtli bir mücadeleye yol 
açı1mıştır. 

Mo~a ve Ka~ın 
Sayfamız 

Pek Yakında,, 

. 

ULUS SESi 

J rvii•rttan·~;;;;;;:ı~ır B~l~~~k~i~~t~!8Ln~l 
• ------·- • b • •••• ••~•~••••..,. ~~ c=:a~ı~uctur. • 

• ...... c • it • 

Sayı 833 

1 

•!~ _ ~·~•ı _Alı~ı_ı_ ! Sivas _ (rzurum Hattı -~ llnıııid 1055 1000 : 

Kem aha t :ı!:.4~~~~.-2::~-..:·o..~~ ... ~ 
yaklaş ... -- ~~YASA-

Sivas (Hususi) - dil,nekte<lir. 

Kış nıevs imi gel ın iş ! Deııı j nol u şi ıııd i 
oln1asına rağ·n1en ' Di\'riki · nşınış ve 
Sivas - Er zu~u ın de Kenı~hn yak laşnHş
nıiryolu üzeı·ı nde ça tır. 
lısma 1a ra deva 111 c- , . 
Ağaçtan şekerli Çikolata o ün yanın 

Alman gazet\'leri S<ıll [ b .. k H L stanasi 
Yortu giinlrriıHlC Alıııan- n uyu ayven 118 . 
;,ada yeni bir suıı'i malı- Dünv::ı nın en bı
sul ekle «'dildiğini ~~:ıı~- rinci -ve en büyük 
yorlar. Hu mahsul :ıoaç- hastan es İ 
tan şekerli çikol11tn istih· hayvan . 
sahdır. 1 Jondra cı \'~ nn_da 

Ağ·aç kabuklarınuaıı Hanıpstea<lac.lır. iki 
kinıva vasıtasil·~ yapılan 1 ı · 

~ bur : ı '· L! i von ıra bn verı i nevi sek erli çi- • • 
kol~talar lıakik'ı cinsleri- ya ıw.d olmu? ~laıı 
nin n y ni Jpzzct ini vermek· bu 111 ü cssese n ın ı Ç ~-
te imiş. risin<le en son cı-

Almanyada kimya sa ·· 
· haz.lar, ~<1.vet ınu-nayii o kadar ileri gıt , ~ 

mi.,tirki; Körniird"n sn- keınınel Röntgen 
hun. Patatc5ten kumaş ve laburatuvarl<ırı var 
••ire yapıldığı gibi bu dır. Hastanenin ya
suretle nihayet ağ·açtan-

, Kllo•u 
Cln•l Kr. -Sn. 

Huğ"d:w 1 4 . 
J\rp~ı ·-- 1 !l 50 
Uıı (Bir c;ıı\'al) üf>O 
Darı - - S 
Nohut lj 5U 

l 1iı'İıı~\ 

Sa~lc~ Yağ' 

3- 1 50 
- - - ---
ın 

95 ----Tere y;ıµ;ı ___ _ 
Zeytin\.~ GO • • b _ 

-Yiiıı 1 4:, _ 
Deri ___ 1 3, 
Badl'ııı 1 
Badeın içı- - 70 

da şekerli çikolnta yap. lınız köpeklere ;, id 
mağa muvaffak.olmuşlar- olan kısınında 120 

dır demek tr.di r. hasta va ta ğ"ı 1ı u 1 u ıı . a vrı av rı şıı bel eri 

n1akt~dır. Bundan h~luna;1 hastanenin 

na muarız kalmış \' (' Ali 
Mahirin tayinini benimse 
memek y~Iunu tutınu.;tu. 1 

Ali Mahir pa.,nııın div:ııı 1 
reisliğine hviııinden do
hı.yt açık kalan :1van aza
lığına hUk fiınct • namına 
bir namzet gUsterildi. Hal
buki kr:ıl ı1~aruk bu nam
zedi kalnıl etmeyerek di
ğer birini ileri sürdü ve 
ayan azalığının tayin hak
kının sırf kendisine taul
luk ettiğini i<ldia eyledi. 
Büy!cce kral ile Mustafa 

Yazan: 

Mllmel 
Vgarte l~c§lyky~ :~::: 

b 1 ı ""tlıeliyat salonu İnas (a at a r~1, nıcr- " 
keblere ' İııeldere, sanlara mahsus a
keçile, kedi, kuş ve : n1eli~nt s~!on.undan 
S3 İr ha yva nJa r için 1 farldı dvgıldır. 

Elnehas paşa hiikfıuıeti llı••••••••••••••ı•-•11•••--- --------·-------------arasında başlıyan ihtilfıf 
~ettikçe gerıi .Jedi. Kral -·-Panık ihtilfıfııı ha.lli için Çocukların ikiı:ıi de için
eski bHşvekillerdeıı \ 'C c&ki de bulıındukları muhitte 
adliye bakanlarından ve s1kıldıklarını hissediyor. 
eski ve Yl'ni mebusun ve Jnrdı. Paoııl sıkıldığı za-
ftyan reislerinden ıııUrek. ınaıılar 13uenos - :ıyreae 
kep lıir hekem heyetinin gidiyordu. 
toµlanmasını teklif et ti. Fakat <;alışmak i~in 
l\.ral ayni zamaııdn muh- değil '1-.\ıa ziyade serbest 
telif partilt•r r(\isleriııdeu \' e hareketli bir hayat ya-
ıntıre>kkep hir milli hiikft. 1 şamak için. .lulie kendi 
ııwtiıı Mıı~tafa El . Xt·h:ıs yaşındaki bütün genç kız
pa._ a ri~ ase~iııde kıırnlma 1 laı· gibi hayalpc•rc t bir 
sıııı da iieri • iirdu . tdus- kızdı. Manastırda geçir<li-
tafa El Nehas pa,.a milli ({i lıirkaç ders ayı zarfın-
kabiııe teşkilini kabul et- tla r;ıhibeleriıı onda uyan 
rııeını•kle bPraber, fty:uı dınlıkları . l~ayat tarzını 
tayin ,.e nıuhtt>lif konsti- yaşaın:.k ıstıyordu. 
hı yoıırl mr. elenin hakem .Jinwnez çocuklaımııı 
lıl.lyf• tiııe hav:1l ·sini kabul bu temayüllerini bilmiyor 
Ptti. Atıcnk lıakt•ın heye . dc•ğildi. O kendi otorite-
tinin eski baR\'{•ldllerden sinden çok eıuiudi. Paouı 
ve adliy~ n~zırlarından ve JuJie geçici lıuylu ol-

dukları ı\'ın onlan elbette 
bahtiyar kılıııağı bilecekti. 

Öğfo yemeğiııdt•ıı sonra 
bütün aile musiki 3alo 
nunua hasir iskc;nlelL•r 
üzerine uza ııırlard ı. .J ime-
nez vı• karısı pencı'reniıı 

ytnına diğerleri bo~ bul
dukları yerlere hn g-iin 
ayııi proğram. Jinıeııe1? 
Elzarıın getirdiğ·i kahvcyı 
tiryakisi olduğu bir yap
rak sığar:ı:siylP. höpürtede
rek ic;erdi. Julie sehk:,umıı 
getirert>k yarıııı kalan bir 
tablovn tamam'aınaga uğ
raşır. Çocuklar çalışma 
odaaına giderek <lcrslt•riııi 
hazırlarlanlı. Penccre1er
dek i kırmııı çiz~·ili beyaz 
storların aralıklarından gi-

. · 1 1 · ı · ·es ·izlik içindt> bu-deki o~·ıı:ıyan :ıkıslerı, ~ . mı Jl~ :-; ::;. . .Michcl 
tın y:ıldızlı telkoft1slt>nn lmıcJug-u hır and~ . 

- · . . 1 ı ·ı. J l'l'nin gözlen ılk d~ i ·inde 11p selerıııı !)C'::5lt· c; . ı c u 1 ~ 'j f '" l.) ı 'rine rasladılar. \'{'il k:lnaryaJ:ll'IO lıarckPt :t ulr ır C " w 

. · . . 1 .. t'lrnsi koltıwuıınn leri odad:-l k:tl:tnlar ıı;ııı 1 \l • • "'d· ~ 
' •• 1• \T ·tltınth dudaklarm a es-uirer /.l'\'k menuaı il ı. {l - • • : ıı· 1 1 k 

k 1 arlı l>ır o.:·ırkı J.l ırıır o-rım ::saat sonra lıl·r tlf' c a- r. ··· _ J 
1
• 

• . l lan gP<;ı·rl ... 011 t u ıP g~·ılırdı Jinıcm·1. :sığarasıııı ı rıı orc • - . rı d 
. • 1 ~ · anlım :c;ın ÇllJll' ı. bw1kır lıir l'Ok mı·ktuı} :ı - onu ~ • • . 

• . ~ . 1 1·1 · ı·;;. · Bronzdan \':lpılnıı .; lıır tas-rını kı ... ndı~ıııı ıe' ı c •e• .. . 1 ııı. t:ık:ı-
. . 11 } l'l\' I kOJIL'"'t' \'H il • • vazılıa!ır•sin(' Çf'k ılır. auu 11 • • t · . k" ·u· 

·' · ·ı ı ı ı·lıııı tı Lırpın.m opeMı l .·· l· ii sf'ker lbll 1 rn- il. • •. ~ . . v 

rnr gun" ... t t ı- için ikısı de tı"·-kını b(tkle\'Cn atı:ıın ymıı- z:ıp e me... o 

• • J ı" ı • ı t'" "' ıı·larken bakı\'tı]ar ve k ·a 'rıoerı r v · ">;' • ııa o ~amal?'., t") \"llJJ.'l'/.<'- !:t'lH'p~iı giiliiştiilPr . .Michc-
'· uv·tı"1k «' ınuen · • • · • " · l · "rıe 
. . ' ' . . l' lT " zJ11 rııı< ı· \ nz gu -• • ılii:-;iif'Pll ,}llllt'lll~<'lll ın bu• • d 
sını " , .. k tiidil siııd('n lıir parça parla ı. 
.kan~ı ~·e k~.' 1 :~~ • , ·~ , Genı; l !iııtli gözetlenmı<.li-
l>üt·iik fırıo KOJll ol ıfı, U). · • , k . •' etra-

.J 1 l ı klernıı anlaın.t ıçm 
namak için fırça . arını :) - fma lıakmdı. ::ionra çabuk 
rakaıı J ulic den başka o- biı' hareketle Julie yi im-
dada kimse kalmazdı. . . k .. t .. 

1 .. ··n f'll sıcak caklıyara op u. 
9tc gırnu . -Sonu Var-ren iüneş ziyasmııı yer- , bir saatinde, herke m de- • 

' 



İDAREHANESİ 
Umu i Netrlyat ve Yazdtlerl 

Dlrektörll 
r..kl llalkeYI Blaaal Baa1UI Daire M. Siret Baynr 

~-----
Teljraf Am•I Bualtlı ı y r: (ULUS SESi) BaaımeYI 

Mardinde "Ulus Se11· .. 

MARDİN 
Haf ia Müdürlüğünden: 

1 -Eksiltıneye konu
lan i~: N u~ayhindE> Marya.
kup mcvkiindı~ yenidt·n 
yapılacak Gümrük hölük 
karakolu~ 

2 - K<' if IJeueli 24854 
lira 23 ı~uru~tur. 

3 - Bu i:-t' ait ~.ırlna 
mc \'e tn rak ~amlardır. 

A - ı:k sil! nıe t-artna 
mesi. 

B - Muka .. denanıe. 
C - U!ıyııH.lırlık işlt>ı i 

genel şartn~ ıne~i. 

D - Ke~if, tahlil 'P 

ıilsilei fiat ced ,·elleri. 

E - Proj · 
lateyealt'r bu ~artnrınıl' 

leri Mardin Nafia .dnire 
sinde göı (•bilirler. 

4 - 10/i!..inci kanun/ 
988 tarihiı d •n itibaren 
yirmi gün mi, lılı tle tek· 
rar kapalı ,f usur~ıe 
ekıiltmeye çıh1rılmış ohm 
bu iş'n ih ı'c : !11/lkiuci 
kAnun/038 • ıaı tl si giı 
nU saat 12 <l<> • fardin ?\' ı· 
fia dairesin<l t oı la nara k 
komisysnu ıııahsus mari 
Jetiyle y.apıla ·aktır. 

ö - Ek~·llnıL·ye gire .. 
bilmek için i:;teklilerin 
1864 lira teminat ak~ası 
nı vermesi ve l /Temmuz/ 
987 tarih ve 3645 sa) ılı 
resmi gaze c ile neşir ' e 
ilin olunan m ·tt<>ahhitlik 
veeikasiylc ıırnli vaziyeti 
hakkında ticaıet odasın
dan almi}rı bt•lg-L·yi ve i~in 
obli oldnğuna d ıir ehliyet 
vesikusını gösteı mcsi şart-
tır. 

6 - Bu i~ i<;:n daha 
fazla malumat almak iste
yenlerin Mar lin Nafia dai
resine miirnca.ltları ilan 
olunur. 17 /20, 24/2() 

lVIODElı 
Aylık Moda 
mecmuası 

l 11ıah İkincikinun 
sayısı çıktı 

Bltün Bayanlara ve 
bdın terzilerine tav
siye ederiz. 

Mardin Vatıflar DiıeUörlüğünden ,, .. - Halis Mo i a Balık Yağları -
Emlak .\hıhaınnıL'll Bt·cleli 

Cinai No. MEVKİİ Lira Kr. Büyük şiştsi 60 kuruş 
ı )iikkan 103 ı::"lki Kasaı.ılar HO 00 Sabt Yeri: 

~l ·ırdin Bı 

bdo Teppo 
i C'adtlc o. 1 fi) 

~ 

" ,. 

" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 

l J 1 ,, " 
fi O 

113 ,, ,. 30 
H7 ,, " 

60 
89 . " ,, (j(} 

07 Kazzazl,u -ld 

99 ,, 40 
103 " 

75 
101 " 

40 
15 Attarl:ır 23 

An1eliyatlarını ınutedil şf>raitle 
yapnu1ğa bnşla nıştır 

P~ZARTESİ ''t' CU~1r\ GÜNLERİ 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

ez tıE >*'P'" 

1,.~ Güven r ecimevi 
ta Gaz, Benzin., makiııa ~ agları, 
~ i\lişleıı oton >il lnstikleı inin 

~ Toptan v Pcr1akende 
EI\ UCUZ ATIŞ YERİDİR 

'4'f08800 01f'l0 

Milli Roman 
Yazan; f1L Turhan Tan 

Bu degerll rom an satlık i fil 
gel iştir. 

~lathnnırnzda, gazı t< '< kitab Ratı~ ~ u 

:....Uea: Postaban~ yanında, Park kartı•ında ~ r:ıyırııl. 
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~.. :. ULUS SESİ 

-= o M A R o ı N c~ ~ 

---um * 

Defter, Çek, Bono, ~lakbuz, Kağıt. başlıkları ~ 

ABONEv~ 
Şartlan . ... 

Abone Sartları 

AYlıoı . o 

IL4N ŞAR l'LARI 
tıa.nm hener satırın 

(10) Kuruş alınır. 
iHln neşrinden mesuli 

kabul edilmez. 
Gönü geçen nushal 

(to) kw·uştur. 


