
Sabih ve Başmuharriri 
lblET BAYAJt 

lleıal,tet menafline ald ;.azılara 
aayfalanrnız a~ıktır. 

Sayı 841 

29 ikinci kanun 1938 
Cumartesi SamJınayan yazılar geri 

•erilm~. 

-~ -=: · SİYASAL GÜNDELİK TÜRK GAZETESİ-= -
Sayısı 100 Paradır. 

Onltlrlneı yıl 
Kurulaş yılı ı Ajlustos 1927 

Harb-Ölüm 
"Hayat bir miicadl'lc>

<lir,. derler. "Yaı:-amnk 
için yaşatmamak !~ALı101 ,, 
derler. "Haklı olmak. bak 
kazanmak için de muhak
kak kuvvetli olmak icap 
eder,, diyorlar. Bn haki
katler insanla doğdu irı. 
aaDla ya.şiyor, ancak in
sanlaı la birlikte ölecek
tir. 

Yeni Saylav Yühet mette~ 
VE 

Lise mezunları 
ler. Sarp da~lann" .. seçı• mı• ı-. H gll\'C-
nberek uykuya d::ıl:m vn-

ut d • 
. uyan ırılmay:ın Ha- Ne zaman yap .. ılaca· k beşın yutuldurru· l·oc·\ t ~ ç· . b " \. ' 

,ının .Japonlar elinde na· 
sıl can çeki.,mektc ol- ~ ( A A) 

RS .. T 

uu~unu bili\•oruı TJ" .. _ Ankara 2h • -
" . un' .t • hı · T nın übur tarafındaki wlm 27-1 G:lS Tarı ı an 

yanğ'mın bize kadar ırel-
ınen~c )ğ. · c 

• t mı yahut v:ım 
~aşımııda her h;ngi 

F d bır d"' er in hayatında. mil- uşmnnm bize saldır-
ı tl · · mak iç.in · ı· e erın ve devletlerin ha- gıı ı hazırlıklar 
yatında da her gün, her :\:ar>ınadığını ve günün bi
saat bir mücadele ba lan- rmde derhal hUeuma geç
~"lcıdır. En küçUk bi~ ih- 1 n~P.Yece~ini kim temin ed~
nıal, en hafif bir uyku bi- ı Lılır? 
ıe derin uçuruuıJar hazır- Harb ne kadar uıak 
lar. Bundan uoJayı daima o~urs~ olsun bir tehlike
uyanık bulunmak, uaima dır. Ölüm gibidir. Ne za
ıelecek bir tehlikevi ön- man g'·leet)ğini haber ,·er· 
lemck için hazırlıkJ~r yap- meı. 
mak mecburiyetindeyiz. Eskiden harb meydan-

ları Deniz.Jn karalardı. Bu 
llk insag dünya yüzün. gün bunlara birdo gökler 

de cörüldiiğü "Ünd b . karıştı. Şimdi yurdta üç 
k x. • en erı ·· l b·ıh h avFta vurdır. Vah t h ycınc en , .c ı Msa a-
. . .,; an. , k 1 . gı hıssin tcsirile kav"' ''adan koruına · m~c:rnrı-

ctmişse illede ... 1 ga vetindeyiz. Karadan de-
k oı < c oııd:ın . w daf k 
urtularnamıı;;tır K· b. nizden yurcl mu aası ·o-

sıl kardeşiı • k. a ıl, n~- faydır. Çünkü bunların 
ıe ıymı~sa bır . 1 · · · · A \'rupa bir A . ~ derelerı, tepe erı, gırıntı 

ti do yanı ı,!l81
8)d~ k?evle- ve çıkıntllan bir dereceye 

~ n M ı kom. 
1 

. . . . k 1 1 §Usunun yurdunu elinden kac ar . ışımızı 
1 

·o akyt~~: 
alnıak için a . h tmp düşmanın ıare ·c mı • ynı artketi 
daea hoohar b. k. zorlaştırır. :Fakat ha va 
d , ane ır şe ıl- d ·ıa· 0 h. b" e tekrardan k" . öyle eğı ır. , ıç ır 
tir. çc ınınemış- girinti ve .;ıkıntısı olma-

. Onun için yapılacak ilk 
ış, <laima kuvvetli bulun
Inak t k 

• 1aş alarmın taarru-
~~na meydan vermemek 
1
'

10 eltlt)n gelen bütün f e
~aka.r!ığı yapmaktır. Bu 
edakarlığın en favdahsı 

ancak et birliğilcı ... :c mil
l~tçe yapılandır. Her ke
sın gelecek her hanO'i bir 
teh'"k · " ıı eyı sızmeıi benim-
sernesi Ş:\rttır. ' 

b Butun diinya milletleri 
Utçelerinin en büytik kıs

mını ha 1 rp evaıımıııa ayır-
nnşlardır. Belki muharebe 
~truek Diyetinde detildir-
7r: Fakat ınevcudiyetle
rıııı korumak için tetik 
d"1Jnak ınecburivetindir-

' 

yan geni~, alabildiğine 

sonsuz bir alandır. Onun 
için her millet tepeden 
gelecek tehlikeyi önleme
ğe &ütün kuvvt'tile hazır
lanmaktadır. 

Tiirk milleti de her an 
patlaması ihtinıalı bulu
nan bava harbine karşı 

kendini korunJak için ted
birler almakta bu i._ tc bü
tün millet el birliğile uğ
ra~makt;t. hiikumet bu
nun için yer yer açlığı 
kurslarla millete tehlike 
:mıııd:ı na ... ıl hal'nkct CUl~
ccğini Hğretıneğe çalı~
maktadır. 

İçimizde açtığı derin 
yaraların acı hatıralarını 
unutamadığımız Osmanlı 
ibmalıuı bP.r fıraatta il-

gazetesi yeni seçi
me hazırlık başla· 
dığı altında neşir 
ettiği bir fıkrada 
Büyük Millet Mec
lisinin içtimai n1üd
detinin yazın hita
rna ereceğinden ve 
veni ıneb'us seçinıi-
w 

nin de bu yaz yapı-
lacağından bahıs 

65 Yaşını geçen 
müftüler 

Bazı nıahallerde 

65 yaşını ikn1a 1 eden 
n1üftülerin tekaüde 
sevkedilıneleri İcab 
ettiğinden bahisle 
n1aaşlarının veril
nıediği anlaşılmak- ı 
tadır. Kanunda n1üf. 1 

tüler için serahat 
n1evcud olduğundan 
hizmet ifa ettikleri 
n1üddetçe nıaaşla
rının veril n1esi İcab 
ettiği bi ldiril n1ekte
dir. 

netlemek, gl'llÇ , " hıkılfib
t'ı Türkinmiıı "uı tda ynp· . . . 
tığı her yeniliğ"i, medeniyet 
ufuklarına. clo~rlıl atti~ 
her adımı yiirek fcrahlı~ı 
içinde anmak bizim için 
bir borç onun göıterdiği 
devrim yolunda. koşmak 
doyulmaz bir zevktir. 

Ziya Kdıckll 

edilınektedir. 

1935 de intihap edi
len Büyük Millet 

Hey' eti Vekilenin yeni 
bir karan 

Ateclisinin 1935 Mar- Yüksek nıektep 
tındaki içtinıai teş- ve lise mezunların
ki latı esasiye kanu- dan askerlik hizme
nunun yirnıi beşin- tini ifa etıncyenle
ci nı~ddesi mucibin- rin nıenıuriyete alın
ce f: vka lcidc bir İç- malarını bazı tak
tima olup meclisin yidata tabi tutan 
adi içtin'ıai devresi- kararnanıe vekiller 
ne ıg35 ikinçi tetrin- heyetince nıeriyet-

-Sonu !} nci sayfada- / ten kaldırılnuştır. 

Fıkra 

Tanzimat fermanı 
- Evet dostum, bizim 

hiç lıir inkılab kanunu
muz "Tanzimat f eruıam ,, 
na benzemez: Yani hiç 
birisini ne kendimizi, ne de 
başkalarını aldatmak için 
yaptık. 

11 lnkılab hamle ve ka-
uunlanmıza istemiyorek 

itaat edenler, OAları gev
şctmeğe çalışmakta helki 
haklıdırlar. Onların mede
ni kanunuaıuıa milli mae
kesi takarak hücum et· 
nıelerine müsaade etme
,·nlim. Bu milli, eski ta
~ssubun tebdil kılıtadır. 

11 Halbuki bizim esae 
kuvvet imiz, inkıliblanmı
zın Ramiuıiliği ve her ttlr
lü reaksiyona karşı, mad
deten ve man<ın baıırlı

ğıdir. 

"Tanzim~t, osmanlı 

TU.rkiyesind~, bu iünkü 
lıpanyadaki faşizm hare
keti ıibi, ecnebi idbal 
mah telAki edilditi için , 
bir tilrlü benimsenmedi. 
Bir kaç nesil, iki mede-

niyet arasında, boş ka,•
ğalarla yıprandı, gitti. İm
paratorluk bu rakkas ha
reketi içinde battı. Aynı 

muka veınet \"C rnüc:ıdele
nio devamına razı olma
yınız. 

lııkıl§.bımızın kaynağı, 
zafer '\'C hürriyettir: Ve 
gayesi milli kurtuıu .. uıı 
tamamlanınasınd:ın ibaret
tir. Tanzimat, ınağlüb im
paratorluğun garb füenıi
ne k:tr~ı, bir nevi taviza
tı itli : Kemalizm, garb 
empnryalizmine karşı ka
zım<lıi'S·ımız zaferin devam 

~ 

inan<'asıdır. İııkılftbıınızın 
sosyal, kültürel ve eko
nomik her hangi lınmlc 
, e hareketini zayıflatmak 
istiyen milli propağanda
sını giddetle reddedelim. . 
Aga.yasanın, ınedPui ka-
nunun ve bütün kanun
larımızın, · mad<le madde 
tekmil hükfımlerini kur
tuluş kaleleri gibi müda
faa edelim. 

Ulus-FATAY 
• 
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Sayfa 2 
L!!22_ 

Gaz Kursu dersleri: 1 

zehirli gazlardan 
korunma 

-3-

Bu derste gaz<lan ko
runınaum kısıın1anııı ko
ruyu~u cibazların tarilıiııi 

ve korunma vasıtalarım 

görec-eğiz. Gazlardan ko
runmak iki kı ·ıııa ayrılır. 

Aktif - Pasif: 
Aktif konırıwn: 

Diişwanııı g-nz atmasına 
mani olmak onun ~n 

atışına ua~laıığ"ıçta önle
mek tl:ılıa ı· \" vcl da vrn
ırnrak g-azbı kıır.:ı koy
maktll". 

Bunu da kPndi tayya 
rerııizle. tayy:ıre defodPll 
toplarııııızhı~ topı;u 111 u1 la 
yapanı. 

Pasif korunma: 
l lüşmaıııu attıg·ı µ.:azl<-ı n 

müıııküıı olılıığıı kaıhır 

tPsir bırakıumuağ:ı \'ah~ 

mak demektir. 
Buırnn il;iıı ıll' her ~ı·y 

den f'\'VPI IJizi gazlar:ı 

kar:;;ı kc"rny:111 eihaılaı ı 
bilmek \'e hı111l:ırıı1 kuJ
lauıJnınsıııı öğrenmek Jfı 
zımdır. 

lıuratın·arların<la, maden 
ocaklarınd::ı, irnalethane
lerde itli. 

Büyük hnrpte gaz atıl

ııı11ğa lıa~lanmca maske 
:ıı>ııa yid ı·rı: faurika<laıı, Ja
lı11 rntu nmfa n harb salıa

~ma geçti. 8onra duman 
tlıırduraıı cihazlar keşfe 

dilirıı;ıı bundaıı itfaiyede 
btifaclp •ili. 

ı\!maul:ır gaz. at mağa 
lıa~Ja~·ıııca Fnmsızl:ı r ~e 
11:~~ itle kıılJ:ıııdıkları zehir 
i l'\ kif eden cihazları harp
~,, kııll:ıııımığa ba .. ladılar. 
Fakat bu ilk maskeler 
y:tlııız ağ-1.1 ve bıırnu ko 
11!.\ · ı ıı ı• ıısı·ye bir hağfa 

lı:.ığ laıımı paııı uk t :.ı uıpon

hı rnıd uıı ibaretti. "pamuk 
parçası yumağı,, !~u pa
ıııuk. ıı•lıirleıi tevkif \!<len 
l·i ·· ı·,:~·a~·a lı:ıtırıliyor<lu. 

1 :11 <.'(' 1. :ı Lilhaası: ( Klor 
ı.::. z id:ı dü. iiıı\iltnü~tii. .. . . . . 
Y<ılnız ipmolfirten iha- • 
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ş E~~ 1~ çv~ 'I : ·Gari~ YaK'aİ8r:, 
11 A JJ ER L ı!J~ R 1 Onbin lira 

Zehirli Gaz 
kursu 

' Gazi okulu salonunda açıln11ş oln n g<lZ 
kursu tedri~atına deva m ediln1ektedir. 

Dersler, 13irinci Urnuıni J\lüfi.:"ttişlik sıh
hiye n1üşavir n1uavini Bay Hıfzı ı\lutlu 
i)e ortaokul ınüdür n1uavini Bav Ziva - ,, 
Kılıçözlü t~rafindan vcriln1ektedir. 

10 bin fidan 
dağıtllacak 

Merkez nürnune fida nl ığında yetiştiri
len iki - üç ynşındaki t'1kriben 10 hin aded 
n1ey veli ve tnl'yvcsiz ağaç fidanları ha i
ka parasız olarak dnğıtılacak ve bölge-

Mirasa konan ~ir kedi 
Aıneri kad:ı, kedi 

sini seven bir kadı 
ö]ınüş ve v~1siyet 

na ınesinde kedisin 
10 hin lira 
hıra kn1ıştır-

Yazı yazan Kedi 
nıilanoda hir tüc 

carın kedist dakti
lo nıa ki n~~ıııda, gö 
teri len şeyleri ıı i . . . 
nıırn yazıvonnuş .• 

Suriye Hü~ômef 
An karada 

Bir Konsolosluk açacat 

IBir şe~·i ı>~asıııa girm . 
den önel' o ~,·,·iıı ıı·pı·ir-

rt'ltL lıu ı1iğ"l'r gazlnrı tev
kif edemiyordu. Her gaz 
i<;in hu~usi l.ıir eczaya ua
tıı ılıııı~ lıir tampon kul 
lanın:ı k lfmıtı geliyordu. 
t:oıır:ı, taıııponlnr ancak 
ısl:ık ik~n i~P yanıyor, 
kunıyunca ~:11. emmek has
saları k:ıyboli~·onlu. Hu 
~PlwptPn lııııılarırı <lai::n:ı 

ıslaklığ"ı tPıniıı etmek lft
zınıdı. Hunun ic;in de glisc. 
riu '"<'Va hiııt \'an-ı kuııa-

1 n in ağaçlarla tezyinioe ehetnıniyet veri-

Fransa - Suriye; 
m ua hedcsi ahkam 
ınucibi nce, Suriye 
hükun1eti, l( a hire 
Bağdat ve Ankara ... 
ya konso lo-:;Ja r ta
yin eyliyecektir. . ..,, ~ ) 

diği sefı·hatı lııliıııııPfülir. 
( hıurı için lııı koru!'ll('ll 
rilı~zl:ırııı ıh lll' ıaııı:nı 

çıktığım ııP ııa~ıl tı·k:l

mül <'ttİğini. ne zaııwn 
hu lınrh i~lt•ı inde kulla
mldığıııı bilmemiz faydalı 
olur. 

Bizi. zc·lıirli g:ızhı rclan 
koruyau cihazlar ikiye 
ayrılır. 

:-"üzil<'ük•r. 
Tecrid crlicilt•.r. 

Siizücü cihazlar, clı:;;a
rıdaki ZPhirJj h:t\':l}'l 8Ü

zerek zehrini emer Y<' 

yahud taclil rdcr, havayı 
:.~r~ hale koyarak bize y~.

1 'l'ecrid : ecli1;i (·i h:-tzlar: 
Bizim dı\lan ile olan :ı!:l- ı 
kmnızı tamamen kt•sr'r. 
bize lazım olan ok~ijeni 
kendisi verir. 

Zehirli bava\'J slizüh 
bize saf hava ''PrCn ci
baılarııı eıı başında (Gaz 
Maıke•i) vardır. 

.Maske, 1Jü~1ük harpten 
C'V\'C'l de \'::Ir<lı. Ancak, 
maske o ıauıan aanayide 
kulhımJivordu. Kiwya la-. ~ 

• • n 

nıhlı. 

Büyiik harpte bir miid
<lPt sonra k!or yerine 
(foskı~n) ve sonra ba~ka 
gazlar c:ıkıııca i~ değişti. 
Tamponlar işe yaramaz 
ol<lu. Tamponlar yalnız 
a~ız ,.e burnu koriyordu. 
Göz1t•r a<;ıkta idi, gözler 
i~·iıı de ayrıca hir gözlük 
yapılmıştı. Taınpon ta:;-i· 
yaıılar ayrıca gözlükte 
takiyorlar<lı. 

Çanakkale barlıinde 
Hilü1ıahıııc•r lm tanıpon
lardan elli bin tane yap
mıştı. 

Hulftse, ilk maskeler 
bu tanıponlanlaıı ibaretti. 
Bunların idi.fi gehnedi~i 

aıılaşıhnce bir ıwvi ba~~ 

hklar yapılılı, (kagtıl) 
Kau·ul adı verilr.u hu • 

leçekti r. 

başlıklar h:ı ~a geı;i rili r ve 
husuıi kutular İ<;inde te
melli olarak ıııııhafaza edi
lirdi. Gaz tPhlikP~i olunca 
nefer süratla ha~lığını ba.
' ın3. geçirir \'e hoyııun
dan hağlardı. Buıılarm, 

Kagulların lıir c;ok mah
zurları vardı. 

1 - Zor takılmlı. 

2 - Ecnısı kafi gPlmi
yordu. 

3 - Takıncaya kadar 
çok zaman kayualiyordu. 

4 - Sıkıntı veriyonlu. 
Cam buğ'laniyor. görmek 
imk:.lnı kaluıiyorılıı. 

!> - Çabuk kuru) ordu. 
6 - !"inin y:ıo·lı olma-.., • l'> 

sınd:ın dcla~·ı ;'üzii~ gi)zil 
berbacl ediyordu. 
7 - Çabuk çabuk ccrn

lama yiizüııden kuma~ 

deliniyot<lu. 
Bu ıııalızurlar yuzun

den bir müddet sonra 
bunlar terk olunı.lu. 

-Sonu Yar-

Mar~inin T ari~i Eserlerin~en: 

Hasankeyfte Tiirklel'e aid müzayik bir türbe 
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i!'ELGRAF :H~berler~ 
Milletler Cemiyeti Konseyi Toplan~ı 
Reis nutkunda Cemiyetin 
hayati bir ihtiyaç olduğunu 

f v·li.~ff !~:~;;.~!~~!:J··- PİYASA-.. ...... 

söyledi 
Ankara 28 (A.A) - ti bir ihtivaç olılu. 
Mill.-tler Ceı niyeti ğunu söyfenıiştir. 
koıısevi dün toplan. K 
nu~tır~ onsey asaı beya-

İ. 1 - ·ı natlarında Cen11"ye-ta va ınunıessı - .. 
lerini~ koltuğu boş. t~ ıtınıa~ların! be
tu. l~eis Nutkunda ) n 11 etn11şlerdır. 

konseyin hugün yü- Konsey bugünkü 

züncü dev resi lesi t ı 0 pi" 11 tısıı ıda Ha _ 
ettiğini ve Milletler tay ııwselcsile 

111 
,_ C . . . 1 ( ş 

en1ıyetının ıaya- ğul olacaktır. 

Yeni Saylav 
seçimi 

Ne zaman yapılacak 
- Birinl'i sııyfutlan so·ı- re Büyük Millet Mec 

de başla nıış 0Jı11~ısı- J · • • b" ı .
1 
• · ısının ı r c evres 

nı ve teşkilatı c·sa- dört sene devan1 
siye kanununa gö. edeceğine nazaran 

Dörtyelda 
Bir Kadın 

~ç çocu~ ~oğur~u 
Arnavut n1uhacir

lerinden Dört yolda 
oturan kahveci Ha
san adında bir yurd 
daşın k<l rısı bir ba
tında üç çocuk <lo . 
<rurnıuştur. Çocuk
b 

Jarın üçü de erkek-

tir. 

' buO"ünkü büyük n1il
let .. ~n1eclis vazifesi-

nin ln39 senesi ik İ ıı
ci teşrinin ilk gü
nüne kHdar devanı 
etıııesı tabii oldu
ğundan n1ezkur ha
vadisin asıl ve esas
tan ari olduğunu 
bF.:-ya na Anadolu A
j~ nsı n1ezundur. 

Yazanı · · ·. · ·. ··· ·.···.·· · 

~~=~:-· Ba Yk uş evlrea: şefkati bu gör.yaşlarında 

N 
. ·-. : .. ·-······· .... •· .. Akyay 
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idi. 
__ Julie benim kızım 

söyle bana niçin ağliyor
~un?. 

Hıçkırıklar gittikçe fı:ız. 
laJaştılar. Julia'nin ince 

R vücudu kesik hareketler-.. ,,. alemini masas11ıın halı.va dikili cansız bir k" 
usuı Je sarsılıyordu. San ı O· Çıkın~, bır"ka•alc O•ladan vucuı gibi kıAııldaııından nuo •aklı bütiin iıtirap-,ı. lukarda çocıık1arm duruyordu. lkisi de Jime-
ÇaJı8 -' ları, babasının ko1Jan arn-._rna odalarının bulun. rıezyi ğördilkleri ıanıan k 
du~ k sında gözyaşı ve hı~·km · f\u ·attan .Mi Brovvun heyecanlarını güç 8akla-
Çocuklara Coğrafya anla- yabildi~r. şeklinde kendilerini gös-
taa sesi geliyordu. Asıl felaketten başka termişlerdi. 

. lfı~·kırıklir durmuştu. hcrşey aklına gelen Jiıne. - Kızım söyle.. Ne Jırıı•ııez kul:ığının ahlan- neı sordu. var? Haatamısın? .. 
~ıl!;ını ıarıne<lt-rek dönmek - N,;1 oldu?.. Ne ,.ar Fakat Julie csaı;lı L>ir 
ü~•reydi. lleı·Iıaııgi bir <e- Julic?. bubrau içindeydi. Gözyaş-
tıYın doğruluğuna kaıı~a- Hiç ses yok .. Biraz son- lariyle ıslanan mendilini rıız l l · h l ·ı k · 1 " h. o 

1 

uğu halt.le hazı ra :Mıc e tı re· ''C ancak hırsından dişlerıy e ı~ır .• -ıslerin t · · · · ·d·ı· b" ıesle ld k ı ir}' Jrdu esırıvıe tamamıle ışı ı ır ır mırı an. ra muttası aı., ıyc · enıiıı olabilııı~niz ieiıı bü- dı: Jinıeııez binlen ciddi-tUn U h " 
Gı ş .P. eler! ortadan kal- -- Bir~ey bilmiyorum. lı•şcrek her ',eyi nnlaııı:ık 
b .'-'•k ıstcıız. Jim <'nez de Bahçeden gcci y ord uıo. 1 la- i•tiyordu. vı> hiç bir k a-

oy Jc lıir haleti rubiyenio nınıııı seıiııi işitıiııı, ııc babatı afetmtyeıı cıki 
se•kiyle 1 · · k ld ğ a 1 k · · ı:a erının apısı o u unu n anıa ı~~ın sertli~ini takındı. 11
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OÇtıj{ı zaman .Julieyi , buraya geldim. _ Ne Bckliyorsıııı ... arşısında buldu. uı·r k... J" :\ K 
0 

""" ımencz ızınıa yanı- Söı.·Iesene nevin v~r? bepenin ··u · k J J 

b 1 • • ıerıııe oturmuş nı oturara onu <fülerinin Julie herşeyi söylemek 
,'::" .. •kı clieriııio arasında Ustüoe aldı. Göıleriuıleo arzusunu birılen kendinde 

••zcc •ğlıyordu. Micbel gayri ihtiyari iki damla duvdu. A11famaktan şişmiş 01&un k .ı .... 

•rş11uı<1a, götleri yaş ak~. Bfltün b&llaJık gUzlcri kapalı, saukı keıı-

Ban~ırma~a 
İki kişi yandı 

Cln•I K.Uo.a 
Kr. 1 Sn. 

Bu~day 4 
3 50 Arpa __ --

Un (Bir çuval) 650 _ 
,-Dan S _ 

Bandırı11.1da park Nohut _ 8 _5_0 

caddesinde konudu- , ._-=_~:..:...:t....:.e~-= __ r-c_i-m_-e~-k_·~-==:~~s~ _5_o 
Al . l Pirinç 19 rc~c·ı kara ı ve ca-

cı Sade Ya~ 95 
in biraderi Ahmet Tere y:ığı -

dükkanlarında eski Zeytin yağı 60 
. y·· 45 l)ir Jastiki tan11r e- un -

Deri 36 _ derken vanlannda 18 
J ifadem __ ,. 

açık bulun:ln hen- Badem içi 70 

1 · lsa Cc\·ı'z 15 1--• ! zi 11 tent· <esı nası .. ıı 
Ceviz içi j5 ı _ birden bire ateş a- ı-;r hl '>ü · 
~~p , - ı __ )arak )'annıış ve her Mazi ](f I __ 

ikisi de birden yan- Kesme Şeker 851-
1 1 -Toz ~.·P.ker 3:? ı _ nıa)'a baş H nnş tl r.-

Katl\'c 130 ı _ dil·. Etı-!Jf.tan vett- -- ! 
• J S:ıbun 1 o<> _ 

şenler kendilerini Çay ,350 
1
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kuı ~ ., rn ıışlardır. Kum Uztiuı ı 20 1 -

l"'eknıe~-_ı 18 ! __ 
Bal ı 40 

-,-,e-.s-ti-1 ----_1
, 43
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~ııçıık KADIN VE MODA 

SAYFAMIZ F AlTIN PİYASESI ..,. 
Gelecek hafta renkili ve 

1 r Es~mli clarak çıkacaktı. 

tlisini boğmak istiyormuş 
gibi parınnklariyle boga
ıun Hıkarak büyük bir 
ümitsizlikle dudaklarının 
arasından lıir nt~f cs gibi 
~u cümleleri ıorla ~ıkara.. 
bildi: 

_ GeLeyim ... 

Jimeneznin gözleri bil· 
yUdii. Onu ko1Jarmm ara
sında ezecekmiş ~ibi sıktı 
ve bütün kuvvetiyltı o kü. 
çük vucudu sarsarak ba
tırdı: 

_ Yalan söyJiyorımn 
yalan söyliyorsun. 

Ve birden ko11arından 
JuJie'yi yere fırlattı. 

_ Demek hu krıdar 

sene seni bunun i<;in hes
lcdim. Cezanı görcceksırı 

~ .. ı fakat evvela O ... ·-"Y c 
kim bu işi yaptı Röyle? 

Elleri hırsmd~.n titrı

yordu. Kendisine hcı-şcyi 

söyleyecek bir iz arar gı
bi gözlerini etrafına çe
virdi. Bir köşede hareket
siz duran .Michcli gördü. 
bir antla &erşcyi aııladı. 

- Sonu Var -

Bu giinkü altın piya
sasışudur. 

Saht Alınıı_ 
~Hamid - 1055 lo50 

l!.-;~:i+-!:~~ 11) ~.:~._. 

BU GÜNKO 
POSTALAR 

Bugün sa hah saat 
8,30 da tren postası 
gelecek, 6 da Savur, 
Afidyat , Gercüş, 
Cizre, 10 da Diyar
bekir, 11 de Nusa y
bin, Kızıltepe ve De 
rik postaları gide
cektir. 

Yarinki postalar 
Yarın sabah saat 

8,30 da Tren 13,30 da 
Nusaybin, 18 de Sa 
vur, Midyat, Ger 
ve Cizre postalar 
gelecektir. 

Sabah saat 10 da 
Diyarbekir postası 
gidecektir. ~ 



Ummal llepl,.at .. Ya , ..... 
Dlrektlrll 

M. Siret '9ljy 
•••Wtia j..a (ULu&aü\----w 
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Marcdnn •!!f!IJl!ILll9al!.ll!l!l!!!L.-.... 
icra Dai esindenli OMARDINo 

Ulus • 
esı Medrese mahalleli ğayri menkule tak- ·~ 

Mustafa oğlu Ab- dir edin kiynıetin I' 
dullatif ile Şeyhı11us yüzde yetmış beşi C a 

N~in~e ve Vesile ve bulmadığı takdirde ==~ il Basa mevı 
saıre ıle f-fralarınde1 ·1 s"'' ıs on be , 0 .. _.,, _ , - l 

.. uı ". Ş öUll U d ı== 
~şftan muşterek h:1 t(' ındit olunacak ] ~ 1 1 ~ir B A S 1 M E Y I O 111 
~akı vemını Mehmet g .. , i 
0 __ . "'h • s::ıatta y:ıpılacaktır ' :~ .. __ _ 
oqır anrsı yes~r 

1 1 
. w .. • • a 

Ye arka cebhesi t:ı - 1.c~ ,;~sıngore bılmesı f r.1 Her nevi Defter, Çek, Bono, Makbuz, Kağıt başlıkları 
riki anı ile mahdut ıçın artırına şartna- t . . . . . . . 

1
. k <l 11esiono-u"nmu"(ldetl .: Kartvızıt, Davetıve k::ırtları, Du\'ar Afışlerı, S11tefllQ 

ve 260 ıra ınu a - · o e- !! • 

der kiyınetli bir b:ıp icrada açıktır yüzde ı=~ ve Tiyatro Biletleri çok güzel bir şekilde basılır ve 1 
ha11enin satıln1asınft ı t',~ depo akçası ver- ti&.~ k b. -dd · · d t ı· ed·ı· 

hı 1 k dell ). ,~ ısa ır 111u et ıç1n e es ın1 ı ır. ma <enı.ce carar 1 me ve a ıye ve ~ 

yerilmiş olduğundııı· bütün ınasrnflar alı- ~ Vebl .ıetlrttlllmlz lantası, kübik harDarla ~ok 

mezllür ev açık ar- Cl)'H ait olmak şar- =~ tık .,.eçete kAlıdı basılır. 
ttrfnaya1;1lrnrıldısıı - tile taliplerin mez- ıı _ . . 
tış8/3/9!8günüsaal kürz '1 :1lnnlaı·da ic- ~ VerUecek sıparı~er, gönderıJecek paralar ııtardinde (Ulu, Setii 

d 
BE~ 

11 e yapılacaktır. r:1 ya rnuracaa t ey- ·=t Basıme,•ı ) İdare müdftrlüA"ü namına gönderilmelidir. 
=-~- d =-~ ~u sa günün -;: lc.ndcri ihin olunur ~ Dışarıdan gönderilecek sipariş nOmunelerinin okun~ 'litr 

-Güven T eci mevi ı. =c sureltıı yazılmasını sııtVI ıı, er erım zd'en er z. 

lı •:~~~h:ı;~l,;u;;::ı-1111•···ı1H1111': ·,-..ı&..•'"'ilii! ·• ....... _ ,_...._ '0-. 
G••• atansın, nıakhıa yaıtları, -llllll'llWUlflltlllllllD'"Dll 
Mt,ıen otomobtl la•tlklerlnln j ULUS SESi 

Toptan ve Perakende . ABONa-.e ıu.N :•••• ELMAS MAKAS 
U t tR S-rtları CUZ ~.A'flŞ YER D .. •.. ~.~-.-..mm• 

• Abone$•rı•an ı': Ca Yavuz 
Sultan 

Ba dei*.U roman satbk lt;ln 
••.ı,nr. 

Matbaamızda, gazete ,.e kitab satış yurdundan 
araymı1.. 

• '• !• Kadın Terzisi 
15 Birinci cadde ı.lnger acentesi yaııında 

--A • .......--tı Ay__._..lığ• ~~~.--aı, : Dit işlerin güzelliği re ucuztuau ile 
Seneli iti • e 

ıı -- : 

t 
iL~ ŞARTLARI • 

· lıAnın l>eber satınndan • Belenllmt-!yen lilalların para• 

. 

Relror kırmıştır 

j (10) K 1 
• derhal Uder 

uruş a mır. • • .. • 
oktor - Openato•r•·.·.-.~.•1 • İlfm neşrinden mesuliyet • Bır dala tıcrnbe 6anu ıspat ,,,, 
S . K + l kabul edilmez. ı ı • 

&im· esen • G12nü geçen nusbalar • • • ••• •• •• • • •••• • •••• 

Ameliyatlarını mutedil şeraitle :• 1 (1o) kuruştur, H ı· M • B 1 L y 1 yapmağa 1>11,ıaınıştır l ...... AiLE DITDRtl a IS arına 8 lı iğ an 
PAZARTESi ve CUMA GÜNLERİ ı Her Ailıµıin 8'*' ile Bi.yiiJıfişesi 6'1 iaiwş 
fukaralara meccanen bakmaktadır t alakadar oıaa ~,ı 
~ p, ,.._ 4 bir ~rdb'. Sabi Yerb Abd• Tep .. 

11 • p••wl•, Pmlr ._....... • lletı.1•11 n Mardin Birinci cadde No. 165 ............................ 
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