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Kuruluş yıh ı Agustos 1927 - - a 

bir m f::li!h e d: r 
i V ~ ı_IYabancı lf53asınlarda 

f ki taraf ar Si .,i O· ! Fransız Basını: 
lllatik, demiryolu, posta I 

münasebeti kesildi 
Şotan Kabinesinin 

istifası 
Ankara ı A. A. - 1 lar y:ıpılıııası Lit- j 

fludutta bir Polon- / vanya kanunu esa- J 

.Yalı .neferin öldürül- s'.si:ıde _ V'.lııo şelı- / 
tııesı ndeiı dol :ı yı Po. n n ı ıı h :.ık u nıe t rııe r-, 
lonya ile Litv:ınya kezi olduğu ııınddf- 1 
~r·asınci,1 d;plo ıı;1ti k ~·nin luıidınlın:ısı 1 

Ve <lenıiryolu post<' ve ölen nef t>rİrı aile-
lllüııas ı betleı i ke- siııe t:-ızıııinat vc
silıııiş ve Poloııy:ı rıl "' s; için bir nota 
bu nıünast betlerin ,·erıııiş \'e kırk se. 
başlaınası milli alrn- kiz saııt mühlet ıs
liyr·t lel' re.ı' ·n1 i h;; k 
h t<:>,nıst ır, ;ıfdondr:ı n nhısına- • . 

\/arşuvad 

Inğiltere 

Habeş [ilhakını:. 
tanıdıl 

Fransız gazeteleri 

iç bakın1dan Şotan 
kabinesinin istif ası 
ile ınt şğ· u 1 olrna k
tadırln r. 

Şotan kabinesinin 

istifası s~ığ cennhta 

büyük bir tesir yap
ınnınıştır. Sağ ce

nn h gazeteleı·i hu 
k a bine o i ıı z~ t en k u 
\'t'tli bir ş y oJın;ı. 
dıo·ı fikı·ini ve ö•e . ... 
dt·n h r· tt b , üz 

Ja rda n bahsetnıek
tedi r. 

Bütün sol cenah 

Litvanya aleyhinde 
nümayişler 

ettirdikleri hedh ıı ı 
liklt rin isnbetiı ıi ilt -
ri sürnıı ktedirler. !tal~·a füı~' t1

ldli Etiki Fı aıısız Ba~vckili 
Uay .. \Iu~~oliııi 1'1erkez ve sol ce- .;atoH 

A n k a ra 18 A. A. - h I L. • . .. • 

....... ·ı H· ı . . O<l n1ouıeoın su- ve «Üeurve» yenı inen tere <lı ) f: Sls-

J t"~d:ı İtıı lvıın k~nt- ı kulundan ne ııı:nı - ı teşl.il olunacak kalitvanyanın Polonya ife ı roıü a1tın~ıa buıu- / 110 ıı ve ne de 11101c- binenin .ıe ı_ıaık cer-
birleştirilmesi isteniyor 1 nan lcısıııılard:ı ita!- essir gö:-ün~ııekte hc~i çelıresınde ola-

ı\rıJ(aı-:ı ı A. A. - 1 komiseri hu \•aziye- lcrı tanımışlır. _ _, -

\l<ırşov:ıd:ı Liıvan- r tin tehlike~i bir ı_~"- 1 General K~ziın ~iri~ Veg'"' iler azaliyo r 
Ya aleyhinde nü _ / va yaratlıgını soy- ) rnkya L ~rnrııı ~ıı!ı:t,.. 
ll) . 1 J • 1 <riJte . , ti-..i General hazım Dırık 1 B 1 . 1 

a Yış er yapı 1 ııı ış 1 en'' ş, 11

" 
1 
e ' e / bi~ kuı· "iin<len heri An- H ü hl met çe bazı u rn ra r yem yı 

Ve Litvanyanın po 
1 
Fra~sada l~oloı~yıı ;,ara<la' \uı~,'.~ı~kta, :" verğilerin kısmen / hü~çesiııin müzake-

10nya ile birlestiril- nezdıncle teşehbus- / lrakyny~ uJ.ıbdJ~ - " 1"'.'. / nzaJtıln1ası takar- / resı esnasında ta-
. • • f • 1 ;,Jerie al:ıkaılar Yekııletleı _ . . . ·I . 

11

l~s.ı ıstennıiştir. ]erde bulunmu~ aı - ;l",dinde temnslnmıa ııe rur etnıışıtr. 
1 

haklcuk edece <tır. Sovıvet Ha r j c ive dır. Yam etmektulır.• " 

1 
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Sa,·fa 2 
... · a l T 

ULUS SESi 
R ' ~ SF 1 

l.!:!'~~.I!L~~.;.J L Seçme Haberler 

- 21 Yazan: Sedad Yesugey Ka~ire-lsken~eriye v~~~~~~!!~!ran 
J Maliye Vekaleti Di-

Bir Felemenk ft1inıi '-·e ile bir çukurluğ·un nıcc- arasınua vanı rnuha.ıebatla mu-
çok kıymetli bir fizikçi ıuunna bir dalğa ve im tab1k kalarak orman 
olan Hu,,·guens zivauın dal!ianın ufki bir nıiişte\• i · ı l k amenajman mcnnıl'lari-

J .. !{ahire ı e s t'll ı ı · b l bir cJalğ·a devini olduğu- üzerin<leki dii;,, değeriııc<lc e ıarıta su ay arına 
d · lerı·,-~,. aı··lsıııcia 1'11 ''et'ı·ıeıı tazın1·11atın ka-mı düşi.iııdii. Yalnız su bir dalğa nıuııluğu cııı- ( '·· c: ' c -

.1. I · zanç, buhran, muvaze-g ibi a!!ır maddeler yt>riıı-

1 

ıir. g ı ız as (erı ına nev-
,, ne vergilerine tahi tu-

den oynatmanın ne ka- ra la rı ha şl~ 1111şt ır. tulmarnalarını karar -
dar güç ol<l_uğunn bildiği Bıı durğ'un suyıın iize- 1 t t 

- · k 1 1 • a~ ırrnış ır. 
başka bir maddcııin her l rnıe ·fiçii ~- . ıır .~anıaıı Bir çok \ılısır su Çünkü orman ame-
tarafı doldtırııııış olmas1- , parÇ<l:-iı ko~'alıııı. Hır dal- I l naJ·n1 ,·ııı memurlarile ha-, bay an nıanevra ar-
nın lfızım gelıliğ~.ni <lii:;:iin- ı ğ·a on saman çöpiiniin lıi- ., rita subaylaı·ına vcril-
dii. Ve c•ıı hatır olar.ık zasma g·t·l<liği zauı:ııı, onu da rnüşahit ohlrc.l k me~te olan tazminat, 
tanılan gazl~ırdnn ~ok ela- h·rıdi ıridc<.'l'ği dircO'ete bulunn-:!aktadı.rlar. arazi üzerinde çalıştık-
ha hafif. adeta ağırlığı " ~ ... ki . ~y 1 ları zaman için ~ apa-. ı}or~ru suru· ı.;ımvor. ı a - • . . 
hiç olmıyaıı hll" 1ııaddc- ,..., · ·• .. ı 1 t' ~ .. J 1 • cakları zarurı masrar 
nın ıncvcııdiyetiııi kalıııl ili;!,. b~l.unlluğ:~ı şa~n~lı ınus- 1 n i uap mucaue esı larla iaşelerinin kal'şılı-
etti \ 'C buııa P::,ir <lc<li. · tf'' ı ıçınde hır gıdıp gel- 1 ğı olarak ikamet yev-
Onun kabııline ~öre c:;ir l me devimi (h:ırPketi) yav- Kahireden bildiril- rniyesi mahiyetinde ve 
her tarafı. hatta mrırn:n- tırıyor ,.,, tlal~a gelip geç- kanunun istisnalara mü-
(]a t :-oı:-rııile dolduruyor, k' dig"'rine o-öı-c vefd tca.ııı·k maddeler·ı·ne go"-.. .. - tikten ::;onra yine es·ı r, 

molekül ve atomların i<;irı- 8akiıı lwline ılünınii~ olu- partisi İle hükü111et re olduğundan kazanç, 
deki bo~luklarıda İŞ!.1.«ıl , 1 1 1. .. d 1 ı)~,rtı'ler·ı· ._'"lı·asırılf, ... _ iktisadi buhran ve mu-yor. ,, at cm :\1 <;op a ga- . .. _ ,. 
ediyonlu. ı lar tarafıııdan sürükkn- 1 . ı l . · ı vazene vergilcl'indcn 

<ı ınücaoe e gıUı , _ muaf tutulma8ı ve yal-
lı 1• .. ı memb.·tir. Şu halde bu · l 1 1 l euygucms ın ~eııP.er- çe Şll < et cnıı ıe de - nız hava kuvvetlerine 

1 tarzcl:ıki dalğa hareketi 
cc evvel kabul etti~i bu d' ı n ·neı·gı·sı·nin kesil clcnizlpnle \'apuı lan ~ii· 1 r. yal'( il y -

maddenin ıııc' eudi\'cti ::;a- mcsi icalı etmektedir. 
r;ildi~ en lı!ldiğiıui;,, dalgayesinde ziya 'e elektirik 

;lalrraları l a~il olubilıııck- lart1an drğildir. l>lğı>r t:ı.-
tcdh·. Bilıırnkahelc. jks raftan hili~·oruz ki; nıesc:-

• lf\ bir s:ıııdalın harekete 
şuaları in\'ia ıiya 'e ttll'k- ı 

. !!'I çıı.•1:i için kürt1ğin su-
tiıik c.blgalarının sayesııı • 

l.tra d ·ı,.·:uıarak uir kıs 

Diya rbakı rda 
İpekçilik günden güne in- 1 

Sayı 877 ...,,, 

~ ; Cari~ Vak'alar, : t 
Sarhoşlan kontro1 için 
ica~ edilen ~ir ilet 
Sovyet Rusyada iç

kiyi haddinden fazl:ı 

kaçıranlar için ceza 
vardır. Bu gibi şarhoş
ları kontrol edebilmek 
içit-ı de zabllanın eline 
bir alet verilmiştir. Bu 
alet sarhoşluğundan şiip
lıc edilen kimsenin ag
zına sokulmakta ve böy
lece sarhoşluğunun az · 
lıfrı ·veya çokluğu, şu 

veya bu derecede olup 
olmadığı anlaşılmakta

dır. 

500 liraya satllan acai~ 
~ahk 

1936 yılı içinde Hind 
suların.da kırlanğıç ne
vinden bir balık yaka
lanmıştır. Kuyruğunun 

üzerinde~ i şa~· anı dik
kat nakışlar; Bunrnr 
Arap harflerile " kRi\
ınei şehadet ,, i gösterı-

ı;. 

yordu. Bu baJık beş yuz 
liraya satılmıştır. de esirin rnev<'udiyetiııi 

kabul edebili) orıız. 

Şimdi basit ,.c kola~· 

anla~ılır. Bazı kii<;ük nıi 

sallcr ile ilıtiz:ızın ııe ol 

mırıı geri itml'::ıİ lflzıındır 

\"C klirPğiıı her hangi bir 
ı:;u kiiıııf>:-.. iııi dP ~eriye iter- 1 

kı·ıı. orada lıulııııun bır 

kiş.~f etme.~tedir. Oi lerin eklinden karakteı 
Kazalardan getırılecek talehenın ıaşe ve saır masrafı ş ş 1 anla, ılır 

:::aıııan ıl3n;asıııııııla geri 

duğunu aıılarnağa ı;alı~:ı ye ıloğTu gitt i:'.ti lıcr za 
için bütçeye tahsisat konuldu nası 9 

Jıın: ın:.ın görülııwl,tedir. VP 
y:ıhııt d:ılğ'ah bir denizin 

Durğuıı bir havuzuıı kenarında <lur:ual, deniz~ 

Div:::ırb·d< ır - J)i
varbc-ılnrda ipel<çi-

ıncnıııuniyetlc gö 
rülnıl'ktcdir. Zir:wt 

J 

üzerine dikkatle bir taş bakalım. Dalgalar birbiri liği teşvik nıaksa- vcka l'-"t i tcı ndiııda n 

<lÇılan ipel< höcck
cilik ınekt<~bi st h ir-

atalım. Ta,.ın suya girdiği niıı pe . .,i :sıra gelerek lwın 
ııoktac.Jaıı etrafa doğru , !:iiirüııtiileri sahile yığ'arlar 
bir takım claireleriıı mey- ; ta~lara vururlar yine gcıi 
dana geldiğini güriiriiz. 1 dönerler. 
Mcıkezleri taı;;ın suya gir-

divle hüluinıet tn-,, 

rcl fında n ~ı1ı11311 tcd ~ . 

dilri ııokta olan bu d:.ı irc-
e-ı 

lor ha vuzlln kc:ıarına doğ-
ru giderler. Buıılar:ı dik
katll' uakacak olur:-ak 
ac.lf•tn lıir yilaıı gibi şa

kuli lıiı· miicilevi iiıe riııılc 

kıvrıla kıvrıla ıı.Pr~ezdcn 

uzaklaştık larm ı gfüii riiz. 
Bu devim (hareket) o ı::;u

rctle olmaktaclırki dalg-a
nın bir knnı ~U) un al 
tında bir kı::ımıda su~·nn 

iistiindc gibi telakki c>dil
nıektedir. Yani su ualğa

ııın geldiği yerde evvehl 
lıir ı·ükürlük vaıııvor son-

)" .. .. ' 
ra hir tümRek yapiyor "e 
bu &uretle bir çukurluk 
ve Lir tümsek devam edip 
gidiyor. İşte IJir tüuıı::ek 

birler git.tikçe iyi 
-- Sonu V:ır - 1 neticeler v c 1' d İ ~ İ 1 .. ~ 

41 kilo ağırlığın~a Küçük ~ir ~ocuk 

de ipekçilik duruınu 
nu bir kat daha in
kisc-1 r \ ttirrnistir. . . 

Bu rnektebe Ku1p, 
Lice ve Silvan kcıza 
la rı ııc.l<uı koza<.:ı lık-

S iYere<>in kelos <runu SÖ)·livor. Filz- la istiğnl eden talt~. 
~ • b . • (. 

kövünden Abbasın la büvüınekte olan be getiril nıesi teıni 
.J 

üç buçuk yaşında- bu çocuk ~iın<liye oi ın~'ksadiylc hu-
ki o<>·l u Renızi tanı kadar hiç lınsta ol- susi nuıhasebe büt-r, 

41 kilo gclınektedir. nıannş ve annesin- çesinc kafi ınikdar-
Büyük bir adan1 ka- den doğduktan (.ıo) '~ da tahsisat konul
dar yiyip İçen bu gün sonra büyüınc- l nıuş ve bu talche
çocuğa babnsı fa7:- I ğe ~)aşl~ınıştır·. A~- nin )·en1esi ve yat
la yt:nıek verınedı- nesı sag ve zaıftır. ınası nıasrnflnrı da 
ğini ve Ankaraya Babası Abasta nor- hu tahsis~t<l ithal 
götürmekte oldu - 111al bir ada n1<.lır. , cdiln1iştir. 

• 

Çok uzun, çok mun
tazan ve çok beyaz 

diı;.li insanlar u rn umiyetle 
kıskançtırlar. 

Uzunlukları gayrı -
müsavi ve gayri mun
tazam dişliler de rjya
kar olurlar. 

Dünyanın en eori Binası 
Piza kulesi ~egil~ir 
İtalyanın Piza şob

rinde bir kule vardır. 
Hu kule eğridir. eğrilik 
derecesi dörttür ve her 
kes bu kulenin nasıl 
olup da yıkılmadığınfJ 
hayret eder. 

Halbuki Tunus şehrinde 
dört, beş katlı bir e~ 
vardır .. Egrilik zaviye~'' 
(10) dur. Bu evin va~ı- ~ 

yeti, piza kulesinden. dtı 
ha ziyade marak uyELO· 
dırmaktadır. 



CLUS SESİ 

JY ab~ncı ~asınlarda 
Yoğuslav Basını: 

1 ~IYurttall t!aberler 111 
1 

Zonğuldakta nlt

Hamiyetli 
bir yurttaş Bir Yoğuslav Me~usunun i 

Balkan antantı hakkındaki 

Erzurum kurtuluş 
Bayramı 

, T eza~ürle Kutlulan~ı 
n1iş hin liı·a s:ırfı ile Erzurunıun yıldö-
\ ,s. .. 1-1· ı)· ı· J • ııüınü bu vıl eş~iz 

1

.1 ~ , ır ıse 1ıtwsı ,., 
1• 11 s·ı·'.lt d j tezahüratla kutlu-

Beyanatı 
"Vı·cı11ı• " J> J"· l .• - JC o-r:ıt. 

f•aı .. t . ~ 
e~ıııdc uknndu<"runa 

~tire \r ~ ·-: . ogu$la\'\'a lıarn·ı\·P 

ııeıareti lıiitı·~..:iııiıı Beİ0· 
t:\ı} • . • ~ l"' 

nıeclısı llll"busaıııııda 
ınnıakı.:rcHi c·::-ııa~ında ıııı:b 
~~lurrlan Jlilan J>aniç Bal· 
~ '111 aııtaııtı hakkında as:.ı.
••ıdaki lır•yaııatta bul~n
ltı U~t lll': 

" · .. Balkan antantı 

na geçirc•rnııı. Küçifa ~n 
taııtııı ynlıım. bir teşPbbiis 
derr·ıı k .. ··k ·ıı ti · .e ·tu;u · ını e Prm 
kendilerini ıniidafaa etme
leri bak11111mlaıı yt>ııi bir 
l'.f.·q,\izat'von olılurtuuu ~i)v. 
1 . • b " 
eınıştıın. Hakikat halde 

Balkan antantı ne deııwk-
ti r') ']' 1 . 1 k · e uar l'dıyoruır, Ba -
~ "i an antantı dahi ayhi ga
.1f>~ e nı~t.rrfttıı. fakat dabu 
~Uvveıli birnislıette viieud 

~~lınu~tur. Kemal .\taıürk 
1 e birlikte Balkan nntantı-

·. • el ınt vn e<en 
\ t_üccar ~1eh ıne t C e- f lannHştir. 
lıkel yeni hincıyı İn- -· ·-------

J ş·ı ya haşla n ııştır Midyat İcra 

'üze km·~ ı ınüd :ıfa:ı. ı> tııı e

~'en bir :ı kf' ri aıifaktır. 

Dalkaıı antantınııı g-'l ye~ i 
1 yalınız sulhii 'P B·dkan 

;m t<ı n tına dalı i 1 de' !eti e
riıı hududlarını muhafaza 
etııırıktir. II:ırici politika 
rnız.la bu sulh fııııiiııi de 
lıa l<'lcl.ır ettiğiıııız şöyh.:ndi. 

Siır L unıda y:ılıııız ui r me 
tin okumama ııı ü ~aade <' 
diniz. Ankaradan rıe~rc
dilen tPbliğ-de clenilivorlfr 1 . . . 
M Balkan :ıntantı sulhun 
id;ınH:'sİ ' c A rupaııııı hu 
p:ı r\ClSınd :ı yat ı ~ ın:ı lıtıSUS · 

larıııda ve:rimli hir rol ny
ııamakt:ıdır. \ 'f• idaıııt.·~i 
nıathıp oları sullıiiıı itlaııte· 

si ınevzuunda •;ok melin 
hir fünilclir. Balkan antan
tı iı;inde antımt erkfınım 

lıir lıiıine lın zan a .daıı 
daha kun·rtlP b:ı rr)avan ,., w 

bir tt ... mılic.I bftkiındir.,, 

Mardin llukuk 
Hakimiiğinden 

!\lardiııli Havrive 
vekili SüleYnH1vn ,\ v 
h.ı r ta n·ıfİ;1da n Ba"'
hı~sor ınahallesin
den ı'.\lolla Ali kızı 
Hadice "'-' s ~t i re a
leyhlerine açıla.n bir 

Dairesinden 

Estclli İbrahinıe 
10(f'eınnuız/ü27 ta

rihli senet ınüci bin

cc 2~0 ın~ deni 111e
cid iye tutarı olan U'"' 

1 i ı-a i tas11u1 borçlu 

~lid v~ı tı 11 BH hdcvıt t 
.J 

nıa ha Hesinden ~1uri 

Şakire oğulları Cir
co ve Yusufun nıa

ha lli ıneçhul oldu

ğ·u haklarında çıka

rılan ödeıne en1rinc 

ilişik n ıu;ııneleden 

Sayı 8i7 

PİYASA~ 
Cinsi 

Kilosu 
Kr. 1 Sn. 

r.ı------~ Bıığ'day _ _l_4_, _ 
Arpa 3 50 

Un (ıfuÇüvaı) 650 

1 

= 
Dan 3 
~olı~1t 3 f>O 
fılı' rr•irnek -3-ı 50 

_! )irin<; W --
_,' :ufo Y:ıfr 1 H5 --
Tere y:ığ'-ı - .-- --
Zt~\~11'·:~ 60 --- . ~ ~ 
Yiiıı - - -4~ -. n 

Ot·~i - - - _ - ~-l~ö 1 
B:ıdı'ııı ---
Batle ııı ı<:ı ~ _ 
Cc' iz 15 - ----ı c('\· iz iı;i :35 

M :ıliİt·ı~--· 25_ 1 = 
;\lazi 1ü 
Ifı'.::ıtH' Şeker 1 n;; 
'l'oz :;: rıker a~ --
Kahve l30 ı -- - --
~:ıbım j 55 
<)ay 35Ô ı-
ız uru ii:t.üı~ 20 --- - -- --
l\!klllf'Z 18 --- --
H:ıl ___ ,_±Q_ ı_ 
l 1f'~f il 1 . t 
~ll<.'llk 4.0 ı- -

ULUS SESİ 
ABONE ve iLAN 

Şartları 

-·-Abone Şartları 
nı \'licııda getircıı büyiik 
kralımız Alek:;amlır'dır. 
(.Mecli~i mı.:lı'u~an ı\tatiir
kUıı adını "Yaş:ısm,, sa- ı 
l.la,iyle :ılkıt-il:tırıı~tır.) At:ı -

1311 telıliğ'i imz:ı. ed~n 

yalınız Mileıı 8toya<lino
viç d<'ğ·il. dı~l'r il<; devlet 
hiıklııııı•t reisleridir .. , 

bap hanenin izalei 
~uyu dav<ısınnı n1u

ha kc111esi ndf : ı\1 t'z
hure Hadiccııin ika
n1et ın~ı ha ili 11ıt'Çhu1 
olll uğu ndn n hak
kında ki da \'eti Yenin 

v 

ilünen t.ebliğettiril-

ınesi ne ve n1uh,1 ke
n1en İı 1 rn/.!/\JJS Scılı 
gününe l.>ırakılına -
sına k~rar vrr!lnıiş 
olduğunda n ınezhu
renin ınezkur gün
de nıa hkeıneye asa
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Urk kral Alf'ksaııdır ayni 

Yolda ve :ınıi ıırcıı ·ip Uze-
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ınde bulııııınuşlardır. Bu 

Prc•rısip "H:ılkaıı. Balk:m 
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ı~ıpııı ıııanası ııı>l ır. 

Bunun rııaıı:ı::-ı bü ,·iik ue' -
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rınc müsaade ı :tııııyoı.:uz 

denwktir. Balkaıı aııtnntı, 
nalkan dc\•letleriniıı lıüyiik 
devletlerin ('}:nıfr kııkla 
Olınatmııı i ·ap t>tlircn :ın
~tneyt: nihayet vrrmiştir. 
~alkaıı :ıntaııtı ne demek

tir? Bwı-aıla perdeyi l.wlki 
<le ı ·· uzunıuııdan fazla aç-
nıış olaca~ım. Balaktı an
tantı Hoıııaııya,·ı Sovvt•t-
lere ,,, .. 1 . : . · , ıır ~ı,·eyı lıılıııeın 
h·ıı k' ~ . 

' 1 ·ı devlet tar:ıfırnhn, 
ıııe 'Pl:l ~"'r:ımm tarafından 
"aki olacak lıir tı'cavüze, 
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Öğledeıı sonra f)j_ takdirde giyabında 
yarhekir post~ısı ge - ; ınuhakenıeyc d c -
ln.:ek, saat lSlle 'fren! \'anı olunacn<>-1 ilan 
po - tası gidecektir. 1 olunur. . .... 

• Bir Yaz ecesı .. 
Ortaokul Fransızca öğretnıeni 

Nurettin Akyay 
Tara~m~an tercüme e~ilmiş olan ~u güze1 hi~ayeyi 

iP <§l~©l rr'lt~~ ü 
Günün~en iti~aren neşre ~aşliyorıµ. 

liğine karar veril
ın iş olduğund~' n i-
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lan gününden itib:ı 
ren biı· ~1y içinde 
gelip itiraz etn1ez 
ve icra ve: iflas ka
nunun un ~+ üncü 
ıııaddesi ınüci bi nce 
icra nııı geri hıra ln l.
n1ns1 için ait •>ldu
ğu ınahken1eden ve 
va tnnıvizt!en veva-
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lıut tetkik nıerciin-
den bir karar gc
tirınedikçe icranın 

devanı edeceği ve 
hu nıüddct icinde 
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borcunu ödcınedik
leri takdirde borcu 
k~ bul ctıniş ad edi
leceği öde111e enıri
nin tebliğ ınakaını
na kain1 oln1ak üz
re ihin olunur. 

I~ u nı::- K 11 rıı~ 

-~ l ı; Aylı~ı ;jQO 1500 

Altı Aylığı 450 800 
-----· - -~ - -
Seneliği 800 ! 

iL.~N ŞARTLARI 

İlanın beher satırından 
(10) Kueuş alınır. 

İlan neşrinden mesuliyet 
kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

~ocuk Haf tasının 
~aş la nğıc ı~ ır 



1DAREHANESİ 
Eaki Halkevi Binmil Huau1>i Daire 

Telpaf Adresi 
Mardindc ''Ulus 8esi,, 

• 

lVIA~DIN'DE m 

1 
Umumi Neşriyat ve Yazı iılerl 

Direktörü 
j,f. Siret Bayar 

Banldığı yer: (ULUS SESİ) Basmıe~i • 
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~U<elUl~k0t©ı1P> ~i~; ~~~ 
U a ışl aşla i l\/lODElı 

A y l ı li l\P o d a 

:j meens ııası 

••• Doktor ~ Operator 
Saiın Kesen 

Anıelivatlannı nıutedi] sernit!e 
w . 

ya pn1n ğ·a b:.ı şla n1ıştır 

PAZ.\l~TESİ ve CU~lA GUNLERİ 
fukaral a ra ıncccct ııen bLı kn1a k tadır ~ 

' : Adres: Postahane yanında, Park karşısında " 

••••••••••••c••••••••••~ ~~ at s Veri 9 numarah İ~inci~anun 

f] Uius Sesi Ba~ı~ıevinde gazete ~ ::~~'.;:'8~1!~~~~~:1~!~\1~~ nllilAntmlll" ~al is Morina Balı~ Yağları ---
•-ı ve kitap bayi i Cenıalişınay ~ •• .•• . .... 
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• Büyük şişesi 60 kuruş 
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••• Hilmi Kıymar 
Birinci cadde Ticaret 

Satış Yeri: Abdo Teppo 
:Manliıı Birinci <·adıl<' No. 165 

odaaı karşısındaki : ' • • 

l!I Hususi muayenehane:~·--• MUltS~N TEVFiK 
• sinde her giin saat : ı Her çeşit Gramofon plak ve 
• 2 den 18 e kadar has : malzemeleri satıcısı 
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• j: talarınt kabul eder. ! Teuzitatll satajlara ba~lanu~to· 
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• 


