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• 
Annesile 
Karşi karşıya 

Yazan: Profesör Afet 
devrin şührctli bir pa~ası 
ile nıülftk:ıt <ıldıı. ~Iustafa 

Kemal daha Şauıda. iken 
lıu paşa ile ıııııhalıe·e Pt-

:\lıı t f K 1 S IA . mi~ti. Unu kendisine bir •' . n :ı cınu •. e anı 
vatmıperver ve ilıtilfılci 

ğ-e <;ıkar <.·ıkıııa1, sanayi 1 1 1 J - o ara' taıııtıııı:;; :lr. ı. .\lıı:;-

llıektebi karşıırnulaki C\'İ- tafa Kemal. onnıı ~alısın. 
ne ı.ridiyur . .Mustafa Kc· da bir iııkil:'.ip .arkadnşı 
•na] bu Pnle <liirıvava. 1 hıılac:ığı kaıı:ıatı ile bir 
A"clrni~tir. Aıı:t o:J;ul w k:.ır- g-ecı"' "aktı oııuıı ı•vine 

Kuruluş yılı t A~ustos 1927 

Hataya gidecek ·kontrol 
heyeti tesbit edildi 

Heyetimiz Cenevreden 
hareket etti 

1 

Tarih Alimi 

Profesör Pittar~ .. 

ikinci konf er arı
sını da verdi 

~ılaşıııca aııııc:::i, c:oeuğ"ıı- gitti. K:-ı.µiyi açan :ıdanıa 
nun ha~ıııa bir fel:lkt t -Soııu H nei !'ayfada-

gelehilın~k endişesi içinde ı-----------ı 
soruyor: Türk Antakyadan bir görunuş 

Ankara za A. A- ve avrıca kontrol 

Ankara 24 (Hadyo) -
Profesör Pittanl dün 16 
Ja il,inci konfransıııı "er
mi~tir. Büyük lıir :ılfika 
ile karşılanıııı~tır. Pr ofe 
sür koııfr:ınsımla Arzı 

tarihi deneye ayırmış , 
in:-;anların üçüncü devirde 
ziihur ettiğinin nıuh:ıkJ..ak 
olduğ·urıu, fakat lı<•ııiiz 

lıu dene aid insan haki. 
yeterine tesadüf cdilmc
tl iğini söylemi~ Ye dür. 
Jiineü devre insan devri 
<liYeLilecetı·ini kavd ctmi:-;-

- Ne cesaretle lnnaya 
gPlebildirı oğ'lum? Heııı 
n:~sı~ gPh'!ıı? l>e' let!ıı. ~ c j 
P<.u.lı~ahıınıı cfoııdııııızırı 
arzusuna ıımğayir lıir iş 
Yapuıış olnııyasın? 

Mustafa Kt>ınal: 

- ~lerak <:tme anne, di
Yor, ıııiistaı ih ol! Benim 
lıur:ıya gelıııekliğinı lftzım
d~ onıın iı;in gehliın. Pa
dışahıınıı efendimizin ne 
Ol<luğunu da şimdi değil, 
fakat yakın zaıııaıııla :-;a
na ğüst ereceği nı. 

!fa:unafilı vaziyet hic 
fı • .. , 
•111nıyetb<ı hş dı•ğiltlir. ~!us-
ta f 'l L' • .. • nemalın ortada gü-
~Ulın esi istibdadın güzcü
atini derhal harekete ll'c. 

t" h 
ırf:hilirdi. Hunu <lü~üııclıi-

lerı Mu5ıtafa Kenu:ı. uir 
IO"'d u det evinden di~:ırı 
çık~uadı , kerıdi arzu: ile 
evir.de mahbus kaldı. Bu 
ırı .. d l u ( et ıa rfıııcla kiııı~e 
onun Se!cuıiktc buluııdu
ğllndan haucr<lar değildi. 
Mustafa Kemal bu ihtiyari 
lllevkufiyeti zarfında ı~ak-
8adı uv f' . 
YUldu. 

1-{runa aalıycte ko-

İlk teşebbüs 
~lııst ·ı f ı · t .. · 11 \Cın:.ılın Selftnik 
e ılk t~~ebbüsn om<la o 

Tür~ -lnğiliz 
I\1üzakereieri 
Lon<lradan bildi

<>·i ne göre bir 111 üd-o < 

ten beri deva 111 eden 
Türk - İnğ· iliz tica 
ret ve finansal n1ü
za kereleri faa 1 bir 
safha ya gi rn1İştir. 
Türk - İnğiliz kle
rino· sistenıi tetkik 

ö 

edi 1 n1Pktcd i r. 

Hataya gidecek ınil 
letler cen1i yeti ko-. . . 
n1ısyonuna seçıın1n 

koııtrolu için 21 ki
şilik kontrol heyeti 
tf'sbit edilıniştir. 

Hatayda ihdase
dilen hususi n1ah

keıne reisliğine ınuh 
telit ınübndele ko
nıİS\'onu eski Yu-

.J 

nan n1urahhası 'f o-
kos trıyin ediln1iş 

.,J 

heyetine iki Yunan 
lı ve iki Yoğuslav

va it az(\ seçilnıistir. 
.J ~ 

Hevetiıniz Cenev-. 
deil İstanbula har.e-
ket etn1işti r. 

Nun1an ~1enen1en .. 
ci oğlu iki gün Ce
ncvrede kalaca k ve 
İstanbula o-elecek-ö 

tir. 

• n - • 
tir. 

Pittard Taş dı:ınine 

aid önPmli ınahiınat vc
n·rt>k insanlar maU·ar:ılar
dan ünce nehir kenarla~ 

rıııda otunluklarını , bu 
gün Afrikanın şiıııalindc

ki intianlar gibi küçiik 
kabilclı!r te~kil ettiklı1rini 

-Soııu 2 inci savfaıla-

Kamutay, hayvanlar verğisinde 
Yapılan tenzilat kanununu· 

kabul etti 
/ 

Ankara 23 A.A -
Ka ınuta v hu<rünkü 

"' ~ 

toplantısında Subay 
terfi kanununun bi 
rinci ınaddesinin de 
ğiştiri lnıesinc aid 
laviha ile havya n-. "' 
la r vcrğisi nele hazi 
tenzilatı is ihdaf e
den kanunu nıüs-

t aceliyet karnriyle 
nıüz~ kere ve ka bul 
etnıi~ti r, Ka ınuta y 
cuına günü topla 
naeaktır. 

1------, 

j Diğer Telgraf ve Radyo 
Ha~erlerimiz 

lç ~ayfolerimizdedir 

. Çi.nlil.er 
101000 kişilik bir Japon 
ordusunu imha ettiler 

Ankara 24 (Rcıdya) -
Hoyter husus! muhabiri 
bilrliriyor: 
Tun:;pu dcnıiryolu uzun

luğ'ıında ilerlemi~ olan 10 
hin kişilik bir Japon or-

dusu Çinliler tarafından 

imha edilmiştir. Japonlar 
bu üç. gün zarfında bir 
şey kaydctmeıni~ler Ye 
sorulan suallere cevap 
vermeıni~len.Jir. 
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{\ kı'ııarlı lıir (':im 

ıııen~u r :ılaı ak bund:ırı 

hir .beyaz ziya geı;ircliın 

her hangi bir t>kran (::-a· 
t:tı) üıeriııc ak~ettireliın, 

aksettirilrn bu le"lıa. li::<'· 
rinde lıir takını rmıkleriıı 

hasi 1 old uğ·un u g-füii riiz. 

Heuk dcıııctiııiıı bir Hl'llll· 

da kırmızı IJir ucnnd;ıda 
mor reıık vard ır. i~lerı~
rek dencıııc i<;in lıazırlaıı
ınış olan hu termometre
' i mor renkli !"uanın al-. . 
tından yava:-; \":t\':!:;; kır-... " ... ,,. 

mızı ,,. uanın haricine doğ-

ğ"al arın hirie~mc::'iııden 

ıneydaııı~ gcll'n lıı·yaz :ı.i

ya ıııeııı:ıırdaıı gPı;erkPn 

kısılır, ve dalğa uıunluk

la n lıiruirinden farkli olan 
. uir çok llalğ:alara ayrılır 

Bu ılalğ·al:ır da mPn~unııı 

:'lkasıııa korıulaeak bir 
ekroıı iizr.rinde yan yana 
<lızılıııış bir ı;ok rcnklt>r 
~ekliıııl~ nıey<lana <;ıktığı 

giirüliir. 

Bizi c·trafınıızla ınüna 

St'bet iı• lııılnncluran, Ptm 
frnıııı gürıııeğ"e vasıta olan 
!'<Htlıııwı ı.iyaılır. Ziya hl
ze ı)v' ı>b g-üııeştcrı ::-oııra 

clektirik, petrol, mum. yağ 
,.u ateş giLi y:ııııcı ıııad

d··lC'ı <il'll gelir. Bunlanrı 

iı;irııle en iyisi tabii b!r 
ı~ık oları giiıw:;;iıı göı·

dı·rıliği tl:ılğal:ııııı lıasil 

et.t iğ'i :ıydııılık ncal.rn her 
!:!:ii n trfüd ii r. ii ırı ii 1,, ha\' a 
{.! .rı o , . 

ı ınııt. i~·iıı ~u ve r-lrnll'k 
kaclar lfmııı olan ziyanın 

mahiyeti lll"dir. Bunu tet· 
k

0

ik c ll'linı: 

-Sanıı \';ır-

Profesör Pittard 
ikinci konf ransını da 

verdi 
-Ba~ tarafı 1 nci sayfada- den bu devirde bu kıt"a-

ve ta~ları voııtarak nıü-• . 
dafaa aleti kullandıklarıııı 

\'C çakmak tnşmııı \iz.er

leri ~·ontularak i~tinıal 

ctlihJil'rini \'C bu devir in-o 

sanların haka~·csimlcı) pek 

!arda <la iıı::;aııların va~a-. . 
makta olduğ·u ınp::;'c]pgi. 

nin ortaya çıktığ"nıı <la 
sü \' 1 cıııi~tir. . . 

Frofesür ih;iirıcü kon-
fransım ela lrngün saat 
1 G <la \"Cnıcekt ir. 

az elılc eılildiğini, sıcak • 

,·c rntip bir ikliuılc b:ı~ i 938 Su~at ayı itha.at 
. ~::::~~~l'~~:~~n ~,~ı~.l~:a"c ~~~~ , ve i~racatımız 

mühim ıııes<'leh·r ı;ıkaı dı

ğını anlatın;ştır. Pitt:ınl 

bu dene ·ıi<l ta:;;:hırııı A:5· 
yad:ı 1J11luııduğ111111, Av. 
rııpa ve AıııNikada d~ '1u 
t:ı~lara t<1:3adiif edildi,Uiıı-

ı\nkm:ı ~4 ı Hadyo) -
İstat istik Uınuııı ~liiıliir
lliğii ~as Şubat ayı ista
tistik le rini t.uı ı:ı !!11 a nıı:-tı r. . 
938 ~ubat an itlı:ılatııııız . . 
211 ihrac.:atııım. 9 , 5 mil
yon liraya baliğ· olmuş
t tı r, 

Anka ra 2.3 A.A -
B alka n Anta n tı ko ı 

sey inin Ankara top
fa ntısında t a ka rru r 
ett iği üzere gener ~ı l 
Fra nko h ü k unıe ti 

nin Ankarrıya ge l
ın iş ola n deleğcs i 
ile iktisadi, ticari 
ve ko nsolosluk i~lc
r iyle n1eşğul ol rnak 
üzere hükun ıet i rn iz 

i 1 e bu h ü k ti · 11 et a n • 
sında aja nla r tesis i 
kara rl a ştın l d ığıöğ
rcni ln1i şti r. 

İç İşleri Oa~anı 
Bir n1üddetten be

ri İ sta nbul<la bulu
nan İç İşle ri b~ık ; ın İ 

ru göriirecek oltırsak ter
mometrenin gö~terdiği ıııik 
tarın yava:;- yava~ çoğ<ıl 
dığ"ı billwssa kırmızı :;;u
:ının lıariciııde ı;ok bari;, 
bir surette yük~eldi~i g-i> 
rliliir. işte asil lıarar<'t 
Jıa,;il Pderek biz.im ı:sırı

ııı:ıınıza. selıep olan ~u 
<ılar kırmızının daha yu
karısında olan ve gfrze 
görüıımiyeıı şualan1ır. Bu 
nevi :-;ııalarııı adlan tıı 

frarnj ve ualğa 111.uııluk
Ja n da kırmızı şuanın dal
ğa uzunluğu olan (0:19 
mikrondan daha biiyük
tiir. Bir mikron uir uıili- ı--------

İthalatta 6 milyon f:ız
lalık, ihracatta 2 ıııilyoıı 

ııoks:rnlık vardır. 

1 
ve pa rti genel sek
reteri Bay Şükrü 
1( a ya Anka ra ya 
dönnıi.iştü r. 

metrenin lıındı: l.ıiridir . 
'Mikronun l.ıiııdc birine d.~ 
mili mikron dPtıilir. Şu 
halde IJi r ıııili ıııikrnn bir 
milimetr<.:rıiu bir milvonda 

" 
biridir. 

BuııJur<lan sonra g<'
h n dalğalar, ışık :;-eklin 

de etrafımızı güsterıneğu 

lıiımet eden dalğ":ılar g-c
lır. Bu gürtilen dalğ;alar 

hırbiriııe karışrııış IJir ı;ok 
YP birbirinden farklı dal
g-.tlardan te~ekkül etıııi~
tir. Birbirindeıı farklı ol:ııı 

muhteHf dalğ·aları ayıra

bilmek içiıı ü~g-ı'n (ınüsel
lr::-J bir ıneıışıınlan beyaz 
ziya geç!rınC'k kafidir. Bu
mı temin cclel>ilnıek ic;iıı

dr -;tiyll' lıarekı>t ı'dilir. 

Her tamfı ~i~·ah n·ııkli 

heı ve yahut kfıgıt ile 
k:ıpatılmı~ bir pençerc
dcn ufak lıi r <lelik aı·ılır. . 
Buradan iı·ı>ri ince lıir • 
çizgi halinde gin·n bey:ız 

işık, bir men';'urc· gönde
rilir. :ııı'ıışur \effaf oldu
ğu içiıı ı~ıp;ın geçıne~iııe 

müsaade eder. ~lcu\iur

<lan bir ~uk muhtelif dal-

anhş 
181 :; Vir:m:ı konğrcsi. 

Frnnsız ilıtilfdıuııı hnk ve 

lıiirriyPt prrnsipleriııi red 

cdrrr·k. biiyiik dcdPtlerin 
idare \'C ıııiidahale:;i :ıltııı
da bir A \Ttıp.1 nizaıııı kur
uıal1'ı tasa''''ur etti. Haı-.lı-, . 
c·a lıaııÇ'ılanlar arasında 

bir ue ''jfuk:ıddı·s ittifak 
" 

izamlar 
rım öını ii <l:ı lıa 117.tın ~iir

ıııedi. Unun da unhoş seııe 
i~·iıı<le P.\' '.'Plfl hak. sonra 
toprak madıkluri bozuldu. 
Afrik:ıd:ın g-nyri kııal:ır 

iizeriııde lır•g.•ıııuııyasını 

kavlıedcıı, daha kal:ılıalık. . . ' 

dalla :.u;, fakat lıır5ıııı k:nı-

dır.tbilırn :k iı;iıı hİ\· olııı:ız 

sa lıiziıııki lıncıııiııdı· bir trcs~iis ı•ıti. 1311111111 vazif'c 
~i. milletler kıralları ale~·- iki yPııi <lüıı~·a yaratılıııak 
hine isyan ettikleı i Yakıt lftzım olan yc·ui .ı\ nııp:ıııın 
nıiidabale \'t: . ıımkaddt•;j 1 Pğer nıillctleriıı berıiııı::;i-
l 1 '.'ec·e,i:!i vı· k~m döl\.·"rel\.· larıedaıı hukukunu ıniida- · · " 
faa etıııckti. ıııüdaf:ıa. <'Ue<'t'ğ'i iııs:ıııi 

Bu nizanı. ancak oııbe:;; 
sene siirdü: ilk defa Bel
\ikalılar, Hollaııda hfıki
min:tinl1 kar~ı :ı vak lana-. . 
rak, uııgiiııe kadar devam 
cdl'ıı ist ikltilltriıı i kazan
ılılar. Biiviik devletler de 

.ı ' 
öııleriııılP cihaıı ft>thi gibi 
Lıir imkan varkeıı, nihayet 
1U14 dı> hizzat birbirlerini 
boğazladılar. 

\~ 1 .... . • crsay wngresının 

kurdu~u A vnıpa nizamı-

bir nizaını olın:ızsa: birkaç 
sene sonra ne olup hitecc 
ğiııi akıl tasavvur etmiyor. 

Helı! ~I illetler ccıniyı·ti 
yerin<:>, nıillctlerin hak ve 
hürrivetlcri alevhinc yeni .. .. , \ 

bir:"l\l ukad •leı:ı ittifak,, dan 
l.ıahsedilıııe~i in~anda gül
ıucğ·c bile hC\'CS bırakım

yor. 

Tarih tckerriir etmiyor 
değil: ders vermiyor. 

Ulus· Fatay 

ı lngiliz- ltalyan 
l\t1üzake·releri 

, Anlu:ra ~J. l~advo: 
w 

lnğihere lbılya n1ü-
zakereler ini İıit~ç 

etnıek üzre kont Ci 

yn nonun L ond r ayn 

gc l eceği ha beri S'.d n 
hiyettar n1 <! hnfi !cc 
tel<zib ediln1ektedir. 

Çin - Japon Harbi 
Bütün şiddetile devam ediyor 
Ankara 24 .(HacJyo) -

Tungpu dcmiryolunun iki 

tarafında ~i<ldctli uıuha-. 
rebc1cr oluyor. Çinliler 

Japonların cenup istika. 

metinde yaptıkları hücum

huı durdurınu~lardır. 

Çin kuvvetleri Volta· 

yı iı;ığal etmiştir . Bir Çin 

ordu~u şimale doğru yli

riimcktedir . Bu ordu d i

ğcr bil' ordu ile birle~· 

ınek istiyor. Ve kafi Lıi r 
muharebe vermeğc hazır

l:ıniyor. 

... 

l, J 

be 
bı 

~' 
re 
ın 

di 
C( 
}<' 

lı 
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~-<ıpu Lir kaç dakika süren - Tam)ama<lım çocuğ·ıını! Başvekili lı Gülece İznıir ıne- :):ılnın 1 50 
~Çlıe~ keli•ııl'ııiu tc.atisiııdrııl )lust:.ıfa E.eııw! kcndi:;ini ı l l · b. . f' _Ça):__ __j:~ıo ı= 
ıbaret k:ılnıı~ıı. 1\ tanıttı: J)emokrat partisi )US an ır zıya et Kurn iiziiııı 

1 

~O _ 
- Ben 3Plfrnik Askeri reisi eski başvekil vern1işlerdir. Ziya- J>ek~wi - ~ ~o ıl--

l) ~uı-tat'a Kı•mal ~orılıı: \ rü:-ı.ti\.'C~incle ı>kurkPıı ::ıiz \l 1. c ı"' · · · · 1 1 .·1~ ____ ıo ı--ı' a ınof bir seç·iın ıette znıırın ınıarı ) 'i: 

a~aııı: IH'n sizi' ::311rİ\•t>dı1 n uin;ok dcfalat' biz(• ıııii- ·ı 11 tnektu ı · ·ı ·ı " t l t 1 t 1 · ı l. çl l rı t··ıze l 'ı·st 1 
l_J__J - -

P yıı-ı.ı ıın. ııı .;.ı :·ıp mey~· 11.E~c gı·lıııişthıi·ı.. op an ısınt a nu u {. ve ı ı ıy~ı ' . - ..::111·ıık ~ -ıo li 

taıı, ilıtilftlden lıahseıtiııı. t\lf>ktC'' ıi bitir<lik tc·n ~oııra söylerken ka 1 p dur- rinde h<1sbi halla r 
~~ 1:111 lf'kPtte iııkilfıp ~·apa istaubula, Kuleli idatli inu ınasından ölnıüştür. , yapılnııştır. 
>ılır bir aılaııı oldıığuıııu girr•cektioı. i1. buııa ıııani 
anlattım. Siı de bana: '' ·Her nldmıuz ve .. .Maıı:ı stı rda ~ o ed1 
~~ ~ret'" vasıta ilP olur- ·\ daha iyi yetişirsin .. diye. U O y ıQI O ır lb!J gı@ı 'ı 
1 

O hUtı lıurnya geliııiz. ıek bı>ııi Maııastır iıladi;iııc 

Jeıı elimden gPll.'nİ yapa- 1 gönderdiniz. Şimdi hatırla- L.. ıt maden,. 
rıın ~· ı· . ın y .. ıı cııye cevap \'f'l'l ıııız. dmız mı'? 

~lll\Ui haliııi·lde bir ilıı iraz, \ )l ııstafa KPmalııı lıu kı:::a 
lıir tcredtlUt gürii~·oruın. \ izatatı Hasan Beyin lıatı- 1 1 \ neticesinde 1 1 1 

Ancak lH·ıı bir tlt•f:ı g-el· ralarıııı aydıııl:ıtıııağ':ı k:lfi Ulubor u <azasın- . llln a-
ıniş lııılunıluııı, :;-iııııli ne 1 g-t'lıııişti. ·.Mn~tafa Kemal 'ı da bir <l(1ğ; eteğinde rın kuvvetli nıik -
Yaııatağıııı'?ı, 1 dP\· anı etti: kövlüler tar~ıfından yast<l linyit ınadeni 

u - Tahmin 'c tt'şlı isirıi7. ' bi ,: n1ikdar siyah oldui!u görü lınüş- ' 
'l.aktan f;ülırcti işitilen doğ'ı u çıktı, lıcn hakika- " '"" · \ 

bu pa._auırı tcvahı ~u ol ten dcdi~iniz gibi daha iyi taşlann su ile ak- tür. , 

• 
ULUS SESi 
ABONE ve iLAN 

Şartları 

.-·-Abone Şartları 

Av lıö·ı . n 

nıuştıı: \ yPti,.tiuı. fakat şimdi tıir' nıa k ta olduğu go- Yerinde tt:t k İ kn t 1 

- Hen hiı·lıir ~C\' \' apa- feltlketle karşıla~ıııı~ lııılu- rülınüş, Ankara va yn pına k üzere An- ' <mcli cri 800 11500 
· .. · • ııııyoruın. ... iıi namuslu _, \ 1 1 l · 1 \ :"' ıııaın. Ya1 nı1. E:cııin yapa.- 1.[önderilcrek tahlil <ara< an. ltr .1eyet 11--------------11 

bir adam olarak tarndıµ:ım ....., 
C:tklarım hiisııü tPlftkki · 'l · · 1"" 1 ı · ı ·· l l l t i<;in bııgünkıi Ya7.iyetiıııin et.tın 1111şt1r. a ı ı i gonl crı ece c ır. 

fr]fLKetli cihetini de t'iı.e !~tmeklc iktifo Pdf•riııı. An- ı 
cak beııiııı (lP ı-cnclen lıir 

• :~ 1.1 la t ınak ta ıı 1;11k iııuı i y ~l·e-
rıcanı var: BPnİ yaknınt _ 

l 
.,· ııu . 

,... -801111 Vnr- 1 
Mu~taftl KPıııal ,·akıl- ı-----------1 

ıııaktan korkan bu paşa- --• BU GU. HKU. 
Ya k ·dh-ini yakıııiyacağ'i- ı 
ııa (Jair !:iiit vcnli \'e gc.- , P O S '1' A l .. A R 
~7nin karanlığında. gcltti- 1 

gı gibi evine tlüııdü . Bugün Sabah ge- ı 
(> gece :Jim;tafa Kemal lecek l"ren postası 

sauaha katlar nYnmadı. 
Ne yapa<'ti.~ını. iŞc ııere- yoktur. 
den lıaşliyacağını düşii- Saat 11 de N usa y-
nerek ~abaln Lıuldn. b1ıı, l{ızıltcpe, Oe-

Onun verdiği rik saat ıa tc Savur, 
~lid yat, Gercüş, İdil 

Karar Cizre ve Diyarba
Ortalık ağarıyor.... Mus

tafa. Kemal fonin ilk aY
dınlı~ı ile bnaber kararı~ı 
veqııiştir: Üniformasını gi-

kır posta la rı gele
cek sa<t t l de l""ren 
posta~• gidecektir. 

nnel.ere Öğüt 
Çocuk Esirgcnıc hesltneceğini ve n1a-' 

Kurunıu Genel ~ler- ınalannın nasıl ha-
1 

.., .. _, i 

kezi sıfırvastan bir 
.;' . 

yaşına kadar çocu
ğun nasıl hakıla
ca<,.ını ö<>Tcten An-

b h 

nelere öğütün Bi-. . . 
n ncı sayısını venı-., 
elen bnstırınıstır· 

~ 

Birinci sayı öğüt 
birer aylık yazılmış 
12 tane n1ektuptur. 
İkinci sayı öğüt: 

Çocukların nasıl 

~ır anacagını ogre-
tir. 

Her iki öğütleri 
isteyenlere ku runı 
parasız olarak gön

derir. « Ankarada 

bulunan Çocuk E
sirgen1e Başkanlı
ğına» bir yazı ile 
adres bildirnıeniz 
küfidir. 

iL.4.N ŞARTLARI 
İlfının bener satırından 

(10) Kuruş alınır. 

İlfrn neşrinden mesu
liyct kabul edilmez. 

Uiinü geçen nuslıalar 
(10) kuruştur. ._ _____ _ 

Çocuk Haf tasının 

~a şlanğıc ıd ır 
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Etıld Halke"ri Bfaa•i Hu.awai Daire 

Tetğraf Acheal 
.\fardinde "Ulus Sesi,, UL SSESI 

Umami Netriyat ve Yazı iıterl 
Direktörll 

M. Siret Bayar 
1 

Ba .. ldığı yer: (ULUS SESİ) Ra•ıoıet r 

~--11111111'• --~llHllD!IUDllllllllR~ IE"'""" AilE DOKTORU :.:<r:: •••• Doktor - Ope~tor +••: 
- YÜZDE 20115 l'LATLA · =·!; IIer Ailr.nin Sıhhauiıe f::• Saim Kesen ' ~: !• nlakadar olan çok güzel f!I • I 

U lk 
at _-- ;1 l>ir e:serdir. ti: Ameliyatlarını nıutedil şeraitle I 

_ t;==:> n n ı::;;J o .!S\ (pl = t~j Matbaamızdan arayınız. '•ı v b } f 
~ ~ ~ e:, ~ ~ ::._ : ·:· m m - r·'ı: yapnıaga aş amıştır : 

=-~--·~ Sat'!ısı' arı Ba."Sladı ---~lil l\IT o DE lı ·,: PAZARTESİ ve CU~lA GUNLERI ~ 
-- --- .. .. . ~'.ı. • fukaralara nıeccanen bnknıaktadır ,• 

J J Aylık Moda 

~ Satış veri ·- 9 nu;a~:ı~f ~in~ikinurr !.:;;;;;;;;;;:-;;~~-;~";~.: 
Ulus Sesi Basımevinde gazete ~: ~~~~!~!:l~~~~\a~~ ~alis Morina Balı~ Yağları - ~ 

~; ve kitap bayii Cemal işınay .• :~:~ edel'iz. ·····:I Büyük şişesi 60 kuruş 
~ ·--!llKIH!ii ı:::ı::il: llllli~illlllllml•'~ ! Diş Hekimi : ı Sabş Yeri: Abdo Teppo 

I ~ Hilmi Kıymaz l ı Mardi" Ririnl'İ cadde No. 165 ,,. 

• • • • • • ELMAS MAKAS •••il Birinci cadde Ticaret ' -• • • • oda•ı karşıaındakt 

: <Ca V ©} V Y ~ : Hususi muayenehane-
• • 1 sinde her gün saat 
• • : 2 den 18 e kadar has 

MUHSİN TEVFİK 
Her çeşit Gramofon plak ve 

mnlzemeleri satıcısı 
Tenzilat il sal ıslr11·a bm;lanusı u· • K a d ı n T e r ı j s ~ • ': taıarını kabuı eder. : . •'· ... Birinci cadde ~in 1'::?t :ıcf.'nt eı:;i yanında • 111 •••••• •••• 0 •••••••••• ._ ______________ ..... 

. . . 

: : ~~ C, M A R D 1 N C) 
: Rekor kırmıştır . • :1 · 
: eeı:rennmeyen nıa. !ıarm parasını :ı UIUS Sesı· f. 
• d( ... rhal oder • ~l;. 

:' Bir dafa tecriibe bunu ispat eder : ~ w R = a t: 
•••••••••• •••••••E•••= ~~ C) caı~o mevn t: 

G.. T . . » Doğu illerinin en mo~ern ~ir 8 AS 1MEY1 O 1R1 
3 ~o uven _ ecımevı •s~ - . ~ ~: 

Gaz, Benzin, nıakina yağları, C ~ /Al 
l\lişlen oto111ob;1 lastiklerinin ~ll'I Her nevi Defter, Çek, Bono, ~1akbuz, Kağıt başlıld11rı .~ 

~~ . . = Toptan ve Pcra_~ende ~ı~ Kartvizit, Davetiye kartları, Duvcır ı\fişleri, Sinernn ~ 
I~ EN UCUZ ::,.\'J'lŞ YERIDIR ~ J9 ~ 
..:~(:jfJfJ* Or$f$9Sfl* ~ ve Tiyatro Biletleri çok güzel bir şekilde basılır ve t: 

•• 8 ... •••ı • lusa bir nıüddet içinde teslin1 edilir. • 

M Q D E R N e. Yeni getirttii?imiz fantazl, kübik harfla,.la çok • 

~ll~lllii::~lli:'.!!!'.:ııli:~:;ıııı::::~ııi]~L~iiil[~~~ llH~ 1 ) ş t k reçete kAğıd • basılır· • 
M fS , M lJ ASI N I t . <1 Verilecek siparişler, gönderilecek paralar .Mardinde (Ulus Schi 1 
• • •• k 1 ~,.. BasımcYi ) İdare müdürlüğü namına gönderilmeli<lir. • 

e 3 uncu sayısı Çl tı : : Dışarıdan gönderilecek sipariş nümuoelerioin okunaklı bir ti: 
• Nushası 15 kuruştur •. surette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. . 6fl 

Gazete müvezzilerinden arayınız ~ 

···•eJ•• ....... ~--····--·· 


