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Sahib ve Başmuharriri 
SİRET BAYAR 

\tenıJeket menafii ne aid 'yazılara 
sayfalarımız a~ıki;r. 

Basılmayan yazılar geri 
verilme-ı. . 
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~~----

Cunıa 

Sayısı · 100 Paradır. 

Kuruluş yılı 1Ağustos1927 
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Çekoslovakyada 
Hava hücumlarına karşı 

manevralar yapıldı 

Profesör Pittar~ 
üçüncü konferan

sını da verdi 
Yazan: Profesör Afet 

Miral.ay Hasan Bey. Mus- ~ 
tara h.eınalm haliııi anla- , 
ınış olacak ki ona: 

-· Büroma bııyuruııuz. O· 1 
rada g·örü~eliııı. dedi. ' . . 

1 
Ankara 21 A.A - 1 dudlarının n1uhaf a- Ankara (Radyo) 

inkilfLp olma~ını istiyen "e 
onu yapacakları ~·etiştlr- Dün Çekoslovakya j zasının tan1an1cn Profesör Pittard 
nıP~i ,.e onların yeti~tiril- da hava hucuınla - . orğanize edildiğini dün saat 1ü da An
mesini isıiyen ve bunun- rına karşı n1anev- ve Belçikanın ınü- kara Halkevinde 
la uğraşan hir adamdı. ) 1 t d f: t b' ra ar yapı tnış ır. . g.aa_sın.ı_ an1 .•r 1 u-çüncü konferansı-l\Iutitafa Kcm:ıl onun Se- _ 

Hasan Bevin- mesai oda- lftnik AskPri JWştiye~i ta- Belçika haşvek1 li . ıstı klal ıçı nde ten1 ı n nı da vernıiştir. Kon 
sınlla .Must~ia Keınul ona "leuesi uldu~u güııdeu beri ve nıilli n1üdafaa edeceğini söylen1iş- f eransta Kültür ba
vaziyeti, nasıl kaçtığını, dikkat ııazarıııı cl·lbetıni~ llflzırı Belçika hu- 1 lerdir. 
nasıl p:avrıkanuni bir t:iU- ulaıı bir ı;ocuk olclu~u kanı Bay Saffet A-
rette güldi~ioi Jıih:n•et için bütün te\'siycleri o F H • • N rıka n, Türk Tarih 
ı~ak~adı ııe ~ı<l:ığ'tınu, İıi~· günUıı k.ınuıı: nizanı ve ransız . arıcı.'-1e azırı korunıu başkan ve 
hır noktayt saklamaksısız ı 1 ahlak kaidelerinden ü~tiin 1 
teşrih ~ttl. oları inkilfıpçılık <lüşiince- Akdeniz ve ispanyadaki bu günkü üyelt:rİ, talebeler ve 

, sile hnrpket ediyordu. O- kesif bir kalabalık 
Mustafa kemali dikkat ,.e. · · 1· k" vazı'yetı' tasrı'h ettı' nuıı ıçım ır · ı Mustafa 

~Uk'.fmetıe· dinliyen Hasan Kenıale şu tav~iyecle bu-
ey: Juudu: 

- Çocuğum, uedi, sen 
herşeyi yıl~1kt«.m · altüst 
ettikten sonr;ı buraya gcl
n1iş bulunuvorsun Len . . , 
Şınıdi buna n~ yapabilirim? 
ılu::ıtafa Kemalin cevabı: 
~.Ne yapacağınızı ben 
değil, siz takdir e<lece~
siııiz. GörUvorsunuz ki lıen 
millelime fa ,·dalı olalıilc
Cek bir hal~ o-elmi~ buln-. ~ ) 

nuyoruın. Siz bu fikinle 
dır, ·ı ~ı:;ı seniz ve bu azmiındc 
bana yardım etmezsarıiz 
hayatım telılikcvc girer. 
O vakıt ben de ba~ka 
Çare düşünmek nıccburi
Yetinde kalırım. Keııui 
ba~ıı:na dü:;üniip bulaca.- 1 

ğıuı bu çare lıcni belki 
rnuvaffak P<lcbilir, fakat 
edeı • · ıırzs<· o vakit IJcn IJu 
:Yer · ' 
b 

ı ~mış adanı, lıi~ olurum e . 
nı hiç olmaktan kurtar-

~~k. !;'U dakika<la sizin el-

- Va7.iyct hakikaten de
di ğiııiz gilıi fena ve tehli
kelidir. Şu dakika hatırı
ma gelen çareyi size tiöy
liyc-yiuı: Mü:;.iriyet maka
ınırıa bir istida ile müra
caat ediniz, hastalığ"ınız

dan bahsederek tebdiliha
va talebinde bulununuz. 

- :::>onu 2 inci sayfada -

Kadın 
VE 

Moda 
SAYf AMIZ 

Ankara 2! A.A -
Fransa Haricive na 
zırı n1ebusan ha ri
cive encünıeninde ,, 

bi rleşınesi ne i n1 kan . 
vernıesı nıevzuu-

bahis olan1az demiş 
tir. 

bulunn1uştur. 

Profesörun bu ü
çüncü konferansı 
da büyük bir a]aka 
ile takip ediln1iştir. 

Akdeniz ve bilhas- ı----------------
se İspanyadaki bu-
günkü vaziyeti tas
rih ve Fransanın 
bu bölğedeki nıt.:n
f aa tla rının hayati 
olduğunu ehenınıi
yetle kaydettikten 
ve İnğiltere ile İtal
ya anısında yet pıl
nıa kta olan ınüza
kerelerin İspn nyol 
topraklarının tahli
yesini de derpiş et
mesi teı11ennisinde 

bulunduktan sonra 
Fransan1n İspanyol 
olnıayan kuvvetle

Fıkra 

Osmanlı imparatorluğu 

her lıanği bir taarruz teh
Jik<'ı:>ine uğradığı ıaman, 
kahvelerde ve gazetelerde 
konuşulurdu: 

- lıığilterc bırakır mı, 
elersiniz? .. Yahud Aluıan
yanın raıı olacağını zan
neder misiniz? 

vercceği 1, manasına oldu
ğunu Meriç boylarında 

anlayabilirdi. 
Ve Piycr Loti'nin m()fi

sur ~iirlcrin<leıı ba!:'ka da 
imdadına gelen olmadı. 
Nasıl ki bu giin dalıi ka
ı.aya uğrayanlar için ka
ıa nıürckkcl) <leııi1. gibi 
akıyor: Fakat kimse kır
mm kanından lıir damla 
verıncği dii~iinıııüyor. 

~rınızde<lir. Size t:üz Yeri· 
~ım beyefendi, Ö):le 'hare
ket CLleriın ki size zerre 
e a~lar mes1.1liyet terettüp 

_______ , rin Fransız topra k-

İmparatorluğun toprak 
bütiinlüğü \'C istiklali ev \'e
lft Tanrıya, sonrada Dü
' 'eli muazıaınaya emanet 
ti. Eski ce<llerin yedi dü
vele nıcyuan okumak per
vasızlığı yerine, kendin
den gayri · tr. " 1~se gü
venmek tevekkülü kaim 
olmu:-;tu. 1912 harbinde 

Senelerden heri Osmanlı 
imparatorluğunun lıiilyası 

ile a vunu l> giden Milletler 
Cemiyeti A vrupası, şimdi 
tcca.vüın nıenııetnıck te<l
birleri iflas edinct.~ , sulhun, 
muka"·enıetlerin ününe ge(,'
meklc müdafaa olundu
ğunu görüyor. Bereket 
teminat yerine nesilıat ve
riyorlar. Ya onu ıla "er-

ttırnıeın .•. 

. Muayene 
Odasında H aRaıı Bey, yiiksrk ııa 

ınusu il~ Türkiyede 

Pazartesi ları yakınında ~'eya 
hud 111uvakkaten 
hudutlnn üzerinde 

• 
bü,Vtik devletler istatüko-
nun muhafaza edileceğini 
söyledikleri "akit, impa
ratorluk, bunun, " Ne alı-

. nır:;a geri verilece~i" dc
til, fakat t>Ne alırsa geri 

mesel er'? 
Ulus - Fatay 
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R~~V©> : 1 :GaribYak'alar t 
Ha~erlerımız ı A~. J . 

0 
Yazan: Sedad Y esugey 

- 2:5 - ,________ uıue yenne geçe 
Japonya Ağaç kütüğü Ziyanın nt' olılu~u hak

kında iki ııazariye Yar
dır. Bunlardan birisi EıııiE
ioıı ıwzariye~idir. Bu na.-

rıla gözümüze kadar · ~e
lerek mevcudiyetlerini bi
ze belli erler. Yani ziya
da bir ihtizazi harekettir. 

zariye~ e göre her ziya Yalnız bu Hılizazin oldu-
ka~ ııağ'ı etrafına küc;iik ğu \ a~at c~in.lir. Ziya 
zerreler gönderir. Bu zl'r- kaynakları ihtizazlarını 

releri adeta kokuya lJı·n-

1 

f':-.irc "erdikten sonra esir 
zetebiliriz. Nasıl ki koku kencli:5i ihtiıaz~ı başliya
ıı şir etlen bir cü;inı biz- rak her tarafa ziyayi ta. 
den ı;ok uzakta ol<luğu şınıı:;; olar. 
halde onun etrafa yap
nıış olduğu kokuyu <lu Di~kat edilecek olu-
v:ıbilivor~ak avnen bu se- nur:'a. henı~n biitün ziya 
... .. "' t 

k ·ı ı k · d ı · k:ı.vn:•kları sı<·ak olan cı·-·ı ı c ı:;ı · neşır e en JJI' ~ 

m nlıaın <la etrafa yay 
dı!!ı ıyık zerrelerini göre
lıiliyoruz . Ve bunların 

mevcudiyetlerini anlıya · 

biliyoruz. 

Bu cmis::-ion ııazariyl} 

~i adını ver<liğiıniz bu ııa 
zarivc bize bütün ziva 

w w 

ol:ıy (hadbe) lerini aulat-
rnağ'a klfi gelmiyor. Di 

rrnr taraftarı <-rrcr ziva r'l l,J ~ ., 

hakikaten ko'rn gib~ kü 

ı·ük zerreciklerden ınütc 
> 

l'Ckkil ol ·a İ<li. uzvireti-

:-iıııler<lir. Mcselc.1. gijneş 

::-.caktır. Lamba yandığı 

z:mıaıı ışık ııc~retmckle 

hı ralıcr hararette neşre

d ·r. 

Daha evvelce ısınan 

cisimler içindeki ınol~kül
lcı de bir <lcği~iklik hu
sule geldiğini biliyoruz. 
Bunlarııı elektronların sür
<ltı :ııtar. Bu nıünascbet

Jı> ihtizazlamla çoğalır. 

ı;u ilıti1.<:'.l adı>ıli ı-aniyc

ch· ıııuayyen bir adede 

g-eliııce derhal ziya şck

liııdc P.trafa yayılır. 

GüriilUyorki ıiya atom
larda nıe\·cııt elektronla
rı rı ihtizaz<lan başka bir 
~ey dP~ildir. O halde elck
troıı ,.e atom adedi de
ği~tik<;e ihtizazlarında de 
µ;i:;- ı•ceği a .. ikfmlır. ihtizaz 
adclli d"gi~tik(:ı: 7iyanın 

<:i~ıııi \' C ersafı <la icği

~eeektir. 

-Sonu Var-

Bir deniz konferansına iştirake 
amade olduğunu söylüyor 

Ankara (Radyo) ihnıal edenıi~rec~ği
Tokyodrı n bilJirili- ni ve JCl ponyanın 

yor: Anıirn lhk dai- bir deniz konferan
resi ş0 fi Joponya- sına iştirake amade 
nın, Anıerikanın de- 1 olduğunu söyleıniş
niz C1Ştrı hareketini 1 tir. 

Alman Macaristan arasın~a 
Ankara (Radyo} l rasında bir ihtilaf 

Budnpeşteden bil- ı yoktur. Nasılki Al
diriliyor: Hariciye nıanya İtalya, Yo
nazırı hariciye en- ğuslavya hududla
cüıneninde vaki be- rına riayet edecek
yanatıo<la ezcÜ'lıle s~ , ~1acaristan hu
den1iştirki ı\1acaris- dudlarına da öylec~ 
tan ile Alı11any<l a- riayet edecektir. 

Amerika Or~usunun ihtiyacı 
Arıknra (Radyo) Ordunun bir n1ilyar 

Vaşinğtondan bil- dolar tahsisata ih 
diriliyor: Ordu er- tiyaci olduğunu hü
kani harhiye reisi kfınıete bildirıniştir. 

Mlb!lkc§l<dl<dl~~ 
Tc§lbc§lln<Cc§l 

- Birinciden <le,·am -
Fakat ~adcce Erkfrnıh::ır
biyr> yüzb<ıijısı .Mustafa 

~izc olan etkimi ~t~~iri) 
<:ok başka türlü olac,ıktı. 

ıiya olarak kabul edilen 
bu küçük korpiildillcı in 
akıntısı hakikaten ol..a 
idi günc~ten ayrıldıktan 

..,onra yüı dli milyon ki
lometrelik hir mesafe ka 
tettikten sonr:t (1üııyaıııı 

:ıa t;arptığt vakit haiz ol
duğu kudret çok fazl~ı 

ola('ak ve \"ücudunıt :r. t 
çarpttığ ı vakıtta Lizi ı;ok 

ralıat~ız. cdecekt i. llalbu
ki biz ziyanın her hangi 
bir yerimize dokunduğ'ıı· 

nıı his etmiyoruz. 

• Kemal dire~ imzalayınız. 

lsveç Sefiri Ben bu fstiaayı ıicyeti 

nedeki doktorlara söyle
ıneği unutmu~tu. Nihayet 
Paşa lllP~elcyi hatırlıyor 
ve Mu~tafa Kemale bir 
raporla tlört ay Selftnikte 
tclıdilivaha kararı verili 
yor. Bu rapor lstanbula 
gönderiliyor. l;?tl' bu v~ bunuıı gibi 

lıazı ı:wbeplt>ri izah l'Ue
ın i~·on emb. ion rwzarİ~'e 

~i terk edilnıi~ onun ye
rine yeni Lir nazariye 
rnc~ dana gduıişfirki lrn
na orn.lula:sioıı ~ani dal~a 

nazariyesi denilir. 

nu nazariyeyc göre 
ziya da yukarda ihtizaıi 

izah e<lerkcn anlattığımız 

<lurffun bir iıa vnza atılan t'> 

ta~ııı hasil ettiği dal.~a-

lara. bcnıt>r ve devim (ha
reket) tcM ba:;ka hiç lıir 

şey değildir. Bu de' im 
dP :m üzerinde basil olan_ 
dalğalar gibi kı \'rıla kı v-

Sıhhiyeye havale ettirir. 
Hükfın1eti tarafı n- Sıhhiye Reisi !skender 

dan ~1osko\ a elçili- \ P:.ı~ayı, ayrıca görerek 
v • t · ) lftzımgelen vesayada bu
gı ne ayın ° una n 1 lunurnuı. Pek .söz vere-
İsveçin . Ankara el-

-Sonu Var-

çisi Ankaradan ha
reket etnıiştir· Sefir 
ba reketi nden önce 
gazetecilere l,ürki
yeden çon iyi inti
balarla ayrıldığını 
ve Tü ·ki yede bü
yük dahi Atatürk'
ün önderliğile gör
düğü inkişaflara 
hayr,1nhğını söyle
miştir. 

mcm amma umarım ki G BU GU.NKU• 
muvaffak oltırsunuz. 
Erte i giin Mustafa Ke- P O S T A L A R 

mal, Sf•l:lnik A ·keri hasta- Bugün sabah saat 
bancsiııin muayene oda-
~rnda, bir takım genç dek 9 da Tren postası 
torlar arasında, muayene gelecektir. 
edilmektedir. Ondan has- .. 
ta.lığını soruyorlar. Fakat Oğleden evvel sa-
o sarılı bir cevap veremi- at 10 da Diyarba
yor. Yalnız arada sırada kır, 11 de Nusaybin 
hastal;gımın mahiyP.tini postası gidecektir. 
İskenrler Paşa hazretleri 
bilir diyor. Bu Akşnnı gi<le-
lskender Paşa hakika~eıı cek tren postası yok 
Hasan Beyden tavsıye j 
alını~, fakat bunu baıta- tur. 

An1erikao10 K"Ji
forniya yerlilerin
den bir Hintli reisin 
nanıına hevkel ola-

" 
rak bir ağ~ıç kütü; 
ğü diknı iş'cr ve bu 
kütürrü vontanlk o " 
insan şekline koy-
nıuşla r üzeri ne de . 
reısıo ısn11n1 VClZ-,, 

nıışlardır. 

iti Kuyrutlu 
Buzağı 

An1erikada bir 
çiftlikte bir jııek 
iki kuvruklu bir btı · ., 

zağı doğurıuuştur· 

Bu buzağının kuy-· 
rukları biri arkad;ı 
digeri ise tanı göt' 
)erinin orta yerinde 
ve 20 santiın uzull' 
luğundadır. 

• 

~etosluvat ~eye'ı 
Çekosl u vak ticW' 

ret heyeti Geçe•1 

ça rşa 111 ba günü S'1" 

bahı Ankanıva v.d" ., 

n1ıstır. . 

Meş~ut suçlar 
hnunu 

1
. ,, 

Ankara - Adı), 
vekaletin in, cürf11~ 
nı eşhud kanunuoıı0 

tesrnili hakkıodtı . ~ 

yapn1akta oldL•~~ 
tetkikler bitiril111e 
üzeredir. e .. ,. 

Yeni şekle go 
11 ağır ceza suçları ~D 

kanunun şün1tl 
çerçevesi içine aJıfl' 
maktadır. 
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Akşam ve Sabah ŞEHİR ve 1~ 
-----------------~ 

İLÇE 
PİYASAmırımıı 
Cinsi 1 Kilosu 

t-J--....,.----:~K;;;;,;r• - Sn. 
Ufuk damar damar 

kııarınış . Güneş son 
soı y 

gun ışıklarını ser-
perken yavaş yavaş 
kayboldu. Yeşil tepeler 
bir zaman için yeşillik
ler· · ını karaulıgra te. k et-
rı 1 er. Kayalar artık ne 
korkunç gözüküyor . 

Sanki etraftaki her şey 
bir birine darılmış .. 

Şehir ağ1r karanlığın 
altında eziliyor. ~evgi
liler bir birine sokula
r~k oynaşiyorlar. Ken
d~lerinden haşka şimdi 
hıç bir şey düşünmi
Yorlar. Tarlasında ça
lışan son çifçide artık 
Yuvasına dönüyor. Cı
vıldaşan kuşların ses
leri de duyulmaz oldu. 

Şurada burada tek 
tük yıldızlar helirıneğe 
başladı. Bunlar daha 
Ç?ğalınca gök yüzünü 
bu· süzgece çevirdiler. 
Arkalarmdanda ay sü
?.ülerekteıı sonsu2: bir 
hülya gibi meydana 
Çıktı. Uzakta bir kaç 
Yıldız buna sellm ve
ri.~ormuş gibi yanıp 
sondü, tekrar tutuştu. 

Bazı cvleı·in pençe
re ve kapı perdeleri 
arasından ışıklar sız

ınaya ba~ladı. Derin
den gelen Keman sesi 
saski karanlı~ı patiska 
gibi yırtmak için inle
di. Buna caddeden ge
çen bir adamın öksü
rüğü karıştı. Odadaki 
ışıkla caddeyi aydınla
tan ışıklaı·ın etrafında 
küçük büvük pervane-
ler d" .. ., n·· .. onuyor... onuyor. 

Sabahın bayğ·ınlıkla 
Uyanan tanivla her yer 
aydınlanmc~ . Bahçe -
lcrde uyuyan yeşil ağaç
lar üzerinde, saçak ke
narlarında, ovale.eda ve 
Ç~lılıklarda kuşlar bü
Yuk bir sevinçle şakı
ınaya başladılar. 

. Etrafta tatlı bir se
l~nlik var. Her yan ses
sız ve ıssız. 

Gökte tlaha sönmi
Yden bir kaç yıJdız ışıl
ıyor. 

IJABERLERİ 
lfoo·<la \' 4-ı-

~ . 
Arpa 3 1( öO 
Un (Hir çuval) öf>O ı-
Darı 3 
i\ ohnt 8 :)U 

~f f>O --- -rn 

Ara sıra öten ho
rozların: kapıdaki kö
peklerin ve damda ko
valaşan kedilerin ba
ğırtılarından, ç1ğlıkla -
rından başka bir ses 
duyulmuyor. Aradan 
biraz daha geçince baş 
ucundaki saatin tıkır
tısından veya başka bir 
şeyden uyananlar: Sı
cak yataklarında dö
nerken esneyip gerini
yorlar. Akşam asık çeh
reyle yatan insanlar, 
şimdi güler yüzle, par
liyan gözlerle uyanı
yoı lar. Acele işi olan
lar hemen geniniyor. 

MemleKet Hastanesi Baş Ue~imi 
Bay Ma~mut Develi 

ı Sade Yag--- ! )O -
l't~·c v:ı~ı-- -80 
'l..P y tİ;I \'(l ; I · ()Q 

• Y il n ~ ı- 4 O -

nıüdür1eri ve daha 
bir çok zevat İstas
yon·\ k~1dar uğur

lan11şlardır. 

Dışarda çöpçiileı·in 

siipürge; tek tük geçen 
yolcuların konuşma ses
lerilc , simitçilerin ve 
sütçülerin bağırt1lan bir 
birine karışıyor. 

Si1ifkeye tayin 
edil111iş ol: n l\len1-
leket h'1sta nesi Baş 
'f abibi opercltör B. 
i\lahnıut Develi dün-
kü Trenle şehriıniz- Vazifeperverliği, 1 

den a yrılnııştır. iyi ahlaki ile herke-

Güneş hayat veren 
kıvırcıklarile bütün bu 
görünümleri yüksekte·n 
seyrediyor ... 

Ba y ~lahınut De- sin sevgi ve hürıne
veliyi Vcıliıniz Bay tini kcız ınn11ş olan 
Fehnıi \'ur~), Bt"le değer1i operatörü- ı 
diye reisi, Müddei 1 ınüze iyi yolçulul.c
Un1uıııi, Vihiyet d~- lar Ye yeni ödevin
i ıni enci.iınen ü yele- de de başarı la r di
ri, ~la arif, Enıniyet · leriz. 

A.R.K Mardin 
Annelere öğu~ Defterdarlığından 

1- (443Hl) lira (54) ku
Çocu k Esirgenıe rusluk bedeli kl'ı-;ifli Mid-. . 

Kuru nıu Genel ~1er- y~t kazası hükiinıct kona. 

lu·zi sıfır ya~ta n bir 
y~l~ına kadar ÇOL'U

ğlln nasıl bakıla-
cağını öğreten An
nelere öğütün Bi
rinci sa vısını veni-., " 

den bastırınıstır· • 
Birinci sayı öğüt 

birer aylık yaz1ln11ş 
12 tane 111cktuptur. 
İkinci sa YI ögv:rüt: ., . 

Çocukların nasıl 
besleneceğini ve nıa- 1 
ına in rının nnsı1 ha-
~ırlanacnğını öğre
tir. 

ğının 837 malı yılı zarfın

da tamam olarak in~a edil
mek üzn~ ke~if lwdcli olan 
4-1319 l\ra 54 kı.ırus üze. • 
rinclen 16/3/938 günün-
den itibaren 15 gün müd
detle ve kapalı z.:ırf u:-;u
liyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - :\Iuvakat temi
nat miktarı (::332:~) lira 
(96) kumştur. 

3 - lıu işe ait fenni 
ş:ırtnanıc, ke~ifırnnie, mo
del ,.c proje gibi evrakı 

müsl.ıite bedelsiz olarak 
l\Iardin deftcnlarlığ"ifc na
fia <lairelcrin<lcn arana,. 
caktır. 

• • • .. v _ • i 4 - -~stek li.leri n )1 imar 
Heı ıkı ogutlen I veya muh.<·ndı~ olmaları 

isteyen lcre kuru nı veya rc~m~ ctınıle ile ilcln 

1 
olunan t:ılımatııaıııede va-

pa r[-lSIZ olarak gön- zılı ehliyet vesikalarııu
0

ilJ . 
derir. « Ankarada raz etmeleri ~arttır. 

1 lut) 'l 11 Ç l E 5 - )fezkür iu:;;aat için 
)U c ÜCU { - 'U , k A} • . .ı.u:ılıye ve · a ctınden gön-
s ırgcnıe Başkanh- derilen (39750) liralık tab
ğınn» bir yazı ile sisatın asıl lıe<ldi ke~if 

dres bildir · olan (44319) lira 54 kuru~a 
a ınenız ·bı v a·ı u.· ~ · k " . . ı age ı me ıgı t:ı ·clirde 
kaf ıdır. iözü geçen kcşifnaır.enin 

G. 1 O. \'C 1 t inci maddecl-
ri rıllc y<nılı f şa p,sn·a ile 
renkli badana) nin l>c<lcl
lcri olan ( 4569) lira 54 ku
ruşun tenzil edildikten 
sonra geri° kalan (39750) 
lira üzerinden eksiltme 
yapılacaktır. eksiltme ııe 

tice~iııc1e me\·cut tahsisat
tan tasarruf vukuhulduğ'u 
tak<.lirde t;.1sarruf ınikdarı 
kcı;;ifrıam~nin 6, 10 ve 11 
inci ma<ldclcrinc~e yazılı ı 
~ap,sıva ,.e renklı badana
nın yapılması imkauı ol- ' 
duğ'u takdir<le lm i~lerin 

de bu meyandc yapılacak 
ve 1050 sayılı muh:ıschr.i 

umumiye irn.ııununıın 83 
1 

inci maddesinin (il) fıkra
sına tevfikan lwJeli ihale 
miku:uının-siilüsüniin mü
teahhide temirı:ıt mukabi
linde avans olarak 'erite
cektir. 

6 - İhale; 1 Nisan 938 
Cuma günü saat 1 de def -
terdarlık daircf'inde yapı
lacak ve isteklilerin tek liJ 
mektuplarını ilı:ı.le gü
nünde saat 12 k:ıd:ır def
terdarlık makamında top
lanan alım, satım komis
yonuna vermcge mecbur 
olduklan ilan olunur. 

2-4 

l lcri ;~5 

Baıleın 18 
b5 

Ceviz 1 j ------1-- --
Cu\· iı iı; i :J~ __ 
J! alı lep ~3 

~---ı - -
l\lazi lG 
1\ r.smP ~ekcı 

Salımı 50 
Ça~-. ---·31-0 -

K n rn ü_z ı_·iı_ıı _ı~ 20 
Pekmez 20 _ 
Hal ı_.,:!Q_ _ 
Pl'~til 1 a ü 

-~-m:~k - - To"'ıı - -

< • ı "' .. rı, r~"·, ,·\._."'t 

ULUS SES~ 
ABONE ve iLAN 

Şartları ----·-Abone Sartları 

Aylığı 

Altı Aylıu·ı . )'-. 

Q 1 ;... 
·- (,)o .:..: ·-
:~ ·= l ~ .s ~ ~ ::.2 

Kuruş Kıı rıı . 

~300 1 
-,--
450 1 800 

-----·-ı-
Seneliği SOO 

1
1500 

iL.lN ŞARTLARI 
İlanın lıenee satırından 

(10) Kuruş alımr. 

İlan neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

N ü~c§llfll 
~ocu~ Haf tasının 

~a şlan ğıc ı~ ır 



1.0AREHANESİ 
Eeld HalkeYi Bfa .. i Hususi Daire 

---··· - --
Telğraf Adresi 

Mardinde ''Ulus 8esi., 

• 
. lYIA~DIN'DE 

UL SSESİ 
Umami Netrlyat ve Yazı itleri 

Direktörü 
M. Siret Bayar 

Baaıldığı yer: (ULUS SES!) Ba•ıme~l 

,-~- - ' .HllllWlllllllllllUll-~ t' .... AİLE DOKTORU ~~···· Doktor - operator •••• 
s VÜZDE 2 TE ZlılATLA . -·:1 Her Ailenin Sıhhau ile ::+ Saim Kesen ~ 
~ =:: ! alakadar olan çok güzel :1 • ı 
~--= a t~1 bir eserdir. !• • Aıneliyatlarını nıutedil şeraitle "' 
~ n n ~ n n CSJ} k o t ~ iP ~ Matbaam,,dan °'&Y'•"· .:: •• b 1 A 
5 \\:::J) ~ ~~ ~ ~ =~·0~ • ~ yapn1ağa aş anııştır • 
!§ _ı • " 

E Satışları Başladı ~ .. l\lI OD E lı ·:! ~~~~~a~;~;c:~n~!1t.~~~:~;~~.~ i 
E...J Aylık Moda "" 
~ ~ ~ - mecmuası : Adre•: Po•tahan~ yanında, Park karşı•ında 

~ Satış eri :: 9 numaralı İkincikinun •••••••••••• •••••••••••• 

~ Uius Sesi Bai>ımevinde gazete f~ ~~~;~~~:l~~;~~\a~~ ~alis Morina Balı~ Yağları --1 

~ ve kitap bayii Cemal işınay ~;•:~::ederiz. ···--: BüyükşiŞ(>Sİ 60 kuruş 
~ .. RtKlllRllllltmlllHffiHU!H "1M1mHHIMlllll.XHm1W i Diş Hekimi : satı, Yerı: Abdo Teppo 

: Hilmi Kıymaz . Mar<li.ı Birinci cadde Xo. 165 

• • •• •• ELM.4\li MAKAS •••: i· Birinci cadde Ticaret 
g . • : odası karşuındakt 

Ca V<§lVlUJ~ : i Hususi muayeııehane MUHSİN TEVFİK 

Kadın Te ri~ ~ u 

• j: sinde her gün saat 
• : 2 den 18 e kadar has • I ! tal arını kabul eder. ·: 

Her çeşit Gramofon plak ve 
mn.lzemeleri satıcısı · 

Tcnzitatlt sat tsl<11·a ba.ı.;[amn;f u· .. .. .. 
ltj • • 

Birinci cadde ~in ger acentesi yanında u •••• • ••••••••••• •••••• ----------··---ı--
• • • 
5 Di~islerin güzellıni ~e ucuzluno ile : , ... -. ..... ~ •• ._ .... I 
: • u H :-' C~MARDINC) 
: Rekor kırmıştır • » 
: Beğe~ilmeyen nu~!larm parasmı: 1 / Ulus Ses·ı 1 
• deı-hnl oder • ~ 

: Bir dafa tecriibe buııu ispat eder : :1 f6l a i 
=···•11•• • , .. •11••·····= :1 ~c§l~o mevo ,; IJ . . . « 
" 0~ Güven T ecimevi f}ı I Doğu illerinin e~ ~ir 8 A S 1 M EV 1 O 1 R 1 
;: Gaz, enzin, · nıaldna )'ağları, ~ -- il/ 
~= Mişlen otomobil Iastıkler·nın ~ Her nevi Def ter, Çek, Bono, Makbuz, Kfığıt başlıkları ı 
~~ Toptan ve Pcralrnnde i~ :t. Kartvizit, Davetiye kartları, Duvar Afişleri, Sinenıa ~ 
~ EN UCUZ ~ATIŞ YERiDiR ~~ ~ 
~:JfJfJ* OfJ~fJSflt... ve Tiyatro Biletleri çok güzel bir şekilde basılır ,;e ı 

••••• :1 ima bir müddet içinde teslim edilir. i 
lVI Ü D E .R N ) • Yeni getirttiğimiz fantazl, kübik harfla:rla çok 1 

ı~llllll1[;11i:'.!!!'.:11i]]l[::ı1iJI İ~~~ill[~~!lll~Hıı~ ' ş •k reçete kAğulı basılır· 1 
Iİlt E 114 U AS 1 N 1 H ' .'1: Verilecek sipari~Jer, gönderilecek paralar M:ırdindc ( Ulus Sesi i 

k 
" BasııneYi ) İdare müdürlüğü namına gönderilmelidir. 1. 

3 üncü sayısı Çl tı : .. Dışarıdan gönderilecek sipaı·i~ nümunelerinin okunaklı bir 1 
Nush.~sı •.o ~uruştur •ı,_ surette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. 1 

:zete muvezzıleı~ıode_n ar~;ız •• ifl • . ---·--· 


