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Kuruluş ydı ı Ağustos 1927 

· .U~©ık Ş©ıırk H©ıırlb>ü Frankocuların 
· · .. ,--· ... ·-······::-::.......... ileri Hareketleri 
. Çın kı~ala~ı butun cephe- devam ediyor 
. lerde llerhyorlar Suriye .. .. .. . . .. . . .. .. . . . ............ 

Ankara 28 A: f-~.-:-- ' vvetlerini t:uıı bir Dahili e Nazırı 
1 ~o~ko:\·<l51 n bıld ı n 1- 1 bezi nıete uğrat nı1ş- · . Y . 

Frankist kuvvetlerle birlik
te çarpışan İtalyanlar bir 
çok ölü ve yarah verdiler ~~ığ~ne gö,re _Ç_in kı- 1 larılır . v~ . hü t üıı lstılasmı gen aldı 

:•atı Tı~n çıın Pan- cephelerde il-erle-
kJlV d~ı11ır yolu cep- nıektedirler. 
hesindekı , Japon ku 1 .. ~ 

Olma·kta Olan! ... 
" ' - ' . ... " .... ' 

. · Bir gündr" l>ir şehirde 
hery~n lıonwn 1[?00 ültim~ 
lsterseıİiz, · parisli koınü
ni~tlcrin fikrimle olasınıı: 
-~A:lmMı olarak yaşa

ına~ı, Fransız olarak öl
ıırnğc tercih cd11rim. 

"' YahtiU Malta'<lalıd 'ıneş 
bur osmanlı edibinin ahla
kında b;ulunasımz: 

- ZeUJce yaşam~ği, 
~ercfle ölmeğe tercih ede-

. l 
rım. 

' . 

d;ın g ~ıcceksc d opr;ığ-ı . 

ha vad;m gelr~ekse rna vi 

gükii kap:ıı;ıağa IJ•ık
malı! Denizaltı mub~ırl'be
si ni menet ıııc~ i~ti~·enle

rın: 

- Uitfoıı baı;a 't1eniz 
üstiinden hiic ım ediniz! 

'l'arı1ntıaki ricalarının 
ne kadar fayda verdiğini 
hiiyük harpt"n berLgörip 
<lurmakt:ıyıı. 

En kahramanca hnrbın 
Barselondaki l•'r:ınsız gögUs gögiise bıçak kav

konso1usu gibi, rahatça, ğası olduğunu söyleyenler 
ve biç bir çe~id lspanyol hakı;ız dc~ildirler. Hatta 
olmadiginıza ~iikredcrek vaktiylf~. iki kunıandanm 
lti kahvede , oturmaktan iki millet arasındaki har-

~. gaY.ri bir ~{~y. yapınazsanız 
1 
hın taliini kendi şahsi dü-

, dahi bo~ttir: Havadan ö- ı <'llo nctice~inc !Jağladıkla-
liimlc, yalfancısı · o!duğu- rı da olmuştur. 
ııuz milleflcriu boğuşması · 

ııa kurban rridcbiJirsiniz. 
e l 

Açık' şehirlerin; kadın, 
~ocuk, yaralı .ı va'hastala
rın lehine fen· ad euenlc-

v 1 

rın insani duyğularım tak· 
dir etmemek doğru clegil
öir. Fak1'lt" yeni asrın ta
arru1. silahı dfü~manı ta-. 
kattcn düşürmek 1 için .ne 
yapabi1iyo~R~, kırtasi inau
calarla onun öcüne geçi
lebileceğini beklemek da
lıa fazla ya;nlıştır. 

Düşman • e~n!zden ge
lecekse tuzlu. suyu, kara- ı 

Şimdi belki de Lir arı 
hücumunu reddedeıııiyc

cek olan beyaz· esvablı, 
sol~un· benizli kimyağer
nice vücud ve ruh kuman-
danlarını yere serınekte

dir. Bıçağa bıçak, sünğüye 
sün~ü, kan ad' a kanad, 
gaza. gaz! ci11im cisme, ya
bu<l zeka zekaya! Kollcktif 
emniyet tedbiri bulunca
ya kadar. umumi kaide
~·e tabi olmaktan gayri 
~iden ne gelebilir? 

Ulus - Fatay 

Şan1dan bildirildi
ğine göre Suriye da 
hiliye nazırı B. Ca- · 

. biri ancak kabine
de değişiklik yapıl
ması şartiyle istifa
sıQı geri al111ıştır. 

· Reisi cüınhur ka
binede değişikliğin 
ya'pılacağını vait et 
n1iş · ve 111üstakbel 
kabine yedi azadan 
teşek.kül 

1 

edeceğini 

Madridten Bir Görünüş 

Ankara 28 A.A - \ riyle birlikte ayni 
söylenıiştir. , 

Kaymakamlar 
Ara sin da 

İspanyada frankist safta çarpışan ltal-

ı )erin taarruzla~·ı ve yanlar (!ok~z n~art
ileri hareketlen •le- tan berı yırmı do
varn etn1ektedir. kuzu subay oln1ak 

~-eiisi~lit yapı18cat 
Dahiliye vekaleti 

kayn1nkamlar ara
sında nakil ve beca
yişler yapn1ağa ka
r~r venniştir. 

• 

İzmir Fuari 
Hazırhkları 

Başbakanlık 1038 
yılı İzn1ir Fuarı iş
tirak . hazırlık la rı
nın .,·e sathada ol
duğuılU bildiriln1e
sini hakaulıkl:. rdan 
isteiuiştir · 

. Aragoç cephesin- üzere 282 ölü '~e 123 
de taarruza iştirc.'\k subay olnıak uzere 
etn1iş olan ve ha len 14i2 yara h vernıiş
F ra n kist kuvvetle- lerdir. 

Kızılay Genel Mer~ezinin 
Kütahyada evleri yanan 
v.atandaşlara yardı.mı 

Ankara 28.A. A. - zinde evlen yanan 
vatandaşlara altı 
yüz lira yardıında 
bulunn1uştur. 

Kızılay genel nıer
kezi Küt ah va 'n ı n 

~ ~ 

Emed kaza nıcrke-

ORTAOKUt SAYf AMIZ 
Gelecek hafta· ç.ok zenğin 
yazılarla intişar edecektir. 
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Şu balı.le derhal lıü

kıim edelıilirizki lıer renk 
•1alnız bir renkten te::;ek-. ' 
kül etmiştir basittir. Ya-

ni ba~ka her lıaııgi bir 

dalğa ile karı~nıı~ <l<>~il

<lir. T<Abii dalµ;a uzunluk
ları 0,35 mikron ile 0,75 

mikrondan daha küı:iik 

ve büyük bir <;ok dalıta 

lar vanlır. Fakat göz l>Uu
ları kabul edecek bir Ya 

pıh~a nıalik değ-ildir. 

m tk üzerine gelen oeyaz 
ziya içindeki renkleraen 
ycı;ıil olanlardan başka 

lıepisini emiyor, akseden 
ye~il de göziimüze gelerek 
kabi bize hususi bir renk 
altında gösteriyor. 

Her hangi bir cismin 
ısına~ilmesi i<,~in beyaz zi
yayı emmesi Hizımdır. Emi
len ışık ne kadar kırmı

zı ya yakın ve ·ısınma o 

kadar fazla ne kadar uzak 
.Mevzu hu alana gel 1 i::~e o kadar azdır. Bunun 

dikten ::;onra birde cisim j ~ cbebi de aşikardır. Çün
lerdc gördüğümüz reıık J kil hararet dalg-aları kır-
INiıı ııe gibi seheplrrılen mızıva yakındı r? 

ı eri geldiğini araştın:!ıro. l : . . . . 
lı k'k tt t d k .. :"-1, effaf cısınıler keııdı-a · ı ·a c oı a a ren · ttı 

,.e hiı· Lir -=e,· ıne\'cut • ){ 'ı • 

değildir. Bunun en güzel 
misalını karanlık l.>ir ona-

lerine gelen bütUn ziyayı 

aksettirip, geçirdikleri i_çi n 
hi<; ısınmazlar . Çünkü ; 

•' ır ıilıııe yok tur. Bunun en ya giıdiğimiı 'akıt lıiı; 
!.!'İİZı"'l misalin i camlarda 

Jıir :-;ey crfüınP.nWk ~ure-

ti}e ~~lıy~biliriz. Eğer h:ı görliyoruz. Cam uzun müd-

ki katerı re ı ı'.' diye bir ,yy ı Jet güıw~in altmda k:.ı l
olsa idi karanlıkta dal i. u:ğı halde en kü<,~ük bir 
onu görmemiz lc1zım ge- hararet çoğalması göster 
lirdi. mez. Buna mukabil a.yni 

Biraz yukarıcla güne·~· ı ı·,ını arkasında. olan her 
ten bize gelen ve beyaz hangi bir perde ısını r . 
ziya adını alan ziya de- <;ünkü camdan olduğu 

metinin birbirinden farklı gibi g~çcn hararette per-
lıir <i0 k dalğa. uzunlukla. <lenin i~inde kalarak bu-
rma malik dalğalarclaıı 
ıııü te~ekkil olduğunu ~ör- lunduğu yeri ısıtmak mec-
dük. lştc bu claJğalanıı buriyetin<le kalmı ştı r. 

her birisi nmk diycbilc- (,,! h ld h. ı A ı •1u a e ü asa o :1-

ceğimiz birer tezahür gös- ı ·:;ı k <lerizki bir eh-im han
t erirler. gi rengi aksettirirse o renk 

Cisimler ziyayı gPçi- altmda görülür. 
rip geçirmediklerine göre 
c saslı olarak iki kısma 

ayrılı r: Ziyayi gec;irenler, 

- Sonu Var --

Fakültesi 
Ankarada ynpıl

nıası kara rlaşıuış 

bulunan Dil, Tarih 

v e Ceğrafya fakül
tesinin binası inşa
sına ba şla n ınıştır. 

Gümrüt Resmi 
in~iril~i 

Asırlı~ ~ir h~ın 
Ankarada iosa edi-. 
lecek Atatürk lise- I03 Torun Bıraktı 

Kilis Tüccar)a ... 
si ile orta nıektebin 
planları güzel sa
natlar akademisin- rından Eyüp Gök; 
de tetkik edilnıeğe j çe İman110 ann<:'si 
başlannııştır . Ata- Ha tice, 109 yaşındn 
türk ) isesi 1500 ta le- olduğu ha ide ölmüş .. 
be alacak büyük- tür. Bir asırdan f~z ~ 
lükte olacak, 280 ya- la yaşıyan bu kcıdı-
taklık pansiyonu nın hususiyetlerin
buluncı ca ktır. Or- den biri, ön1rü müd
tan1ektepler 750 şer 1 detince acı ve ekş i 
talebe alaca ktır. L; - bir şey yen1en1iş ol-

Unıu ıni ithalat b .. . ıe inasi 600 bin , nı<lsı; işittiğini unut-
r~J11111 kar~rna ıne- ortarnekteplerde 300 mayac<lk bir hafı-
sıne bağlı uç sa yılı b' ı· k 1 ı·ı ) r . B C 1 ı n ıra ya çı a n el- za ya nıa ı { o uşu , 

ı s te~ın 377 A. · · caktır. Orta nıek- değeri de y~şa y~1 n 
v.e 3 ı8 B. C. 1?· P~ tcplerden Han1;1 n1 8 evlat v~ 103 torun 
z~syoııla r.ına a~t gunı önünde ya pıl cı c k bırakn11ş oln1HsHhr . 
ruk resınıl~rı bu olanı önün1üzdtki Hatiçenin birinci 
kararnaıne ıle ~rt- ders yılına yetişti - oğlu örnerden ikisi 
tırılrnıştı · Vekalbr rilecektir. Şinı<li Ar:-· erkelc o1n1a k üzere 
he v'etince ittihaz 

.., kara lisesinin bu- 7, birinci kızı Sitt i-
edi leııı yeni bir ka- lunduğu arsaya tıp den yedisi erkek ol-
ra rnanle ile bu po- fakültesi y~pılacak- n1ak üzere 10, ikin -
zisyonla ra giren t'Ş- tır. ci kızı Zahideden on 
yada n alınınakta o- beşi erkek olarak a ı, 
lan rasimler yeni- Belgrad Oniversitesinde üçüncü kızı ~lahi . 
den ınuhtclif nis- Arbede den on biri erkek 
betler<le indirilnıiş- olınak üzere 21, dö:·-
tir. Adı geçen po- Geçen gün öğle düncü kızı Şakire-

! zisyonlar pa nıuklu zanıanı yoğuslavya den beşi erkek ol
mensucata ait bu- ünivers itesinde on 1 mak üzere 6, b4'.'ş1n 
lunnıaktadır · Pa - ila on beş tal ebeden ci kızı Belkisten do-
111uldu ınensuca t fi - n1ürekkep iki gurup kuzu erkek olnınk 
atla rı, <yeni luırar- arasında bir arbede üzere 11, altıncı kı 
nanıeye göre ine- oJrnuşlur . Bu gu- zı Şefikadan altısı 
cektir. 

ruplardan biri Li- erkek olmak üzere 

ıiyayi geçirmiyenler. r- BU GÜNKÜ -, • "'' , 
cisın;iy~~ır:ı~;, ~.::; ~i~ lı~· s TAL~·' ln~ıhz Or~usun~a 

yetiç'in taraftarla- 8, ikinci ve son oğ
rından diğeri de sol ı iu Eyüpten de altısı 
cenahl<ln n1ürek- j erkek oln1ak üzere 
keptir. Talebeler- 9, ki cenıan 103 to . 
den biri hafif suret- runu dünyaya gel-

kısınon n·ya tamamen o 
cisi ııı tarafından emili• . 
Eğer tamaınile emilirse o 
cisim siyah görülür. Kıs

men esmer ise bu ~efer 

cmilmiyen kısıml ar geriyf' 
Jrn l:uak aksederek gözü
müze gPlir. İ:;-tc gözümü
ır gelen bu akseden ziya 
bize renk halinde görü
lür. M cselfL yeşil kaplı 
bir kitap d ii şünelim. Bu 

'J bin yeşil görülmesi de-

Bu gün sabah sa

at (10) da Kızıltepe , 

Derik, 12 <le Nusa y
bin ve 13 te Diyar
bakır postaları ge
lecek 18 de Tren pos
tası gidecektir. 

Bu gece gidecek 
Tren ekisprestir. 

Noksan lık 

A va n1 kaınarasın
da hükun1et tara-
fında n verilen izn
hata g öre kara or
dusundaki subay ve 
a sker nıevcudunda
ki noksan 23 bj n ki
şi raddcsindcdir. 

te yaralanmıştır. rniştir. 

~ocut Haftasının ~aşlanğıcı~ır 

.. 

' 
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Kayseri bez Fabrikası 
1 n kişaf la rı 

Mar~in Vilayet ~a imi EncUmen i n~en 

Beş yıUık enctu··st . . rrra n pro- de bir sene öncesme na-
n mıınııın en . 
vetr b ehemmı- zaran 0/0 35 :ırtmıştır. 
~ 1 aşarılarırıdan b' · · Fabrı· ka imalitınıo ıstan-
t e~kil •d • ırmı 
fab "k e en Ray~eri bez daad tiplere inhisar ctti-

rı ası " ı ı lad ğ : )a ışnmğa ba~- rilınesi ve bu tiplerin ~ ı-
b. 

1 1 yıldaaberi kuvvetli cıl:ır tarafından tecrübe 
ır teklmuı ı'c'ındc fa·•ıı·,·et l l't k etle · · . .. • i e ~:ı ı e ve ·ıyın rımn 

\'C radıınanını artırmakta ucmeri mallanlan yüksek 
devam de\·a d' w """ l l l rn c ıyor. o ug-unun an aşı mış o -

1 - Eksiltmeye Konu
lan iş: 
Mardin Diyarbakır yolu
nun 67 +400 üncü kilo
metrosunda Şeyban civa
rındaki muYakkat köprü 
yerine yeniden yal'1lacak 
olan 6.00 metre açıklığın
dak.i betonarme köprü in
şaatıdır. Ke~if bedeli 
(227 4) liradır 
~ - Bu işe aid şartna

meler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartna

mesi 

. 3.?,500 igle yalnız Tür maın Kayseri mamullerine 
kıyenin değil, vakın ~ar- karşı rağbeti çok artır
~n .~~ e~ büyiik pan;uk- nııştır. Fabrika m:ıllarımn 
\
> unıtesı ol,·ırı 1\.-:l'·~.·crı· fiyatları ecnebi bezlerinin B M 1 1 , > • , - .. u \:ave enamc 

3 
:z fabrikası , 1g3f3 da . ithal fiyatlarına göre he- 0 _ Bayıııdırlık i~leri 
't6G,325 kilo pamuk sa· snb edilmiş olduğunrlan g8nel şartnaınesi 

:n·~.balıuı~ken ham pamuk bu sene faıla ıııikt:m.la D _ Fenni şartname 
u a'.'aasını rreçeıı c:ene '.•:ırnlan ithalflt Ka\.·seri d 1 .ı <· ı.::: .ı E - Keşif rayıç ce ve -

4,246,8~0 kilo\·a çıkar- fabrikasının nıaıııfılll ri iizc· lPriyle projeleri 
l'Hstı Jl w • d ı ~ ı,· t · '. ~ r. JU pamuklar f:ıb- rın e mar.us vır e~ır ya- lstiyenler bu sartnamc ve 
tıkaya geçı!n sene içiıHiP. pamaunştır. 19:-l"i yılınd:ı ~!H<ıkı ''ilfi.yet Encümenile 
V:ısati 45 kuru:'tan mal G. t. It ıeJıınının tatlıi- Mardin Nafia daire~inde 
''hııu~tur. ' kine ''" lıiııı:ıyeyi artırıcı p.öre bilirler. 

171,000 iğdcn ihnret ınalıiyette lıir ılı~Ç!'i~iklik H _ r~ksiltmc :m . :~·938 
cılau TürkiyP pamuklu olnıaın:ısın:1 ı af!'ı111· ıı !":\- tarihiııd<'n ı 1-4 838 tari 
ı•ııct·· t l'."\.,·l.·ıı·ııı lııı k:ıtlar ıı!wrıııııi- lıi:1e kadar Ç'ar:-;,·amha ırü-Ust d~inin ~ece gii n<l iiz ı= 
~·alışmak surctivle ı;enPlik yetli ı i~bf'tle :ırtıııı~ <•l- l _ııii ş:ıat 12 de Mardin Vi-
Jıarnuk ~arfiy~tı :rncak mcıtiı, fabrika ma111ul:1ıuım lfl~·t·ti hü'Kumet binası iı;in-
17 ınilyon kiloya bali(! ol- ıııii~lı·lılikler ant~ıııda ne deki Vilflyet daimi cncü-
du~u .. .. .. 1 t 1 kadar bü.rük bir itihar ıııcnincc yapılacaktır. 

~ goz onuuı e tu u ur-
@a t k ı 1- · 'c itinı:ıda ıııazh:ır oldu- J 4 - Eksiltme: açık <~k-
l.•' .ı;- • m~ııı:ı "aysen 
"abr k · 1 r b · ~ııııa en :ıçık delildir. siltmc snreıile yapılacak-f ı ·asının ııııl i a rıka· , • 

l'lr pamuk İ::;tihlftkiııin Ma "ı ~ ı' n Def t e r~arlıg....,ın"an·. c örtte Liıini teşkil ettiği U 
htrke<lilir. 

1- (4·!319) lira (54) ku- 6. 10. ve 11 inci maddccl-193() yJlınfü, yalınız 
l,9t0,850 metre sipariş rıışlıık bedeli kt•:;;ifli Mid- rinde y:tzılı (şap,sı,·a ile 
alını~ olan Kayseri falıri- yt\t kazası hükumet kona· renkli badana) nin bcdel-
ka 19 iTının 837 malı '.•ıh zarfın- lcri olan ( 4569) lira 54 ku-

~ı 3 7 SCTlPSİ içimle ı--
dev ıettcn "e pi;ıa~tldan da tamam olarak inşa edil· ruşun tenzil edildikten 
•nüşt~reken 32 milvon mck üırn keşif bedeli olan sonra geri kalan l39750) 
ı-n • 4 319 ı· 5 4 k .. lira üzerinden eksiltme ... etre bez siparişi almıştır. 4 mı '* ·wruş uzc. 
Ara ı k. b rı'ntlen 16/3/930 !.!U"niin- yapılacaktır. eksiltme ne-' a · ı nbuet farkı te a- u " 
t .. ticesimlr. mevcut tahı:-isat-
uı ettirilme\'c hacet bı· den itibaren 15 giin müd-

ruk • <letlc ve kapalı zarf usu- tan ta$arruf ,·ukubul<luğ·u 
nııyacak kadar açıktır. takdirde tasarruf mikdarı 

}ı:.;,.ı·ıe · k 'k ı b'I' ti Jivlc eksiltmeye konul-....... ). rıu tc ·nı · ~a ı ıye e .J • ke~.·ifnamt'nin 6, 10 ve 11 
·ın mu:'tur. 

ın art ınasivle fabrika· •2 _ Muvakat temi- inci maddelerinde yazılı 
•ıın randıınanwı da yüksel- nat miktarı (3323) lira şap,sıva "e renkli ba.dana-
~1iı;; ve bu sayede iplik nın yapılması imkanı ol-
ırn (9ü) kuru:;-tur. 

alutı 1986 da 2,726,390 3 _ bu i~e ait fenni du<ru takdirde bu işlerin 
kilodan 1937 de oı0 10 de bu mryandc yapılacak ıı şartname, ke~ifname, ıno-
artarak 3 215 997 kiloya del ''e proje gibi e\·rakı ve 1050 sayılı muhasehei 
'e bez iın~lfı.t1' O/o 10 ar. mü:;hite be(lclsiz olar:ık umumiye iZanununun 83 
tarak ıs,3:;3,r;76 metre- .ı 1 . inci m;ddesinin (H) fıkra-

v v ~fardin <lefteruar ığıle na-
l.len 20,2!4,947 metreye fia dairelerinden arana sına tevfikan bedeli ihale 
Y.Uksl!lmiştir. Bütün iğle- caktır. mikdarınm sülüsünün mü-
ı ıle ğeccli gündüzlü faali- 4 - isteklilerin .Mimar tcahhide teminat mukabi-
Yette bulunan Kayseri veya mühc·ndis olmaları linde avans olarak 'cıil13-
fah 'k · · .ı cektir. 
1,.. rı asırım umum ima.· ,·eya rcsmı cerıue ile ilan 6 _ ihale; 1 Nisan 938 
_atı bu suretle bir 8ene olunan talimatnamede ya-
ı · 'k Cuma günti saat 1 de def-

• iırıue 5.195,850 kilodan zıh ehliyet vcsı ahırını İb· ter<larlık dairesinde yapı. 
tı,078,000 kiloya çıknı1ş- raz etmeleri ~arttır. lacak ve isteklilerin tckliJ 

r. 5 - ~(tzkür inşaat içiıı mektvplarını ibale gü-
1937 senesinde vasatı Maliye vekfllctinden gön- nünde saat 12 kadar def-

olarak 2452 işçi 765,000 derilen (39750) liralık tah- terdarlık makamında top-
~aatıik iş çıkarmışlardır. sisatm a~ıl bedt!li ke~if lanan alım, satım komis-

ahrika mamullarmın sa- olan (44319) lira 54 kuru~a yonuna vermege mecbur 
t1şları da ayni yükseliş iblağedilmediği takdirde oldukları ilan olunur. 
~Yrini .~ederek. a a7 iö7.Ü ieçen k~ifoameoin 3-4 
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1 
PİYASA-. 

------------~K~----·~ 1 il o su 
Cinsi ıv::-ı--Kr. ı l Sn. 

Buğday ı-4-1 · _ 
__!\rpa _ _3_

1 
_ 50 

Un (Birçuva~650 ı --
Uarı 3 
Nohut. ~\ 50 
:Mercimek 3 50 

_!_'.irin .... ~'-·. ___ . 19 -·• __ 
:)ade Yarr 90 

- "" Tere va<Tt 80 •. ı--

Ze\'tiıı vcı ~, 60 • • l" 

Yün 40 
---- -, Deri 35 

18 
i _ 

Badem 
_l_fa_tl_e_ıı_ı-:'.i-çı'.'". -- _&_5_ -_ -_ -_ 

Ceviz 15 

ULUS SESi ·ı 
ABONE Ye iLAN 

Şartlan 

-· -A bone Sartları 

Aylığı 

Altı Avlı"'ı . ~ 450 800 

Yurtdaş! 
Yiyeceği n, geyece
ği n velhasıl her şe
yin yerlisini kullan
nıa yı yeni içtin1ai 
ahlak emreder. 
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lYIAR.DiffDE • 
,, - . _,,,,,,,,. .. 

"· 
Um•m1 Netrlyat Ye Yazı itleri J J)AREHANESİ 

ULUS SESi 
Direktör& 

M. Siret Bayar 
Ba .. ldıiı yer: (ULUS SES}) Baaımevl 

~ 

Eald llalkevi Bln asi .Basusi Daire 
-·- -

Telğraf Adresi 
Mardincic "t;ıus Sesi,, 

•••• • 
Doktor - Operatol' •••• ;=t= AİlE DOKTORU ""~ J:""M O .... ... 

Sa im Kesen· ! ~ :ı~~'~i~n~~'" ~~~~;;~~ [i 1 Jllll ..... ~llU[ı"iı·r°ıı· .. ::~·ıı"'~lllORliiı ... ::~ı: 11· ! • • • • • 
Ameliyat la rını nnıtedil şerai tle ;J !Jir eserdir. } e, 11 il I 1 ~ 1 14, l·.. 1 

l J •. !.::•.:•=•~•~!~.am-ızdan ar~~n~i,.~.: .• J..~ j • . u ~hııd ıJı•ı 111~11 IUI 1ıJ yapnıağa nış anııştır -~- - . __ _ •. e• MECMUASININ e 
PAZARTESİ ve CU~lA GUNLERİ • • l\ll 0 0 E lı • e 3 .. .. ·kt = 
fu karalara n1ecc:ınen bakn1aktadır t A ylık '\1 oda 1 uncu sayısı ÇI {· 1 

Adres: Postahan~ yanında, Park karşısında k t 1 
ın~cniuası e Nushası t~ uruş ur tJ 

• • ••••• ••••• 9 nunıarah İ~incikamm : Gazete müvezzile_rioden arayınız ' 

····~·· ...... , •••••••• 
sayısı ç ı~tı 

Bütün Bayanlaı·a ve 
kadın terzilerine tav- ' G •• T . , 

siye ederiz. aı:..o uven ecımevı ••i .~ ~alis Morina Balı~ Yağları -· 
Büyük şişesi 60 kuruş 

Sabf Yeri: A b <lo T e ppo 
~lardi.ıı Biriıı <' İ c · :ıddP No. ·1G5 

! ' 

• 

••••C• ~ ~ 
Diş Hekimi ! fi Gaz, Benzin, makina ;, · ağları, # 

Hilmi Kıymaz ·it: ;~'~f~~0;;b~~;;k:r~~0e . İ 
• B!rincl cadde Ticaret EN UCUZ ~ATIŞ YERİDİR .,.ı 
: odası karıuındakl ••••• e909_.-, 

M JHSİ TEVFİK --••li Hususi muayenehane- •'•t•-
Uer çeşiı° Gramofon plak "'e : s inde her gün saat •.••••• ELMAS MAK~S .-

mnJz e n1eleri satıcısı : 2 den 18 e kadar has '5 
1 • • ılllllll 

Teuzitatlt soıı~lrll ·a b11~/u1111~ıu· · : talarını kabul eder. • ~ '8 .S\v n . n 1:$J İ 
r------..:::ı~--,~mm:ııw••l!llml~ : ....................... • ~a V C9l ~ ~ -

·-·~~t~· ••·~~~·••i Kad.ın Terz. •. ~.: . ! 1 , C) M ·A R D i ff () 1: : Birinci cadde :Singer acentesi yarunda . j 

• : Rekor kırmıştır = 
• ~ D • -... § c§l lC? 0 ~ e "-O O • Befenilmeyen malların parasını 111 
J'1I 2J U U U W • • derhal öder ' 

v • • • • V 
1
. O 

1
. H : Bir daf a tecrübe bunu ispat eder ~ 

Oogu lllerımn en mo~ern ~ir B A S 1 M [ (( : •••••••••••••••••••••.• : 
____ .. _ _ 1 • ~ • • 

" Her nevi Defter, Çek, Boııo, ~hldmz. Küğı t bı. ş lı :lı•rı 1 ~~-- . -~., 
~ K · · J) · k 1 I) \f. 1 . s· == YÜZD .. 20 TEttZILATLA. ~ 

1 
artvız ı t , avet ı ye ~rt arı, uva r r ış en, .. ı nerna • ~ . ti 

ve T iyatro Bilet leri çok g üzel bir :;..·kilde basıl ı r \ ' C • =: lLJJ (6 lb:!J ~· k Ü 'Ü:c§l ~ 1 
:1 kısa bir n1üdde t içinde tesliın ed il ir. 1( = s t~ 1 B 1 d • 
• Yeni getirttiğimiz funtazi, kübik lıarflarla çol!' ·· = a ıŞJarı ~~ a ı 1 

- 1: § '-: ~ 

Verilecı>k sip:u·i~lcr: göcforilee\:k pnralar M:trdindc ( Ulus Se!:- İ ) 1·: Satış yeri - -
Ilasınıcd ) idare ıııfülürliiğü namına gönderilmelidir. = ~ 

Dışarıdan . gönderilecek sipariş ntimuneıer:nin okunaklı bir ·ı ı- Ulus Sesi Basımevinde gazete 1 » surette yazıımasını sayın muşternerimizden ctneriz. · ~ ve kitap bayii Cemal lşınay 1 •. • ......... ;. , 

şık r e çete lcfıgıd ı bası lır. 


