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-
On birinci yıl Kuruluş yılı ı Ağustos 1927 

Yunanistanla aramızda 
yeni bir muahede 

1 Yabancı ~asınlarda 
Çekolsovak Basını: .. ~ ........................ . 

1 
Bu muehede mucibince, akidlerden bi
rine sebepsiz bir tecavüz takdirinde di

ğer taraf bitaraf kalacaktır 

Asyada A vrupanın 
bir parçası 

Ankara 1 (A.A} -
Hariciye Ve ki 1 i ın iz . 
le Yunan Başvekili 
arasında dün An
ka r ada ıııevcut dost
luk, bitaraflık uz
l aşmı ve hakeıu 

nıuahedesile sanıi -
nıi anlaşına 111isa .• 
k ına n1unzan1 bir 
nı~ahede parafe 
e<l ı l ınişti r. 

~1uahede B~sve
kilin1iz Nisanda ·~ıe
ta ksasa iadei zi va
reti esnasında Ati
n~'da imzala nacak
tır. 

Bu nıuahcde nıu
cibince akidlerc1en 
birine sebepsiz te
cavüz taktirinde di
ğer taraf bitaraf 

? 

kalacak ve lüzu 
rnun<la silc\h1a ken
di ara-ıisiaden as
ker nıühi nınıa t \'e 
levazıın geçirıneye
~ekti r. ~luhaseınet 

takdirinde diğer ta
raf V<lzİyete çare 
bu1n1ak için gayret 
sarf edecek, harb 
bir enıri vaki oluı·
sa iki tarnf nıenf a
atlarına nıuvaffak 
hnl çaresini bulınak 
üzere yenidrn va
zivcti tetkik ede-., 
cekti r. 

" iki taraf ta ken. 
di n1enıleketlerinde 
diğer n1en1leket r e
jinı Ye hükun1etine 
n1uhalif teşki latla

ra nıüsanınha et -
nıeyecektir. 

Realiteler 
Eıı~n·ı . .1·1· .. 'd 1 .. • Şıınuı ık büturı ı eo O· 
Jıs· ·ı .~ 1 e hirliktP. tasf-:~·c t>den 
811 ''u"k B · k' li .J ntanya Başve ·ı-

<l~ın bazı sözleri Ubtünde 
"r:nahyıı: 

b' ~U<:ük zayif aıillctlcrin 
ır teoa vuze ka.r~ı koru-

l)rl k 'i 
z~~a larım düşünerek, biz 
zu kendiıııiıi ve aynı 
Ya;n~n~a bu milletleri ba-
l nkı~arına. ui'i·ratmava. 
ını. " " 
"a" 

tn, azaları, teker te· 

ker ıecri tedbirler kov
<lurınak se1fthiyetini h~iz 
olduğu müddct~e, Milltt· 
ler Cemiyetinin }Yi bir şey 
yapaeağ'ına karn değilim." 

"Hatta ~lilletler Cemi
yeti az.a~ı lıulunan millet
lere, göze almağa razı ol
madıkları tehlikeler için 
taahhhüdler tahmil olun
mamalıdır.,, 

Yani ne haklar, ne de 
ınesuliyetlerl Başvekilin 

. 13 senelik yapıcıhğın 

M. f · 1 · · neticeleri 
ısa 1( enmız Türkiy e , Asy a ile Avrupa arasında 

Türkiyeden köpru •azuesı görmek istiyo r 
Çekoalavo gazetesinden 

ayrıldılar Balkanlara gönderfliği- l l>ir memleket için şim<li-
miz hususi muhabirimiz- ki Türkiyenin idare tar-

A n kara 1 (A.A) den: ı.ınd:ın başka uir tarz im-
Yunan Başvekil i ve Ankara kanunusani kanı mevcut olamazdı. 
Ronı~ nva Harici ve nibayetleri-Asya ile Av- Bugün v\.icut bulmakta 

" ., rupanın birleştiği nokta· olan eser, Türk milleti· 
n1Üste,a rı dün ak· larda dünyanın farketıne- nin halk kitlelerinde iyi
şaJn Ankarad~n Yo-1 <liği yepyeni uir bükfımet ce köklendi~i zaman Tür-

gv us la v_va Bas. vek i - yetişmektedir. Bu, Rus kiye bizim bildiğimiz de
ınokra::.;iyc yakla~mak im. 

1 i de is ta nbulda n ihtihllile yalnız hey' eti 
umuuıiyesini kıyas ede- kanını bulacaktır. Bugüu-

a yrılın ışfn rdı r. bileceğimiz fikri ve ikti- lük, bu devlet idealini 
1\nkara 2 ı ·Radyo) _ di . k. f 1. T Ttirkiyeye tatbik etmek 

ı sa ~ ın ışa c ıyarı ür-
1stanbula gelnıı·~ olan Yu- a· A 1 b mümkün clcğilclir. Yeni 

't kiye ır. nca { u kıyas, 
nan Başvekili Ekselans d .1 1 Tiirkiyenin Cümhur dsi cvam cuegf' mekte olan ve rehberi Kamal .Atatürk 
Mataksas 23 onda mem- Türkiyedeki büyük inkı-
leketine hareket etmiştir. lftbı tarif etmekten başka. 

Liman Türk ve Yunan bir g<ryeye I!latuf değil
bayraklarilc donadılmış , dir. Rusyaya nazaran Tür
Geneml Mataksası Vali kiye muazıem ve esaslı 
Muhittin Ü~tündağ, mer- tebed<lüller geçiren ·yegfi
kez kumandanı, Hariciye ne Avrupa devletidir. 
erkani, konsoloslar Mat- Tilrkiyede bugün, dev. 
buat mümessilleri tarafın- let yalnız bilfiil politik 
elan hararetle uğurlanmış biİ- rehber olma.~da kal
tı r. Askeri bir kıt'~t dost mıyor. Hususi ve devlet
Başbakanı selamlamış, :Mu- çi kapitalizmin bir terki
zika Türk, Yunan marş- bi denilebilecek Şikilde 
hırını çalmıştır. Müttefik olan sistemin ~erçe,·esi 
Ba:;wekil l::;tanbul<lan ay- iç.inde iktisatçı, im;;acı ve 
rılırken kesif bir lıalk küt- bankacı da oluyor. De
le$i tarafından samimi- mokrat 7.ibniyetle Türk dev
yetle alkı~lanmıştır. letini tenkit edecek olursak, 

-:b~u--~-ü-k-üm.;__le_rı_· n..:.,e--A-v_a_ın_ı bu devlete Avrupai bir 

Kamarası, 168 reye karşı mertebeye erişmek için 
330 rey ile i~tirfi.k etmiştir. yapt1ğ1 anudıne gayret· 

Milletler Cemiyeti aza. lere ra~men. mikyas ola
larını cski<len büyükler ve rak Avrupayı alamayız. 
küçükh·r diye ikiye ayır- Mamafih şu son 80 Reno 
mak adet olduğunu ve ce- içinde An upada şabit ol
~iyetin büyükler hizme- dcğumuz millt inkılaplarıo 
tınde kullanılmakla itham en eatrcsanını geçirmek
oluncluğunu biliyoruz. o t~ olan ve yüzlerce sene
zamanlar küçükler, Millet- lik kültürlü ve ibtisadt 
-Souu 3 inci sayfada.- inki~fı aşılaıpak isteyen 

bir kaç sene evvel par
leıneuto m ulıalefetini vii
cucla getirmek iste<liği 
zamaıı bu hal "azılı ~u-

rett~ kendini göstermiş· 

tir. O zaman bu h>~t>b-• 
biis ııı u vaff akıyet görme-
di. Çünkü muhalefetin 
arkasına sığınanlar yal
nız polEtikacı muhalifler 
de<S-il bu ıTün 'l'ürkiYed c 

rı ' e • 
bütün olup bitenlere mu-
halif olanlar, yaııi diğer 

bir tabirle Tiirkiyenin 
maddi ,.e manevi A vru
palılaşın:ısıııa. alt'yhdar 

bulunanlar da oldu. Çün
kü lfük \'C modern 'f ür
k iyeuin kat'i bir lıükfım
süzliiğe ınahkfırn ettiği 

ilk . ~ey uıüsliiman ruha
nileri ve ruhban sııııfı 
olmuştur. lştc bu sclıep
lcr<lcn dolayı CHınhurrc. 

i:-;i bu muhalefet mt>sclc
sinde kısa lıir tecrübeden 
sonra otoriter sistemi elu 
almış ve cl'an da bugüne 
kadar tatbik etmekte de-
vaın etmiştir. 
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Romen Hariciye 
müstesarı . "" 

Ankcıra ~(Radyo) 
Ronıanya l-Jariciyc 
rnüsteş·1 n Conıeno 

l .. l t ·J·} < un a <:şa nl sacı ...,tJ 

Bu ufacık atornların için- t:ldır. .MPsel:ı tek t>lckt-
dc de bir t.akıııı kuvv<>t- ronlu hir atom ulan hiıl- Aııkara l/r!. (Rod

yo ) - B ·lf{ra ta 
gitn1ek tc olan Y o-
0-usla vvc1 Başvekili 

de hususi bir v::ı 
O-onla nıeın leketi ne 

dar teşyı etn1iştir. dönıuü~tür. 
lcr ullektirik 1.erreler var\1ır. rojeııdc elPktıon bir saııi Yoğuslayya B.ış J)ost ı;ıis·\fir, 1\i j~ 

b3kanı Bulğ:ır ga- ve Roınen bavrak-
Bir 0ı ta nokta ctr:ıfın· 

ela lıirlııirindPıı ayrı muh
tr·lif mahrekler ü::;tiinı!t· 
dfinC'n bir takırıı ı:o!-ta
cıklar dıi~iiıwliııı. Bu ık
\ imi nıü::;;alıh:ıt:laııılırııı:tk 

i~iıı lıiziın ~üııe~ <ı'.Pınin.i 
1c benz<. tcliın. N'asıi giiııe.~ 
ortad:ı an. rnerih gibi ~ ·y 
yareler rtraf11Hb döniiyuı -
~a ortada bir zerre k<>nar-
·larıııd:t nokt:leıklarm düıı 
dii~iiııii sti~ lfiyorlar. i:;;tr' 
bu ıncrkc•ztlcki par<;a~·:ı 

proton l'tr:ı f ııııla dlirıen 
zerrl'<"iklere de t•leklron 
Plı>ktroıı diy<·l inı. Bn gu
rup bir atomıııı iı;irıi te~kil 
eder. Gerek r•roton Y(' g·c 
reksc ı·Iektron toplanmış 

elcktirik kütlelt·riııden iu~ı 
rettir. Orta noktaılc adeta 
uir C\'İll {nü vp) :;ekli.ııc},• 
olan proton mil,rfar itilJa 
riyle ya tlüneıı elrktronla 
ra e:;ittir vrya uıılan.iaıı 
biiyiiktür. 

Su lıald<' hrr protoıı • 
gurubu bir t•lckt roııdaıı 
daha lıilyiikliir. Proton 
ınüslıct elektirik kiiııH·5;: 
elektron Lla ııwııfi elckti
rik küıııesi olarak kalınl 
c>dilir. Ayııi C'iııs elı•ktirik 

birbirlerini def eder. l~tc 
oıtada topl:ınmı~ oları 

protonu dağılmaktan men 
, tınek için aralarına men
fi el<·ktirik olan l?kktron
lar k:mşııııştır. \'C lında 
rııı vazif Ctiİ pıutoıı z<'rrc-
lcrine yapıştırıp ve Lıaµ;-
laınaktır. Buna nazaran 
ortadaki protonun uıikda~ 
ri keııdi içinde lıul11n:ın 

elektronlar ile Cltrafmda 
rlöocnlerin mccırıuuna rşit
tir. J<cndi içindddler ~ık
tıkt:rn sonra protonun e
Jc>ktirik dl'grıi etrnfıı daki 
dünC"nlerc c:-.ittir. Aksi i~a
rctteki iki (:lektirik kitlc:::i 
hirbiıiııi ı•ı)kn daima mik-
(Joır it ilıa~·iyk klidik olan 

' .. I ') 

b\iyiigfü1 füPıiııe rlii:;-cr 
Protonlar her bir l'lekt
ıonda ayrı ayrı büyük ol-

yedc :? biıı kilometre sii · 
r:ıtta döner () tı ilı~·on de
vir yapar. Bütün lıu ::-c 
lwpkn1cıı dolayı bir af o. 
ıııııı İl'İ l>iiviik: hir iııti-. . 
zamla ı·alı:-an bir Ra:tttan • • 
fark~ızdır. ~iıııd! clrktirik 
itilıaıi\'IP topl::ıııl:ırı bir 
IJiriue ~ e:;;iL cılan pı utorıla~. 'ı 
iir c>lekt roıılarıu :ığıılık

l:ırı arasında ııt' rniiıı~:::;e. 

ÜPt vardır onu :ır.ıyalim. 

~ _, 

Bay Stoy~ıdinoviç 
Bulğarİst~ıı<lan ge
çerken Bu lğa r B~ ş 
vekili Bnv Köse İva
nofla gö iiş üştür. 

Köse İvanof Stov~1-
dinov çi hududa ka-

zeteci !erine vc-t k İ la rile süsk-cen Si r· 
beyanatında Köse kt ci ishts\'onun<ln 
İ\'<tnofJa iki 11h."rtl- ' vdlİ, nıerkt~z lnıı11~ıf1 
lel\eti alakad~ır ~den <.1<1111 , hariciye lnıstı· 
nıes't lek·r üzeı·i ndc si ka lenı 111 üdürÜ 
o-örfü-.tüg>·üıı Ü h . ~ 

sov -

lenıiştir. 

Bir proton bir elektron- K d , d • d d tl • 
dan lıaciın itih:ırile <la-

1 
ar~ enız e şı e 1 

ha kü~ük, ağırlık itibari- 1 ""' ' 

Bükreş Ye ı-\tine 

elçileri n1iz, Ro nn rl" 

ya dçisi, nrnthu:ıt 

n1üı11cssilleri tanı 
tind:ı n uğurla ıır11ış. 
askeri kıta sehinl 
resıı11nı if.t ctnıiş, 

nıuzika Tü rk - l~o-

nıen nıa rştn ı çn l-

lr çok bü~1üktür takriben f t 
1 18;)0 mislidir. F'ak:ıt elek. ır l na 

truııdaıı bu kad~ı r küçük 
oldıığ'u lıa-Jdc! t:ı k:-ibeu <;:t
pı 7-8 saııtinı ol:ın yal-
1111 :ı ltııı protonlardan ya
pı!mı:; bir top dibiiııcliııı. 

• ı 

Bmıuıı a~·ırlıgı ;3 milyon 
toıah!·. Bıınu bir in:-;an 
'iicuclunu tı)skil eden atoııı-. 
lar ııı pro. oıılanııa · nbbt:t 

t>tler~ck biitüıı protoıılar 

rneemııuııun ıııe~·dana ge 
ıinliğ"i kitle~·i. poı te\'iz. ili' 

Lıih: görıııek kabil oluıaz. 

Ueridc kalan bir hacim 
u:r lıoş1ııktan ib:m·ttir . 

Pı otoıılar t>trafında dc,·aın 

lıalindı· huluııaıı dektıoıı

larııı adı c.1i ıJrğ·i~tik. c c·is 
miıı P\'~a.fıda de~işir b:ış

ka cisiııı olur. 

- ~onn v.ır -
• 

Yurtdaş! 

Yi veceo·i n o-cvece-.J b ,,..,_, 

o·in velhasıl her s.·e-
ô 

yın yerlisini kullan-
nıayı yeni İçtinHli 

ahltık tınreder. 

Unun iı;In sen de Y l'rli 

malı kullaııınayı her an 
uııutııı:.ı. 

A nl{ n ret 1 /'~ (Rad
yo) - Karndenizde 
siddetli fırtına \'ar-. 
dır. Sinoha-kaı: y<'ğ-

1111ş, b~tün yollar 
i l" • 

kap<HlllllŞ. \.arınır-

tifaı ;~ nıctreyi bul 
nnıştur. 

Yuğoslav-Avusturya 
ticaret muahedesi 

Anknnı 1/2 <Rnd- 1 

yo ) - Geçc11)erd(; 

iınza t d ıl rniş oia n 
Yoğusln vyn - ,\ vus- , 

turyrı yeni l"'icaret 

nıuahcdısi bugün

den itih:ll"en ıneri

yctc girı11iştir. 

Italyan -Inğiliz müzakereleri 
Ankara 2 (Hadyo) - Loııdradan lıildiı,Hcliğinc 

göre İtalyan - Jn~iliz müzakerelerine devam 
edilmektedir . 

Dün Başvckftletle lıir toplantı yapılmıştır. Top
lantıya kabine erkanından bir çoklan iştirük 
ctnıiştil'. 

~ ehirden Resinı!er: 

rıllştır. 

Deniz tasliha tı 
Anknra ~ l~advo -

w 

H~u-biyc ve bahriye 
111 ü tt h assisleri j ı · 
ponyanın deniz İtl"' 
şaatı hakl.:ında hİl. 
toplantı ya pn11şla t"' 
dır. Bu tophıntı hiı' 
saat kadar sürınÜŞ' 
tür. ~liitelıassisJer. 

noktni n z .ı l:ırı\1 1 

hildinıH.k üzre hii' 
kunıetlerind~n tn li ... 
n1at iste;11isleı dir, 
~1üz,1kerel~rin öııll' 

.nüz leki haf t· 1 '':
1 

k:1d~lr dev:ıı111 z 11• 

ııol u 11111;' k t ~ 

.... BU GfillKÜ -1 
l..!:.!!.!.l! L:.::J 

Bugün sabah s:1:1~ 
r .. s• ,:30 da l ren post:ı 

g·elccek, ıod:l Div:r'' 
~ • 1 

bekir, 1 ı de Nusayh11 

Kızıl tepe, Derik pos· 
taları o-i<leccktir. 

duklarıııa güre protonla- ı-----------ı 
rm üzerleriııe üii~nıeleı i 

Mardin Ortaokul Binası 

~ ,, 
Bu n kşa 111 gidece 

tren postası yokta.ıf• 
lfııımdı. }takat elektroıı-
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ULUS 5E.~! 

Tür~ Parası tıymetini turuma 

~atlun~ati Bütün Yurtta hava vaziyeti 
12 Numarah kararname Yurdun <loğu, cenup doğusu ve l{:l ra

deniz kıvıları nuntıkaların<la ha va kapa
tere kaydetıııeğ'e ınrchur- lı ve ya~ ışlı, Trc'\ ky<1, Koca el ide ınevzii ~htdde: ı - ~rcnılekPt 

~ahilinde aJtın ticareti 
• alnız ~ı ı· . · "' a l\'C VekfılPtmcP 
nıezu • • 
lu n ıolııı:ıcak Baııka 

r tarafmd:ıu yapılır. 

Madde· ~ _ K 11\·11ml·ular 
~\ııtik:ıcılar g"ilıi ·s;rnat ve 

durlar. Buıılar bu karar. y;ı g'>·ıslı, di<rer Y P r )erde kısnıen bulutlu 
J <..;: • o . 

rı:ı:ııPnin nrşri tarilıiııdl'ld · • l 1 l b" '· v g çıı11ş, rüz,t?.·ar H!' l o.iiu<.' cenu ı, oıger me' C\ tla rını da Lıı defte ·' n 

re geçirirler. 1 yerltrde unıun1iyetlc şiınali istikc.unetten 
'ı orta ku \'Vette esnıisti r. 

Kaıı,hiyo rnur:ıkal.Je • 

ınrn·iıe ıi :.ıııııı ti<.·arcıiııe 1 Bursa Ziraat mektebi 

Sayı 81>4 

Hadcııı i<'i 
ıcan·t ı•rbalıı ile 1 >i~çiler 

Itır• ·J k . 1 hi----- -~ -
~,.,iz iı;_i __ ; ~ ;) 

'e altııı :ılmı \'(' s:ıtıııııııa 1 
o}· "· \·e Raııatları ıea. ıı 

Uruk i~IPnPedc i~ll'n ııı ı~ 
\{-\-, 

.ı.ı ıııa:.mu :ıltııı ahnı 
vl' l · ı· 1 8:ttıııııııı ~ apa JJ ır er. 

~l:.tılde ö - llurda haliıı 
'1e \'<.'\'a ıııasııu olan altı
ııııı al.nh vı· ı-atıını taıııa 
il ·ı ıı e serbesttir. 

. Maudc 4 - Birinci v.;; 
1 kiıı<.:i ıııatldc· hükliııılı: riııe 
göre altıu ticarf'ti 't'\'a 
Ultıııdaıı ıııaıııııl P~~ra ::ıı~ 
veri~i y:ıpaıı 'c ii ç iiııc\i 

lıııallıh·de ~' azılı ıııuanıPlı~· 
l' • 
rı saııatı ınutadc halin-

de icra ı · ~ .. • ec cu hakıla ,·eya 
hukmi . ı l 

şa ııs aı aldıkları 
''Pva s tt ki 

•• ll. 1 • nrı allıııl:ırın 
IIU\' l \ ' C "k . 

ını tanlc alı~ ,.c 
satış tarilılel'iııi vı• ..,fi::ıt . 
l:trını '' ı· .. • ınıış l('ı ilerin is iııı 
\ 'C lıü \ İvı• I}, .• • . k . ·1 eı ıııı ııı:ılıallm 
'.~ııılııyo ınur:ık:ılıe ıııer-

tıırıce nıus:ıddak lıir u!'f. 

ahl muaııwlflta müteallik ı 
husu:;atııı tetkiki iı;in lı:ın- 1 

k<llarnı \'e alelnıııuın ı>~
tıa ... 'r ıniie .. : .. esatın Pnak 
ve deft r>tleı iııi tdkika 
s::ı lfı lıiyett v rd ır l:ı r. 

Bankalar. ~ahı · 'I' mli
eı;st selt'r kaıııbi~ o ıırnra 

kalıc mcrcilPrinc" i:slı' ııi

IPıı yalım. altına ıııiit eallik 

her tiirlii m:ııııulfıl buıı-

!arca tayin 
det İ ~ İlldP 

ve nsniki 

lıurdurlar. 

t·dilen 
it:ıy:ı 

te~liıııe 

ınli<l 

l'\' l'ak 
111ec,-

Madde 5 - 1~l.ıu karar-.. 
name neşri tarihinden mu

teberdir. 

~laddc Ü - l:;-lıu karar
naııwniıı icra~ıııa 1\1:.ıliye 

Vekili ıııeıııurdur. 

genjşletiliyor 

Burs~ ziraat nıektebinin ıslah ve tevsii 
t~ıka rrur ct111İst ir. Buoün 100 talel)e var-. ~ 

dır. Bunun ınikta rı 30U e çıkarıl~c:ı ktır. 
Binaya ilfıveten yeni paviyonlar inşa 
edilecektir. 

Ra~yo Haberlerimiz ~., ... "'"···~r f.j 

Snyın okurlarınıız;ı günün en önemli ~ 
haberlerini sür'atle verınek için bir çok ı! 1 

fedakürlık ihtiycıri suretiyle son sisteın l t:~ '· 
bir l~ad vo a ldıg"rınıızı vHznııstık. :' , ., .J , •J 

~ •J 1 

~!· Radvonnız <n .. Jıniş ve fnalivete başla- t: 
t:~ 111bt1r~ Ulu~ s:si bun<.hın so;1ra hergün t!~ 
; • · • M 
·:~ nıutıtaz'.1n1cn Ankar:ı, Istanbul ve dı- ı:~ı 

......... ----- I!~ ğer Radyo ır!.erktzlerinden neşro1unan ı? j 
-------------. :~ nıühinı h<lherleri de v~ızac;ıldır. Busu- ı:~ 

I
~· J • 

!~1 retle rr~ zeteıniz okurlan dünva hadise- !! 
~ .. 7 w •• Realiteler .ı. ıeriı i güııii gününe takip etmek imktı- ~ 

' ::~~~l~~-~~!~.~:+ı~~.·'"~~~2}~~:!!.·~· ..... ~~~:f.:·.~~~·~~ .. ~111 -......k:~ .. ~-~~;.e. ~~~~~ ~· ... -

Bflş tar;lfı 1 nci srıvfada - • 111 1 

Annelere Oğüt lt·ı· (• 1 • • 

k· cıııı~· <'tı cPplıı :-i ar-
·lSııııJ·· k 1·1 . . l .. "ı l'lll 1 Cl'lll111 Jll 

Yük ' do\'Ietlcrc ek olıııağ'a I 
dev· 

•1 1tı etııwk ni\'ctiııde ı 
O) • 

rııadıklarıııı ilfm Ptıniş-
l(•r 11 Hu ~Pfer de Çaııı
lıerıav k" · 1 ı · '1'11 t 
1 ~ •1 ·uçu < crııı ,, ı e -
t!r <'e . . 

ı .. " nııyPtırıi öıw siirerı>k 
Jtı\•iik ]· . . . 
de' "llV\' (' tırıJı ~ H;iıfa-

hJ• ı·tıııı!k iiınillirıe kapı). 
ttııı:ıı·ır ı ~ 11· ~ · . ., • ı azım ıı·c ı ı•rıııı 

<~lJJ• t l'ı n 0 ıııaktatlır. 

ı. l\endisiııi ~ı ıısoliııiYe 
•Ul . • lu .. şı lııgıltı\ ı evi kii<'iik 
UŞihıı ki . • 

ı . H· • 11 suı;l:\\'aıılar 
l,\kkıı 1 ~ 

111•1 • • H a Çeınlıerlavıı de-
Ştır ı··. " • 

[ek ' 1• Bunlar bu ıııenı -
'lW ın btiyükliiğünü tak-

dir cdı•ıııiyfnl erdir .. , 

DoğTusmrn süyleınck 

lfızııng('l irsP, lt:ılyan or<lu
larııım Mı. ır ve Sudan 
:nkasınıfa l>ir imparatorluk 
kurmak için Siivev~·ten . . 
gemi gemi gı'çtiğini sey-
reden 1ııgiltere ilr, 1854 
de Husyayı Akdeııİ'l.P in
<lirnıcmek için, Atlas dc-
ııizi ııi : Akdcııizi, M:ırma

ıa YC Karaclt>ııizi aı-;:ırak • 
Kınıııda bir lrnra muhare-
lwsi kalJul etlen lngilten:-

ııin vaziyetleri bir tlcğil

<li. 16 se ııc ..,oııra, o za

mandanbcri: bir a:ir <lalıa 

[ yaşlanmış olacak - Fatay 

Cocuk Esir<renıe ~ ,..., 
Kurunıu Genel ~ler-

kt~ zi sıfır vasta ıı hir 
w • 

ynşına kadar çocu
ğun nasıl bnktla
ca g>·1111 ö<>-retcn An-.._ h 

nelere öoütün Bi-e-, . . 
n ncı sa vısını veni-

w "' 

den bastınnıştır· 

Biri ııci sayı ö<>·üt 
l 
. h 

)trer aylık ynzılnıış 
12 __ tC\ ne n1ektuptu r. 

ikinci sayı öğüt: 

Çocukların nasıl 
besleneceğini Ye ına
n1cl 1tl rının nasıl ha
zırla nnctı ğın l öğre

tir. 
Her iki öğütleri : 

isteyenlere kurum ı 

par; sız olan• k gön
<leri r. « Ankarada 
bulunan Çocuk E
sirgenıe Başkanlı
ğına» bir yazı ile 
adres bildirn1eniz 
küfidir. 

~! alıh'p ~;; 

~lazi 1 li 
Kı~fl;;;-. ~t'ker - 3:> 
Toz şı·ker 

·---
K:ılı,· t· 

:) :ılı illi 

~ :.! 

130 
5.) 

1350 
Kuru iizüın - ,-§o 
Pekmez - ,18 

~-----

ifa] 40 

1 >pstil 1 HU ' 
-~-,·-ı~-·ı-ık ___ _ 40; --

• 
ULUS SESi 

ABONE ve iLAN 
Şartları -· -Abone Şartlaı·ı 

c.ı 
;.... 

~ 

A vlı•rı :;;; ·;::: -.... el ... -. ~ 

~ ·~ ..:: ·c:;.. - ·--
Kıırııı:' Ktınıı: 

Ü<; A vJı ;-;·ı :300 1 
• !°"' 

-- -
Altı .. \ v)ı rrı 

• :-0 
450 800 

-~ - -
Seııeliµ-i 800 1500 

-·-- -- ·-

iL.4.N ŞARTLARI 

İlanın hcher satırından 
(10) Kuruş alınır. 

İlün neşrinden ınesuliyet 
kabul edilmez. 

Günü geçen nuslıalar 
(1 O) kuruştur. 

ga 
Formaları 
Gazetemizde parça 

pm·ça neşretmekle ol

duğumuz (Zehirli Gaz) 
dcrRleri forma halinde 
basılmıştır. Beher forma 
~a) kuruşa matbaamız
da satılınaktadfr. 



J J) AREHANESİ ' 
Eakl Halkevl Btnaaı:Huauai Daire 

Umumi Neşriyat ve Yazı itleri 
Direktör& 

Telğraf Acheai 
Mardinde " Ulus Sesi,, 

~f. Siret Bayar 
Baaıldığı yer: (ULUS SESİ) Baaıme•I 

Ell -m & a 
~ 

L3 EL $ 

·-Halis Morina Balık Yağları ~r.
1

: ,:"~~~~'llİ~o~~,~1~!, :11 
:····· eLMAs MAKAs ···; 

Büvük şişesi 60 kuruş : :ııa kadar oları <;ok güzel ~:1 • !';:==::> ~ , 
J ,. lıir e~erdir. ~!· ~ l( ~ V l\JI ~ -

!• Matbıuım ızdan nrayıuz. . : • D f 
Satıf Yeri: Abdo Teppo ~ ..... *v .. -.-*:.~~ ~~~-'*=·~·=·:·:·· • ' 
Mardi,ı Birinci eadde No. 1G5 1 :ııın .. .. ... : • • 

------~------·-·Ej: Diş Dekimi • Q K a d 1 n T e r İ~ .. ~ ~ : H ·ı • K I • Birinci cadde • iı1 ger acentesl ys111nda f 

!@lllllllOlllllllOlllllllll1111111111111Ullllllllllllllllllllll11!111111111Ulllllll~llllilll!!lllllllllllllHlllllllllllllllJ~ 1 i Bl1c~ 1add~ ~c~~t : o 'lı ı 1 ı 11 11 ' ..., , • 
1 

, ~ ~ 
YÜZDE 20TENZU .. ATLA gı : 0ı1a •• karımndakı • l~IŞ Brln UUZB !al ~8 UCUZ UgU ıı .. ~ 

E§ .j: Hususi muayenehane- ~ : R L . k ' 
= n n t';:=::t n n C7) R.H' a

0 
d\:. .S\ ~ sinde her giin saat : • eH Ol lfffilŞİıf -

= ~~~~ ~ b~(P> : ~den 18 ckadar has:• ' 
== =.-:: ı : talarını kabul eder. : • Bej!enilmeyen malların parasın• ~ . S t 1 B ı d --~ : • derhal öder ., 

; a lŞJarı aş a 1 = ... w;;·~·~·~··· ı : Bir dafa tecrübe bunu ispat eda ! 
;;;: Satıs Yeri = A.:~:..;~:s~a ı•••••••••••••••••••••••' 
:= . .. . 9 numarah İ~incikanun I 
= = ·-- MUHSİIN Tl5VFİK = lJius Sesi Basımevinde gazete :,. sayısı çı~tı Her çeşit Gramofon plak ve 
~ k' t b · · C l ı- Bütün Hayanhıı·a ve m:dzenıeleri satıcısı 
==:. Ve 1 ap ayn eına şınay kadın teı·z.ı·ıeı·ı·ııc ta"- 7~ · / t b / · • en ~il at ı .wıl ıs ora o.ı; a 11u:ıd ır 
~HllllllllllUllllllHllllılllllHlllllllllllllllllllilllUlll !':!!ili! lllllillllilllllHlllUlllllllllllll!lllllllllll'~~ıf# v $i~·e cdeı·iz . • 1 J~------··--····-· _,_.,. 
....... ...... !11111111mıııııı111ııııııııı11ı:mıııı1111ı111111111111111111111 1mıı ı ııı1111ııııııııııııı11111111111ııı111111111111111111 11 1ıııııııı1 ; 11ııııııııı111ııı1111ıı111ııııııııı111ııııııııı111mııııımı 
• .:: - ,,;E . 1ıllllll1ı .. .ı:llll 1 1ı •• ı11llllhı •• ı1ılllllı 1 . 11111111 .. . 11ı lllll1ı •• 111lllll1ı .. 1ılllll11 ... ııtlllllıı ... ıııııııı .... 11111111ı .. 1ıllllltıı .. 11llllltıı . ııllllllıı •.• ıı lllllıı •. ıllllll11ı.~ 

İ Hurrem Sultan '; ~ c, MARDi NC) ~ 
Milli Roman • ==~ 

Yazan; M. Turhan Tan · . -- ~ 
t ~ Ulus Sesi 
~ ?~ IB~~om~vü 

( 
~-:; 

:--:: = 

•• ••• -~-~ Doğu illerinin en modern bir H A S 1 M EY I O 1 R f 
•••• Doktor - Operator •••• ~ .. , 
• Saim Kesen -~ ~ • } Her nevi l)efter, Çek, Bono 1 ~ln kbuz, Kfığıt başlıkları t 
+ Ame1iyatlannı nnıtcdil şeraitle ===ı ~ i yapmağa b:ışlanııştır :_ ~~ Kartvızit, Davetiye kartları, buvar Afişleri, Siııc ırnı ~ 
: PAZARTESİ ve CUMA GUNLERİ ~ ve Tiyatro Biletleri çok güzel bir şekilde b"sılır . 

• fukaralara n1cccanen bakn1aktadır • ~ kısa bir n1üddet içinde tesliın edilir. 
• Aclrem: Postahane yanmda, Park kartısuıda ( =] 
• ••••• ••••••••• =~ Yeni getir!ti~imiz lantazi, kübik harna~ıa •• . ••••••• ~ 

C şık reçete ldigıdı basılır. 

Bu degerli ronıan ~atlık it_~in 
gelmiştir. 

Matbaaııııztla, gazete ve kita b satış y urduııdan 
ı arayııııL. ...... ~ 

, .. Güven T ecimevi •S! ~ Verilecek sip:ui~ ler, gönderilecek paral:<r Marılinde ( Ulus 

'-
0
>:4t '!!J . § llaımnc \'İ ) l<lare nıfüliirlüğü namına göndcriln;elidir. 

Gaz, Benzin, maklna yağları, * } ~ 

i
fa Mlşlen otomobil lastiklerinin ~ ~ Dışarıdan gönderilecek .. sip~ı·iş. ıı.ümunclcri~in okunaklı bir ~ 

Toptan ve Perakende ~ - .~ surettP. yazıımasım sayın muşterııcrımızcten ctııerız. , 

: ... ..:N u ClJZ ~ A T!Ş YEHIDIR .... : . 11i1ıı~~ıı1iiiiID~Wiiı111ıııi~ıi~iii~iiiillii~iı~: iUJ :ııı~~ı@ıııııııııi iıııııw~ı@ıııııı~iııııııııııiıiıııııııııiıiiiii~~ıı~~ooruiıııııooı~iı!~~ 


