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Maliye ve Hariciye Ve~illerimiz 
lza~at ver~iler 

B. Aras Cenevreye gi
den heyetimizin mesa
isi hakkında ve orta Av
rupanın siyasi durumu 
üzerinde gurubu tenvir 

etti 
Anka ra 20 A. A. -

C. H. Partisi n1ec. 

lis grubunun bu 
g ü qkü topln ntısınd" 
ınaliye vekilı yeni 
sene için hazırlanıb 
Kan1utaya tevdi edi-. 
len bütçenin u;,,u- J 

n1i hatlcırı üzerinde 
izahat vern1işt i r· 

Harici ve Vekili de ., 

Cenevre<le, Hntav .,, 

hakkındaki noktai 
nazarırnızı nıüdafaa 
ve kabul ettiren he
veti111izin nıesnisine 
~ 

dair izahat verıniş 

ve bu gün orta Av

r upada cereyan eden 
siyaset in unnını du
r umu üzer inde de 
g rubu tenvi r etnı iş
ti r. 

Sy1rüy <®<dl<® lk©lnh cç;©\tr
po~m©lD©ltr ©OlYlyOtr~ 

~ 

1 Bir Ka~ile Reisi 
Uzak Şarkta öl~ürül~ü 

Japonlar muhtelif istikametlerde 
ricat ediyorlar 

Anka ra 20 A. A -
Çin resn1i tabliğine 
naza ran, bir haf ta
da n beri Çin ordu
la rı nın şimali Çin
de yapmakta olduk
ları n1ukabil taar
ruzla r bütün cep
helerde kati bir 111u
vat r~kiyctlt! uetice-

lenn1İştir. Çinliler 
n1iilıin1 sevku lceyş 

ınevkiler elde et. 
n1işlerdir. 

Japon ordusu n1uh
teli istikan1etlerde 
rica t etınekte ve 
Çinliler tarafından 
tc.kib edilnıektedir. 

L on <l r a - Halep ten 
bil<lrildiğine gHre Fırat 

nehri sahillerinde iki ra

kib kabile arasında. kanlı 
bir t;:ırpı~ma olmuı;; ve 

Emir hmnil ile tarafuar
larından nir kaç kişi m
dürülmü~tür. 

Halep (A. A.) - Trak 
mıntaka.sında, Rekka. ci
varında Enez kabilesinin 

reh.;i Emir Muşhauı tara

fından tahsil edilmekte 
olan himaye resmi yii
zünden V alde- kabilesi 
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30 Mart 1938 
Çarşan1ba 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Ağustos 1927 

ispanya Harbi 

F ranko Kuvvetleri 
Katalonya dahilinde ileri 
hareketierine devam ediyorlar 

Ankar a 20 A. A. -
İspanyada F ranko 
kuvvet leri Katalon
ya dahi linde iler i 
ha reketleri ne devan1 

Fıkra 

et n1ektedirler. 
Alnıan vapurları

nın Bilbaoya n1ü
hinu11at ğetirdiği 
bi ldi riln1ektedir. 

ihtiyaç ve Lüks 
İleri bir CP.miyetin ek

mek kadar zaruri ihtiyaç
ları, iptidai ecıniyet lcre 
doğru eksile eksile niha
yet kuru ekmeğe kadar 
iner. Osmanlilar Viyanayı 
muhasara ettikleri v::tkıt 

şehri müdafaa eden ku
mandanın hükümdarına 

ö viinerek verdiğ'i lıa~lıca 
havadis: ''Bütün harp fa-

cialarına rağ'm<>n, halkı 
tivatrosuz kalmaktan!) ko
rı~ıuş olduğu idi. :5ovyet 
Rusvanın ilk ihtilftl vılla-. . 
rında ahali iki mfü~StiCSt!-

nin kapısı önünde nöbet 
beklerdi : Fırın ve tiyat
ro! .. 

''Bir .lokma, hir hırka 
ve bir <le basını tiOkahile-, 
cek ·bir delik ıı ten ütt'8i11i 
Lüks sayan miskin ~ark 
tevekkülü, her tarafta ni
ha vct esirlik şartlarım ha
zırlamıştır. Eskiden Hin· 
distana giden bir lnğiliz 
muharriri: " Karınlarını 
yirmi kuruşa doyuranlar 
yirmi paralık yemek yi
yenlere hakim olmuşlar

dır!,, diyordu. 
Cümhuriyet Türkiye-

arasında kanlı bir ihtilflf 
çıkmıştır. H~r iki tarafa 
aid yüzlerce mubarib ç.ar
pış~aktadır. İki taraftan 

sıoın inkü:af sevrıııı. en ' . . 
iyi, ihtiya\~ listesinin her 
glin mütemadiyen artarak 
lüks listesinin hor gün 
ınUtenıauiyen azalmakta 
olduğunu cö~teren grafik
ler ispat edebilir. Her yer 
ve herkes her RCVİ istivor: . . . 
Biz asıl gônül ferahını 

iste bu iıkıntıtJan almak-
" tayız. 3ir zamanlar İstau-
buluıı. o da biristiyan ve 
y :ı baucı nıullitinde l.ıuldu
ğuıııuzu, ~inı<li köyler da
hi arıyor. Bir lokma ile 
l>ir hırka it;in bir ki::iyc 
c1 aı.;ıp bir evin kapı8ını 

çalmak da k:lfi idi: Yeni 

ihtiy:H;lar, Türk vatanda
~nuu i~ !'aatleriııı s:ıhah 
karanlığından gece karan 
lığına kabar uzatmağ·ı em
rcdivor. ilde veni terbiye . . . 
ile yeti~en gcnı;liğin res-
mi ve serbest bütün bayat 
kadrolarına. hakim olaca'rı 
istih~alin Türk köyüae 
naki<l. \'C mübad••le alemi 
iı;in<lc hakiki yerini ver
<lil'ri o kadar uzak da ol-

"' mayan günleri bekleyiniz. 

Ulus - Fctay 

da ölü ve yaralı vardır. 
Hükflmet as:\yışı ifidc 

etmek için derhal askeri 
kuvvetler sevketıniştir. 
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1 HA A YT VE KAiNA T ~ l~ __ S_eç..::.,_m_e_H_a_b_er_le_r _I ___ 
!,__,...,.,..~~~== Kaymakamlar ve Türkiye -Suriye 

Mektupçular arasm~a Dostluk paktma ~azuhk 
k J • 'Ll'I,( Ştln1dan bildirildi .. 

- 28 -

yap daca ueğlŞll\ il\ er ği ne göre ı~ lir ki ye 
Bn renkli ışıklarırı ya-

ni dalg:ı tulleri 0:35 ile ram menşur üll raviolc ~u-
0,75 mikron arns111ıla olan nlarının hir kı~nıını cın-

biliriz: Birinci tecrülıeue 

dalğarın altıııa ültr:l\'iyo· ıni~tir. Buna. mul\abil me- İç Bakanlık nıe- Suriye dostluk pak

nıurlar seçim encü-le denilen bir ı:;-ık küuıe· selfl kuY~rs <·isminden ya
si daha var. Bunları gö- pılını~ meıı~ur daha :ızıııı 
relıilmek için bir men- emmi~ daha fazlasmı gc · n1eni geçen gün 
şurdan geçirmek suretilc t;irmi~tir. ınüstt·şa r Bay s~ b-
tcşkil ı-ttiğiuıiz. bir renk Ç l · ı· · 
sathıııdaki mor n•ng"in - Sonu Yar - ri 1ta nn reıs ıgın-
altınu florcsam; ha~sasıııı ı-----------1 de toplanınıştır. En 
haiz lırr haııgi bir m:ıd - b 

1 
cüınen azı n1enıur 

de koyalım. Bu halde flo. A t k 
resans ıu~uldl'JIİn teleV\'Üıtı n a ya ı lcır)a kayn1akan~}ar 
lltiğ! gerüliir . .Mor reıık ve nıektupçular a-
hududunmı altına floı P- Baş Konsolosumuz 1 rasında değişi ki i k-
saııs madde yerine uw:::ı· - ler va paca ktır· Bu 
rn bir futoµ-raf plftğrnı l 1-> ı . 

. 1 1 An ta ~va .>DS ~on- arada şark Yİlüyet-koy:ırnk ıııiitee~sır o anı, # "' 

karardığıııı g-iircceğiz. ~:ı solosun1uz Bay Fi- l eriınizdeki bazı ka-
lı.ilde mor ~uaııın alt ta ruz Kesin evvelki y111akan1 lar diğer 
rafm<la O'öz ile gürünıııi · 1 l 1 veri lecek-
yen fak~tt fotoğraf plfl gün An {araya ge - yer ere 
ğına etkim yaparak onu ı nl İ ştir. )erdir. 
karartan. florl'snns mad· 
deyi p:ırl:ıtan bir şu:ı Yar. >!1Nf:i~S'G~~U~-~~~:mp]ı 

tının ınızası ıçın ya-
kında yap! h1c·l k gö
rüsnıelerdc n1üs~·-. . 
hid olarak buluı-ı-

n1ağa Eınir Adil 
Arslanı nıenıur et 
ıniştir. Eınir Adil 
Ars1aıı Surivenin 
111üstnkbel P<lrisel
çisi telakki t>di lınek 
te<lir. 

Tür~ -~e~osluva~ 
Ticaret görüşmeleri 

Bu şmı. Yuk~ı ıcla d::ı. söY ~ı . . l~ 
ı l·~· . · ·ı)·ı u·· ıtrc>,.·1 , 1:. 1• lfa11afulc11 ·"e.ı.;lcr: 1 et ıgııııız gı ::: ... ·ı ·' · 

Çekosluvak~'a ile 
aramızda ki tic:l ret 
anl~şınnsı gö rüşn1e 

leri dıs brkanlık sa-. 
)onunda yapllınış 

adını alır. · 

Cam meıı:;-ur yerinf' 
başka maddeden yapıl 

mış bir ınen "Jur konulur
sa iiltraviyolı) şualarm lıu

uutlarırıın daha 'l.İ~':ıdc 
:~ 
k·~ cTeııit'le<li li·i güriilii r. Bun- ~~!1 

dan • ~u 
1

"ııc-ticeyi <;ık:.ı ı a· ~ ________ ı :ı 

Japon Hükômeti 1~-1 
Japon sefi~·i,. Tol~ ~~ 

yo hükt1~1etının \ 7
1 J 

yanndakı Japon se- ~!§ 
faretini konsolos
]uO-a tahvile karar 

:::-. l 

v~r~11ş . ?lduğunu .ı.~i 

hıldırBUIGÖNKo ~ GsTA LAR ld 
Bugün sabah sa;ıt 1 

9 da 'fren postası . ~l 
<rdecektir. 
b 

Öğleden evvel sa
at 10 da l)iyarba
kır, 11 de Nusn ybin 
postası gidecektir. 

SARI GOL VE ARI 
Gjjrii11ii§ : 

San giilc konan Arı, 
i\Iest oldu bak birden bire. 
Biçarccik uçamadı, 
Düştü hemen gülden yere. 

.tldı //ayali: 

Ey sarı gül. sarı ıtır! 
Neydi kastın b areye, 
Neye kıydın. acımadın; 
Aşk elinden avareye . 

İnliyerek geltli suna 
Biraz koku ve renk için 
Katilisin şimdi onun 
Gülme, at·t1k yansın için 

Gülme artık, ey sarı gül! 
Düşün biraz sonraları 
Düşün ş·öyle şu görünen 
~am estiren t:)onbaharı 

Ey HA \7 ALİ fırlattığın 
Zehir oklar yetişmez mi? 
~en mest olup yatmadın mı? 
Tatmadın mı bir aşk demi'? 

hevetinıize ekono-., 

111i bnkanlığı nıüs-
teşan Bny Faik 
l(urdoğlu riyaset 

1 eLııişti ! • 

il y~~~:~~~~:!:~a~~~~O-
lllt.l nva , Ye ·y oğ·us
la vvad,1n hicret ve ., 
sığ11ırna suretiyle 
gden 787 n1il1etd i1 Şt 
n11z ile gene bu nıe. 
nılcketlcrden 111un
ta znın pasaport la 

· ı gclertk tahiiyetinıi 
.~ 1 ze k<• bülünü isteyen 

100 Tüı kün tabii
vctinıize k a h u l u 
hcrkk111da h<ızırla
nan kararnanH:.' pro 
jesi yüksek las<lika 
;, rzcdi lrniştir. 

~ayı 886 

Balk bilğisi derlemelerinden: 

Maniler 
Derleyen: Kılıçözlii 

- · 1 -
ı\~maLla kuru dal var: 
Güzelde pembe ~alvar: 

Beni sarıa vermc1 ler, 
Var git Allaha yalvar. 

-2-
Arpa t·kttın Lir evlek, 
Dadandı kara Lr;ylek, 
Yazın lıcralıe r idik, 
Kı~ın ayırdı Felek. 

-3-
Ak üzüm parmak gibi. 
Sevdiğim kaymak gilıi. 

Heni yanlan ayıran, 
Dcvribin kavak gibi.. 

-4-
Ak buğ"dayın özüyüm, 
Brn kurbanlık kuzuyum. 
Koyuverin ağ:1lar, 

Ilaci lleyin kızıyım. 

-5-
Ak IJıığ·dayıın buğdayım 
SC'rcyim kur ut:1yım 
Yarın tatlı dilini 
Ben nasıl unutayım 

-6-
Ak~am arada kaluı 

' 
Fitil yaraJa kaldı. 

Şu benim kümür gözlıüıı 
Aceb nerede kal<lı. 

~' GarUak'alar:: ~ 

Dünyanın 
(n uzun isimli a~am ı 

Uzun isimlerde İs
panyollara rekabet edil
mez sanılırdı. Filhakika 
İspanyol isimleri hele 
1span) ol asilzadeler·inin 
isimleri çok uzundur. 
Halbuki bu isimleri ge
ride bırakan bir isim 
bulunmuştur. Bu iaim 
geçenlerde vefat eden 
Til.ıetteki büyük rahi
bin ismidir. Bu uzun 
isim şudur: 

Ahvang Lo Pu Tsang 
Ta Putan Şian Şay Vang 
Şo Şuh Lö Lang Şien ... 

Bu Akşaın· gi<le
cek tren postası yok 
tur. 

~ocu~ Haf tasının ~aşlanğıcı~ır 

l 

.. 
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l V abancı Basınlarda 
~ngiliz Basını: 

Türk-Yunan 
Kültür Bakanlığı 

ostlu~u 
1 

Tr:ı bzon kız ensti

tüsü ve a kşaın kız 

\ san'at okulu müdür 

12 Ye n1uallin1le r 1 n i 
, ,. Mart l 938 tarihli 1 "THrki•·ede yaziycti 
I ııne:, gazetesi i ·tan bul miı~ah<'de C'~lcnler yuna- \ n1esa ilerinden do 1 ayı 
ıııuhalıiri ııdt> IJ · · ı 'r·· k" 1 1 d" ·ı ) "f 
1
. ,n :ı' ığ ı ıııa ııı~t·uı ı e ur · ıye ar:.lsın- . ta { ırnn ıne 11c t cı tı 
uıııatı vererek. '1\irk- Y u· da yapılan bu yf• ni mn- . . 

. --rrz 

Edirnenin en kara 
günlerinden biri o
lan ~6 ~lartt<ı, uzui1 
zanıan nıuh~saraya 

ınukavenıet ettik
ten sonra şehid olan 

askerleriınizin hn
tını la.rını Edirneli
ler ht. r yıl taziz et
ınektl'didt· ı-. Bu vıl 

"' 
11.~n atıla~111as ını izah et- \ ahC'd( ye iki u~ \ lct ara- etın ıştır· 
tı ·ten \'(' son criiıılt' rdt' sında :ıkdedilıııis :::;iy:ısi 
.\nkarnda toplaıı~n Bal ve :ı skPri bir itt~fak • U:t Enternasyonal da bu n1erasin1 ya-
~.~~.11 'ant.:ı ııtı içtiın:ııml:ı zari~ le ha kııı:ıktad ı rlar. e· 1 'l'k M" b k ' pılınış, <lZtZ şehidle-

l!rk t~'l' fü· Yuıı:rnbt rn Erkfüıi h:-ırh i yekriı ıin '.·m· tnJCI " 188 8 8 arı } l · · rıınızın ıatıra nrı 
cll'a~ıııd:ı kar:ırlaı-tırıl:m it- dııniYle iki memleket uıii 

Sayı 886 
5 

tif·ıkı r • · · 1 1 'll · · .... ı-ıl ı 11ıştıı· • ıı • ı. an avı ır·ıtı • e mL t<SI rrı aı a ıııda lıır za- D \ " 
1 

• 

1 
.ı .. oll St. ne 1 \Tapa-

~:ı~\'Pkil B :r~ ar ill' Haıi· 1 maııd:rnbe ri dn\':ılll ('tmi.; da ki t- nternasvona l Eskı· yunan ~cıbmı-- -50- --
cıyu Vf!kili Aras tar.ıfııı olan ınli7.akcrelerin tabii . --- -J •• l l 1 . . Ç:_ı,.:__ :310 \-
ııan Atiırnda iınza edile· \ bir nctke~i ol:ınık lıu lllU~H ) ~\ {C\ (l ra ıştı Başvek·ı ıı· -r.· . Kuru iiıiim ~O 
<'~~mı bildirdikten sonra pak tııı ıne~dana (,' ıktı~ı rak edecek binici- -- -l o•• ıdun l\~k!tlCZ - ~0 -\!-
l ıyor ki: umumi kana~ıt lı:ıliııdedi r,, leı·inıiz NisRnın b e 1 H:d 40 

Balkan n antı ~inde han:kett'dc- SalııkYunanBaş- .\ l'<'ölil 1 30~-
cektir. Bu sene n1ü- vekiller.inden Miha- l ~ıu·ıır. 40 1

' 

Ekonomi konseyi sahaknlanı 8 suhay ı a kopulos hi.- müd- 1 
1 Vt" rn At iştir ftk et- det ten beri rHhntsiz 

1--------~ll! 
Birka~: gün SO ı \l"<l 

1 

ş i kardı r. ınektedir. ~1üskba - buluuduğu h<1stalık-ı 
B dk.an Antantının İk tisadi nl eseleler ka hır Vnrsov~ , Pa- tan kurtulav:-ınn-

l~t?.nbulJa topln~n h~n11nivetsiz dcö·il- da )1~11Jıl~c~1ktır. ınüs.tür. 

1 

A .t Ô 

crıktır." Yunan he- di:·. iktisadi saha- -------------------• 

1 Mardin Vakıflar Direktörlüğünden yeti11in leziı ı i h rı zır- da <la ayni seviye
lanu•k üzt>re devlet \ ye gelt. cek olursak, 
bankasınd~1 bir top \ ar:ı n11zd <ı ki rabıta 
Jantı v<llJ1ln11stır. ken1a l bul <ı c ·1 ktır. 

Cinsi 

_7 1 # 

Konsey{ie 8·1 lka n H 11ndolsun bütün Dükkü 

Jevletlerinin iktis'1- I Balkanların da e
di işhirliğ·iyk ınü- \ n1eli budur. Hepsi 
tıasebetdar nıesele- ! n1üsterek menfaat
ler O'Ürüsülece<riıı- il ları~11 kavranns.- bu- ~ . ..., . ~ 

den ehen1n1iyeti a- ı lunuyorla r. 

Annelere Öğüt 1 

Çocuk Esiq~en1e
1 

\ Çocuklaı~ı.1 . nasıl \ 
r urunnı Genel ~ı·er- beslenecegını ve ma-1 
l . b"r ınalarının nasıl ha-
~ezı sıfır y~ştan ı .,ı r l ... n·1 c ... <>·ını ..... •· C'l C• , ., ~ orrre-

ı• 

,, 
,, 
:ı 

,, 

" 

" 

Mevkii 

E ski Kas3plar 
,. 
ı: " ,. 
" l' 

l! l' 

: ı 

" 
,, 

" " ,, ,, 
.. :ı 

" :ı 

Ilafl'aflar <;:tr~rnı 
,, 

Emlak Muhammen bedeli 
Xo. Lira Kr. 

81 

Sf> 
S7 
sn 
91 

103 
107 
109 
115 
41 
80 
00 
00 
00 

5 

10 
10 
10 
8 
8 

75 

10 

00 
00 
00 
00 
00 
00 00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

1 

1 

1 

1 

~ 

1 
L 

1 
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ULUS SESi 
ABONE ve lLAN 

Şartlan 

Abone Şartları 

1 ~ 1 
;.., 

A "Iıo-ı 
·- ı:.> 
.?.: ·-.. c:: ... .::ı 

·' n :='·n. =·c 
~ - :ı:.-

Kur~ı~\ Kn rıİŞ 

Oç Aylı~ı 300 1 

-450\ soo 
-
Altı ı\ylıı,tı - --
Seneliği 800 11500 

iL.tN ŞARTLARI 
ı İlanın hener satırından 

1 ' l 10) Kuruş alınır. 

1 ilfrn neşrinden mesu-
1 ' 

r·; liyet kabul edilmez. 

~ Günü geçen nusbalar 
(10) kuruştur. 

. 
ya şı na kadar çocu- tir. c.: t"t ,. ·• 

C' 1 bakıla- Heı· ·ı-· "v •. t) . Evsafı yukarıda yazılı (16) parça vakıf yerin ı----------
.. ~un nası ı "ı oo·u en ··ık· t" .. 1 · ; v •• u t Aı1 1 

~ mu · ıye .ı ınuı:ıyec eve ı·ılı::aıılınıstır. !hale rrnıın 14 
en o-ını oo-rc en · - · ~ t ı k .. · .ı " .. 

0 

Yurtdaş! ' l"> -~ •• •• • ! t::, .eyen ere urunı Nı!'an/988 1'1.:r~embe günü saat 13 tcdir. Taliplerin 
nelere ogutuo B~- parasız ola rak gön- \ yüzde 15 te ıııınatlaı iyle birlikte Vakıflar idarc:::-i11e gı:l-
ri nc1 sayısını yen•- derir. « Anl<etrada ~P:lcri ilan olımur. 30/4/8/12 

den \)'lSlı r1 1s t ır· hulun,1 11 Çocuk E- ORTAOKUL SAYf AMIZ 
Birinci say~ öğüt \ ~i rgenıe . Başkcınlı -

- Yiyeceğin, geyece
l ğin velhasıl her şe-
1 ) 10 yerlisini kullan
n1ayı yeni içtimai 
ahlak enıreder. 

birer ay\ık y~zı\11ı1ş ğınn» hı: ?'~ZI i.le Gelecek hafta çok zenğin 
12 tHnt~ nıektuptur. ndres hıldırıılt>nız 1 . • • 

ikinci sayı öğüt: 1 kfıfidir. yazılar: a ıntışar edecektır. 

' 



JDAREHANESİ 
t.kl Halkevi Bfaaai_H....t Dtdre 

Telğraf Ach•l 
Mardindc "Ulus Sesi,, 

• 
• 

Umami Netriyat ve Yazı itleri 
Dlrektörll 

--

M. Siret Bayar 
Baaaldıiı yer: (ULUS SESİ) Ba•unewl 

---

•••• Doktor - Operator •••• ,~~~~ AilE DOKTORU Ev: ıı···· .. M o o E n :1···-ı 
• · Saim Kesen • ·~ ucr Ailenin Sıhhatı ile ~ ı• ~ p. 1 
• Amel İ yat 1 arını mu ted i 1 şera itle :. ı~ alakadb~; ~'.~:rJ~~ güzel i 1 ~ıııııııı·ı•ı"jjl~-ıj~ftı•ı•'::T1l•~4lli'Rr'F:jlllt 1, 

" b ) ~' Matbanmızdan arayıııız. ~e' • ..UlhhıdıH ,.BJll ,111JUUl.J11.::1 
: yapnıaga aş anııştır :~wzz• ~~ •. MECMUA 51N1 N : 
+ PAZAl~'fESİ ve CUI\1A GUNLERİ •• M Q DE lı k ı 

fukaralara n1eccanen baknıaktadır : ffı :. 3 üncü sayısı çı tı 
Aylık Moda 

• Adres: Po•taban~ yanında, Park ka.rtı•ında ~ mecmuası • Nushası 15 k•ruştur • 

•••••••••••••••••••••••• 9 numaralı İkincikanua • Gazete müvezzilerinden arayıoız 1 :...... .. ..... 
sayısı çı~tı 

~alis Morina Balık Yağları - .. :!• ~=~~i: t!:~~:;i~ı~ata~~ G·· T . . 
Büyük şişesi 60 kuruş ...... siye ederiz . •••• sı. I.. uven ecımevı ..... ı::ıi91 

ı ~ Dit Dekimi : ! Gaz, BPnzin, maklna yağları,# 
Sataı Yerl: A b<to Teppo ı = • V Mişlen otomobil lastiklerinin § 

---.Ma-rd-iü-Bi-riıı .. l'İ-l'a.cıcı-c N-·oll!ll. ı.G5~ı-••ı ! Hilmi Kıymaz E Toptan ve Perakende 1 
: Birinci cadde Ticaret : EN UCUZ ~ATIŞ YERİDİR 1 i odaaı ka ... ıaındakl : •••••• 

MUHSİN TEVFİK --·: H A • h : 
Her çeşit Gramofon plak ve ! si~~~sı :!~a~~~e :::; ! •••••• ELMAS MAKAS •••: 

mnlzemeıeri satıcısı i 2 den 18 e kadar has i : il 
1(1n:,ifalll solı~lflJ'fl IJo~lanuşttr ı : talarım kabul eder. : • c v .5'\v n n ~ • 

._ ______ J:ml __ , ____ .. ı ! •••••••••••••••••••••• ! • a ~ ~~ • 
ı • • 

aww•~-~----·= Kadın Ter7...... ! 

. · : Rekor kırmıştır : 

C::i • derhal öder • 

\J • • • • • • : Bir daf a tecrübe bunu 'spat eder : 
Dogu lllerının en mo~ern ~ır 8 A S 1MEV1 O 1 R o:: •••••••••••••••••••••• : 

___ .. ~ ı 
. , .. .. • .. •111111r.111111ı .. •nıa••u~m .. , 

Her nevı ))ef ter, Çek, Bono, Makbuz, Kagıt başlıkları O . ~ 

K . . D . k ı D r· 1 . s· = y ZDE 20 TENZiLATLA a :t artvız1t, avetıye art a rı, uvar A ış erı, ... ınema = = 
ve Tiyatro .Biletleri çok güzel bir şekilde basılır Ye f:= llJJ(b:lUJ~ kfi'ti:ap i 

1 kısa bir müddet içinde teslim edilir. · 1( s f• } B l d ~ 
Yeni getlrttij!lmls fantazl, kübik barllarla ~Ok • • ~ 1Ş arı aş a 1 il 

1 şık reçete kAjıd.ı basılır. · • : ! . 
Verilecek siparişler, göderilccek paralar Mıırdinde ( Ulus Sesi) i Satış Veri 1 

1 BasuneYi ) İdare müdürlüğü namına göıulerilmelidir. 1 1 
Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunclerinin okunaklı bir 1 Uius Sesi Basımevinde gazete I! » surette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. İ ve kitap bayii Cemal işınay ! • .. .... ~ -~ 


