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Kamutay in hareket etnıiş-

lütçe müza~erelerine ~avam 
e~iyor 

Bakanlarımız 1 

1 

Bütçeleri hakkında izahat 
verdiler 

Milli Mü~af aa Bahnı 
Kizim Özalp 

Atcıli"u·k bugün s;ı- tir. 
at lS/ :30 da ist<l n bu-

[ Asilerin şiddetii taarruzları nafiie 
Ba rselon 2!) A. A. -

1 Asilerin ş : dd<:'tli ta-
1 :1 rruzl::l rı na rrı ğnıen 

• ! Cunıhurivetçi kıtn

;.q 1 nt ınuk~n;enıet gö-;~ 
1 tern1ekte devanı edı-

\'orlar. Asilerin e1i
;ıe geçııı iş o !e:1 n bir 
tak 1111 nı ü hi nı n1ev

zi ler isti nhıd edi 1-
nıist i r. 

~ 

cek ve bize de sir;ı- 1 yet le k<1rşılaı11ağn 
yet edebilecek ohın 1 aınade hulun111:1k
bi r harbin zühur la y1z. k u V\'ctiı11 izin 
e ' n1eyeceğini hiç en büyüğü Büyük 
kirnse iddia edenH"Z Ş~fiınizin yüksek 

1'1Uda1aa kuvvetlerimiz hak• ve bunun ne kadar kudret ,.e her hu-
ktnda -:.ok. önemli izahat UR.. K k SLı..:.t" vüksek ka bi-verdl 1 Büyük O~derimiz A T"A'r yakın veya uza · ~ ~ ., 

olduğu da ten1in olu- liyetini gösterıniş 
Ankara 26 A. A. - ı seneki arıısıııda on 1 genişletmekte, ço. namaz. Bövl.:- ol- olan milletimizin 

~~yük Millet M c . 1 heş ıııilyoıı lirn ka- ğaltınakta ve bütün malda her an, lıer fedal<irlığıdır. Mad
lısı hu günkü top- dar bir fark vardır. varlıklarile harbe ihtimale karşı ordu- di ve manevi kud
la ııtıs1ı1da ıı ıil li mü· Bunun altı huçuk hazırla nımıktarlır- muzu hazır lıulun- ı·etlerini lıöyle if ti
dat:.ıa vekı'\leti, ha- milyon lirası k-a hır. Gerçi lıeyııel . durmak mecburiye- hara değer bir de· 
Ya, deniz, kara hüt- ra, d<'niz ve hava milel müesseseler tinde olduğumuzu recede olan ordu
çderile askeri falı- teşkilıi.tınıızın geniş- sulhu idame için söylemege hacet yok muzun Ata türkün 
rikalar ve lw rita letilıııesi dola yısilc iıısa niyetldıra ne g.ıy Arkadaşlar: b im 1 vüksek ve idare ve 
unıunı nıüJürlüğü artacak olan ınas- retleri sarfediyorlar. buyurduğ·unuz ka- l<uınandası altında 
bütçeleri, maarıf, raflar karşılığı ol- Sonra devlet adanı- ııunlarla verdiğiniz ne kadar büyük iş. 
nafin vektıletleri büt nıak üzre b~tçeııin 1 f · " isabetli kararlar .or- !

1

. ]er f)as.~arabilecei!i-. an, nıaru sıynsı _ ...., 
çeleriııi müukere mu~telıf fosı~lıınn:ı ş·ıh•iyetler tarııfın- dunıuzu en son sıs- , ni taktirinize bıra-
~d rekknhul etnıiş tevzı ve taksını edıl- 1 d h <l lh ten1 harb vHsıtala- 1 l<ın bütçenin kabu-. . tk· b an er yer e su 
tir. m~ştır. ı ~ç~k perverane nutuklar rile techiz ederek lunu rica ederim. 
'r k"l ti ·ne aid mılvonu da Buvük .. ı· 1 A ·ıı · · · ··ı ~ek ve:- a e erı .. . .. ., soy ıvor ar· nınıa nıı etın11zın yu {S 

bütçelerin ınüzake- Şefınıız Ataturkün hi~ t.araf tar: da si- nıenfaatlarını lavı- Alkışlarla karşı-
resi esnasında ınilli İrade ve tasviplerilc hihlannıa varı~ına kiJe koruyacak ı;n- lanan bu beyanat
tnüdafaa, ınaarif ve hazırlanan yeni brş , çıkn11solan ;nilletler le kovn1uş bulunu- tan sonra ordunuı
nafia vekilleri iza- senı;_lik silı'ıhl.anma ' biri btrleriııi geçıııek l yoru;,. Bu sayet~e za lıüyük millet mec-
hat vermişlerdir. pro~raııı'.nın .ılk se- için olanca kuvvet- hu gün cihan hadı- !isinin selam ve sev-

Milli nıüdafaa ve· nest taksıtlerı kar- )erile çalışiyorlar, selerini sükunetle gisinin ıblağ edil-
kili Kazını Özalp şıhğıdır. uğr<lşiyorlar. Bu hal takib etn1ekte ve nıesi hakkında ve-

1 h 1 h . · k b rilen iki takrir sü-Şuniarı söylenıiştir. Arkadaş ar; bildi- lar sulhun te likede " ey ın11ze vu u ~- . 
Arkadaşlar: milli ğiniz gibi büyük, kü- olduğunu gösteren la bilecek her hnnğı reklı alkışlar ara

ltıiida fa anın geçen çük her m ille.t, or- _ala met le rd i r: ~Üt~ n bir . leş• bbiıs ve ha.rej sıı~d~ kabul ed i !
Seneki bütçesi le bu dularının teşkilatını dünyayı ateşe vere- ı retı şıddet ve enını- ınıştır· 



man anam arka tekerlek ateşler 
saçıyor 

~u sol taraf ne kauar uğursuz yara~~i J . . 

-9-

Şoföre ihtarı yapan 
lıaşamak yoleusu şim
dide teminat vermege 
çatışıyor. 

hemen iniyor. Ateş ke
limesi zavallının birin
ci seferdeki nazlı halt
d ı ortadan kaldırmış 

ben otomobilin arkasın-
- Ayol, niçin innnmi- dan do1aşıpta hasta te

yorsun '? İşte arka te- ı:erleğin yanına gidin
kerlekten duman çıkı- ceye kadar. şoförde te
yor, dinime imanıma'?. · kerleğin önüne çöme-

ş f .. 1 t.f 1.. t Jerek tükürmeye baş-o or la 1 ull' e· 
d · .. d . . . J ıvor. Her halde öfke· 

re aut evresı geçırı · I .· . 
1 

k . t d. _. . 
sıuı a ma - ıs e ı<rını 

vor. 'J'am kandırma ~ı - a·· .. .. b 
· 1,1 - h. d 1 uşnnuvorum. 
r<ısı o uugunu ıs e en · 
yine ayni çamurlukta- Fakat hsta etmişim 
ki on üç yaşında ka- 1 mci'!erse aldanmıtım bu 
dar görülen şoför mu-
avini hu sefer bir tiirlü iiltraleknik bir usulle 
anlamadığım ve öğren t :;keı·ıeğin kızma dere 
m ek istemediğim bir cesini anlama imiş .. 
lisanla bir şeyleı· süy-
liiyor. Tekerlek yan· ı Hepimiz büyük bir 
ğınını ilk haber veren korku ve tevekkül için
f cclakar gencin süzü- de şoförün ağzından 
nün bu suretle takvi- çıkacak hayırlı keli
~·e edilcli~in~ g?ren şo- ı mel eri bekliyorduk. O, 
for çok cıddı bır tavur- evvela başını salladı, 
la otomobili durdum- kaşlarını kaldırdı, ho
yor ve ınıyor. tabii murdandı. Bir daha tü
bende peşind(l fi arka 
tckerlege bakıyoruz . 
1 lakikatcıı hoş bir !as
tık kokusu çıkıyor. Kı-

a bir tetkikten sonra 
ı areket ediyoruz. Fa
kat yiiz metre kaclar 
gittikten sonı a ;vine sol 
basamaktan acı acı fer
yatlar geliyor: 

- Amau: anam arka 
tekerlek ateşler saçı

yor. Şu sol tarar ne 
katlar ugursuz yarabbi! 

11 ak at otomobil ar: 
tık gözümde yüksel
meğe ba~ladı, ö.vleya 
hikayelerini duyduğu
muz, ağzından ateş sa
çan ejderlere benzeme
si az bir yükseliş mi? 
yalnız ortada küçük 
hir fark var; bizim oto
mobil ate;;.i ağızdan de
gil tekerlekten çıkıyor. 

Şoför duruyor ve 

kürdü. :--orıra parmak 
boylu yamağına arap · 
ça emrini verdi. Allah
tan olacak ki yanımda 
fazla tercüman var. He
men bu emri balla ye
tiştırdiler. 

Tamir varmış! .. 

Ala!.. Bulunduğu
muz yer i\Ieşkinarı Na-

1 biyesine bir buçuk sa
at kadar. Oraya kadar 
gitsek ne olur'? Hava 
hiç sıcak değil bilakis 
serin bir rüzgar yol 
ortasında kalmış olan 
18-20 kişilik kafilenin 
terli alınlarını okşiyor. 
Buna da bir şükür. Ya 
oda bizi yol ortasında 
bırakan zalim otomo
bil gibi olsa idi ne ya
paca~tık. 

- Sonu var-

ULUS SES1 Sayı93b 

Seçme Haberler 1 Halk ~ilgi ~erfemelerin~en 
--~~~~~~~--~----~~------' 

iş ~ürolan şeflerinin to~lantısı Maniler 
Bir seneden beri 

ıueriyrte girmiş olan 
iş kanununun tatbikatı 

ve bundan sonra bu 
hususta alınması icap 
eden tedbirleri tesbit 
etmek üıre 14 bölge
den gelen iş bürosu şef
leri İktisat vekAJetin
deki tetkik ve çalışma-

larma devam etmek
tedir. 

İktisat vekili geçen 
gün büro şetlerile bir 
görüşme syaptı. Muh
telif komisyonlara ay- J 

rılmış olan bölge A.mir
leri bu günlerde işleri
ni bitirerek birer rapor 
vereceklerdir. 

Derlt•yl'n: Kılıc;özli.ı 

-221-

Gülecektim gülınc<lim 
Gülden düştiim ölnıediın 

Yar sevmesi pek tatlı 

Cahil i<liın bilmedim. 

Saçırn uzun tar!l11m 

Memurların T etaü~ maaşları 
1 Varım size zararım 
Kınamayın komşular 

Yar yitirdim ararım. 

Sür'atle neticelendirilecek -223 -

Dahilive \ 7 eluileti, 
,/ 

n üfu s dClİ re ler i ne 
n1ühiın bir taıninı 
göndermiştir. 

Tan1in1de eı11eld i
ye ayrı l" n aske ri 
subaY ve ınenıur-. 
la rla ınülki ıneln ur-
la n~, onla rın d ul , .e 
yeti ın lerine n1a ~ş 

bağla nıak hususu n
da en büvü:~ rolü 

J 

M:wi ku~ak belt.le<lir 
nüf us da ire)er inin lki ucu yer<lc<lir 

oynadığı vnzıl nl a k- Doksan dokuz yar sevsem 

t h · 'b' . l . Yine gönlüm sendedir. 
n ve u gı ı ış erı n 1 

sona erdi rilnıesi iç in - 224 -

ilkönce nüfus kayı~- \ Köprüden gec:er iken 
l erın ı n topl u ve bır Köprü salladı beni 

arada bulun ınas1 ve ~u zamanın kızları 
l 1 k k t 

lpsiz b:ığladı beni 
Çt {a rı ~ca ayı 

örnek lerinin henıen - 22:; -

gönderilnıes i la zım 
ge ld iğ i ila ve edi 1-
ınt· ktedir. 

Odaya serdim kilim 

ı 
Gtl otu_r beııinı giilüm 
Ne dcdırn neden küstün 
Lal olsun beuinı dilim 

Kudüsde 
Kanlı arbedeler oldu 

--22ü-

Sarı gülün harmanı 
Gel dizimin <lerırıanı 

İkimiı.c bir g-el<li 
Aynlığın fermanı 

Kudüs - o-~ ,~cn g ü n M "J" ~ 

sn hah Kudüste silah-
ı ~r, bon1balar \'e 
tcışlarla y~~pıl<1n se
kiz arbede esnastn
da bir kişi öln1üş 
ve on sekiz kiş i ya
raiannHştır. Ölen 
yahudidir. Yara la
nanlan n on ik isi 
Arap, beşi yahudi, 

bir i de bir I~us rahi
besidir. 

San1 kapısına ya
run n1il n1esafede 
ve va linin da iresi 
vakının<la vukua 
J 

gelıniş olan bu ha-
d iseler, bir kaç haf
tadan beri Kud üs da
hilinde vukua ge
len ilk had istlerdir. 

ltalyaKrah 
İta lya krcılı Lib- / vra lannda 

yan ın büyük n1a na- bulunnıuştur. 

Kan kardeşler! 

hazı r 

• 

Yerli maiı kullanmak, Türk eko-
nomisine karşı borcumuzdur, 

f Garfü Vak' al3r ~ 
Biı· su habbesi 

aslan se s inde n da• 
h a fazla g urttltti 

çıkarabilir 

Alanıanvada ivena . . 
Üni ver si tesinde va-. 
pıla n bi r tecrübe 
esnasında, n1otosik
lette bir su l<aba r
cığının benzine ka 
nşnıak suretile ya p ... 
tığı ta ra kenin asla n 
sesinden da h a kuv
vetli olduğu tesbit 
edi ln1İ ştir. 
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il Yurttan Haberler 1
1 
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PİYASA~ 
Cinsi 

Kilosu 
Kr. Sn. 

Btı!.!da>· . 1 Torbahda ziraat 
Torbalı - Agn~larının müessesesi ynpılıp yapıl-1 

\ \ •\ -o 
~ ...T.::_ - _·>_• -~ 
Un (Bir ~uval) ü5U 1--

o lr°lt©ı © k lYI o 
Spor faaliyetleri 

bolJu".!u ile e~~h. güzclliğ<' mıyaca~ını mahallinde tet-

salıih olan Torl>ah; muh- kik etmi~ler<lir. 

Bir se 
dırı1 1 c;. 1 neden beri ~alı~- Başlanğ"ıat::ı muhtelit ta-

t-. rn gen ı · · · ınacı ı; erııııızın son 
' ger•u .. 

S"h· ,..,rı g-un a \'İn sinci ., asınu· , • ~ 

kım hakim olllup;u görü

liyordu bu e.:.nada son ~ırııf 

taç oldu~u .:'.uya da ka

vu~:ıcaktır. 80.000 lira 
~:trfiyle DaD;kızılcadan ıııer

kl'ZC ~0.000 ııiifurn idan·
edebilecek miktarda su 
getirilecektir. 

ci ve İk" a ~on sınıfla lıirin-
k·ri. ıneı ~ınıf muhtelit- 1 kale<'iFi aıçok likler geçir-

.tra~ııı<la uvnandı mege başladı. Bu sııalarda Nazilli pamuk ün·tnw 

rıo~Ytın tekııiİ~ itiİıarile muhtPlit fovullU atılan bir c;iftliğ'inclen gürıdcril•'11 :tka-

f.
_rn. alın altıı:ıl.-:clıı·. la paııı~k tohumları. df'ıı<·· 
. • .ı ta~tan hoflan<lan lıirisiııin a.kat .:a'ı d ıııelı•r yapılmak iizern ~ifc-

Olen • .t a 5port- yaptığı liiziiınsüz bir peıı- ·ı · ce lı·ırnJ· ·'l 
1 

çı erınıizt' \'Prilnıi:-;tir. :ı vn-
ı ·· • " ~t,, er ıer tiir- • 

Bu heyet muhtelif va· 1 

muk semtleı'iııi gezdikten 1 

~onra. Tepcküy(le illi'\ cut \ 
iki ı;ırçır falu ikaf'ını Ja 
gezerek tetkiklenlt· bııluıı

ırrn!:'la rd ı r 
.lhl \" <.ılarııı yap:ı~lı gitıııe 1 

sinden <lolnyı p:ımukta 

hasıl ol an zararı o t<·l~Uisinc 
çalışmaktadır Arpa lıi<;me

~i lıaşl:ımak üzerı>dir. 

füığdaylar da ,· ııziyetlt>riııi 

kurtardılar. Malısııliin lıe-u stavi ·
111 

f k altidaıı lik az onrada ta- ca: dedet. 'l.İraat bletı;ı(', 
l[ · ~ C\' ·indedir , • 
r" er iki takıınında lJirbi;le- kım kendisine değme ~inden ~efi: Adana pamuk iiretırıc rekctli o)a("ağ'ı anla~ıluıak 
ı:~e ık1:~r.,ı olaıı rekalıeti k:ıçıııak istey~ıı likı· ç:ır- 1 çiftli?'. rn_ütı·ha<sısı profesör tadıl' 1 
k" u ı zamaıı aral:uım1a- ' pan top d::ı yıııe lıak~ınin M. Kl.uk vı• mudur ınna' ı- Tiitiin <likirııi bitmiştir 
. ı tenıiz tlost YC kanl:H~ 1 bilgisi1.ligirıdcrı \"Crdi!!İ firi- r_ıi c_.,1Hat. g.r.ülü kuı udukt:ın GeçPn ~eıı ... ye ııi;:;l>etle f:ızJa. 
~e\·o-· · · '• ., suııı l l ı t)ı~ıııı unutturacak <]p 1-'kt ·ı.· · 

1 
. ' • ~ 1 .... ıra·: ar:ızıııııı lık yoktur. Tiitiin temaıı1t•n 

rec·ed "d J ~ı en ı .. ııırı go 11 ~·c dı. 10.000 deka.rıııu:t is.·\etıııt· · 1 ke e ~ı tletlenıııcdi her • , iyi semtlere dikilmi~tir 

İçi~ c~~~~::~ııgel~l~;:~~:~~~; 1 il~ir,:~111~~.lı:~f~~:~~:;ı ı~~a~l~:;.l:: Kaçırılan Koyunları Kurtlar Kaptı 
~.·aJıŞt\.'Or f.·ıl::ıt llCtll''ll lıer 1 t ') f .. ~ auı:rnıı e ~on sırıı takımı-
Sefer tl , 

n:ırı \ 3 
Nohut 4 5u 
~lt•reiıııck __ -1 4 _5~ 

~irint; _ _ 1-~:2 __ 
:)adP Yarr 90 ,.. 
Tere ~~frı--ı ,5- --
Ze~ t iıı ~ :;}ı (>O --
Yiin- , 40 -.1 

3f) 

~~ 

Il:ıdeııı iri f.f'> - --
C'c\'iZ :W 
Cı•\ iz~ _

1

40- -

~f alıJep 
\1 • - - 1) 
1\l37.ı :. 

h rsıııı' ~eke.· 
Toz :;rher 
Kahve 
~~hım 

<,'ay 
K 11 rn ii ı. ii ııı 

:33 
3:Z 

l.:fö 
43 

HU 
~o 
·>') --

küf"' uydu~uınuı gibi mrı hakimiyeti nltııın:ı ırcç-
1 

'T ılt.lızelı"ııı·ıı 
ur eder"k k v d k •· Sı v~1s - ı 

k . . ' u \ !.r:t c ere · t • 1~ d azaAıııak . 1 , ı. u ... ıra :ı son $tnıf 1 1 
mağ"araua saklaını~lanlır. ,·~~~~:n!1i!!:·~·-·m·~-..,~~'~:if!1:·; 

• 
\o un · · 1 K~ldı"r·•l.·1 n kı·,· · ·leı1' }( 

a ı h " a gıtınen·ı biri.i sıııail di!!Cride Rı"tat " ' ! . rıı !il 
a atırına g 'L' . .~ ...... b Bu rrüııı··, 1 ırmıyc. ın. 1 tarafından iki rrol .l:ılıa azıları, ~ayını YercTİSi 

h n ııesli ·~t ı· . o u. • t:-.., ı:s t!l ırrııııı·z k r memurl::ırır11J··ıı ka(lırrııal~ 
0 POr terbi , , ; . 0 yapara - oyun Si ır - diirt " Y ' 

l 
. ) es.ııı almıs bt . ·ı. iı•in 50 kadar ko.vunu bir 

tınıyorla k. ·• 1 ğıui çok giizel bir nl'tice ~ 

Gect•leyin gt'len klııtlar: 
bu koyunların hepsini par-
çalamıştır. : 

1 

tvv ,ı t r_ 
1 her ~C\'den 1 ile- lıitir<lilcr. 

e cmın edilmesi l~l 
O\tnalıuır. • zıın 

1 
Galip takımınclan h:ı~ku 

f:tk·llava çok rüzgarlı idi Atilla olmak üzre Nazmi 
.tt lıu ' heııı·ı· ı . oyuna lıütün ){Unir, Vahit ınuhtPlitten 

Annelere üğüt 
1

" crıJ" b v d l k M Çocuk\ aglı ohm e Je • emPt ark:ıda~ları 

olıııauı te .. . 

Çocuk Esirgenıe 
Kurun1u Genel Mer-

b 1 u. • 

es enecegı nı \'e nıcı 
bite arıılllı hiç. alakadar '! :ırasında iyi uymılan ile 

So · uıayuz ettılcr. S·m ::ıınıf 

1 rı sıuı f · F · ı \ · t k d · 1 · ı· t l · a Al"' . · ern un. ı tı- a ımının ıgeruyl!rıcuları H~zı sı ır vc:ıs an )tr 
' uıı ı r· 1 b . l . . \ . ,, • 

n1ala rı nın nasıl ha
zırla nacağ·ını öğre

tir. ~aırni l: :a ııın, Va1 ıt, va at bır oyun oyııadı. y.:lşına kadar çoru-
ıııct l~"k srnaıl, Hifat. Ah- M !!un nnsıl bal~ıla-
ta\i~ıw' ~·ı·i: ilırahiuı ınuh- ı uht~lit. bn:;ta kaleci ı:-:ııı- ...... .. 
l<eın·\İ 8alım, Memet ~ahal>I tırhal dıgı~r bek ı;ok fena 
Ya~ · Selim Alıdurrazak \ oyunları ile bu neticenin 

ca <rını öl'rrct en An- Her iki ö<rütleri 
~ 

rr{'J İ ı 
tıirı~ İb h_s: ı u, Şeuat, Tah- 1 olunmasına sebep oldular. 

O rtthıııı, ~eklinde itli. 5 d d y l1 
vun•t e n es gey 
• • soıı sııııf başladı. 

istevenJerc kurun1 
o .~ 

nelere öğütün Bi-
Pnrasıı c)larak ()'ön -

.~ 

derir. «Ankarada 
1 

Birincı sayı öi!üt 
1 

bul Ç" l E ....,. una n ... ocu < _,,_ 
birer avlık Yc'l zılrnıs .., ı~ k 1 _ sı r<re111e .>as a 11 ı-.,,, .. .. ö ~ 

. . 
nncı sayısını yenı-

den bastınnıstır· 
~ 

---------·--------
Trahomdan 1~ tane ffıektuptur. ğına» bir yazı ile 

İkincı sayı öğüt: adres bildirıneniz 

! 

Sakın 1

_n_a ~_·ı_ı __ ç_:o_c_u_ı_d..;..a_rı _ n __ k_a_f_i <.-i i_r ·--·--- \' 

Tı·"ho 
b. 111 bu la sıcı 
ır h·ts' 1 l . 

<l. . " a 1 {tır ken-
ınt ve . 

l "ocuk la rını 
toru , çare olarak 
sık sı!( ell . . b erını sa-

uula vıka 1 d" 
" -..c <en ı 

n1endil ve havlunu 

ikullan çocu klarına 
kullan n1a kirli eli .. 
ni kendi gözüne ve 
çocuklarının gözle
rine sürıne bilhassa 1 

kara sineklerden ka-ı 
çın ev onu yaşatma 

1 

Kanı bozuk olan insanın kafası da iyi 
işleınez. 

Kafanın iyi işlenıesini istiyorsan ka-
nını teınizle. . 

~~~ın. s~bunu portakaldır! 

ABONE ve iLAN 
Şartları 

-·-Abone Şartları 

Q.ı 1 .... 
~ .!:?' 
.. c 1 = = 1='·- -·-• :.> - c..r c- - _._,. 

Kuru:;. I~~ 

Ot; Aylı i!ı 300 

.\l tı Aylı~ı 800 

ı soo 1500 

İLtN ŞAR1LARI 
İlanın hcner şatırından 

l10) Kuruş alınır. 

İlfın neşrinden me~rn
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nustwlar 
(10) kuruştur. 

E7 

Yurtdaş! 
Yivccei!:in, !.!evece-

J ( . .J' l 7 -

ğin velhasıl her şe-
yin yerlisini ku11an
ınayı veni ictinıai - . 
ahlttk emn:der. 



1 D A R FJH A N EjS i: . 
Eaki Halke vi BlDaai Hususi Daire 

Telğraf Adresf 

Mardincie ·'Ulus Sesi,. 

--------- --.. -- ... - - - -- ---~- . --

• 
lVIA~DIN'DE 

ULUS SESİ 
Umami Nqrlyat ve Yazı iflerl 

Direktöril 
M. Siret Bayar 

Ba .. ldığı yer: (ULUS SESİ) .Baaııııe•i 


