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1 . S.\LI 
~sı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Agustos 1927 

· Miili Emlak satışları 
Tescil olunıuayan gayri menkul

lerin vergileri terkin edilerek 
tescil oiunacakiardır 

daire kadrolarında ~eğişitlit yapıldı Hükumet; elinde bu- 1 kin edilerek tescil mu
Junan gayri m~nkuJle- ameleleri yapılacaktır. 

---------: rin satışma müterakim Ankara 30 A.A.- teşkilat ka<lroların
Bü yük 111 İ11 : t ı.lle..:- <la degişikler YH pıl-

~atışlara engel olan 

lisi • in l1t .. 1 - · ı gun<u ınasına Htt kctnun 
topLıntısında nıuh- l l I .. tel f 1 . 

1 
. ayı 1a arını nıuza-

1 ( a ı re ere n ı t k k l I 
1 

_ ere ve a JU et-
n1u hak butçelt:"ri 1 . . . . n1ıştır. 
ve bazı daırderın 

Beynilmilel ~ava f e~eras1onu ~aş~anı 
Prens Bibesko 

Hususi Tayyaresile istanbula 
hareket etti 

Çan~ırı~a 
üst üste iki zelze~e oldu 
Çankırı 28 A. A ·

Bu sabah saat ikiyi 
on geçe üst üste iki 
hafif zelzele olmuş. 
tur. 

Alman Südet partisi 
Mühim bir ekseriyet 

~azan~ı 
Anl<ar·ı 30 ( \ A) 
Şeh · '. · 1 • - B lt· l<~o hu sa hah 

rınuz<le b ı 1 .. · Oı orr ·~o (A A) -. · u un - 1- u~usı TH \'\':l resıle 1 t-t 0 • 
n1"kt·ı 1 B . ~ o1 ı·· 1 b l ı· nel .~ 0 an ~y- ls tanbul:1 hareket (un yapı an e eoı-

ınılel HHva l\.u- 1 t . t' ve intih<lbatındcı 
ru 111u •~ 

1 
<.. n11ş ır. ol • 

o·ı ş{<ln-1 Prens Al111fln sudet partı· 

Ma<dlrü<dl 
si ınühi nı bir ekse
ri yet aln11ştır. 

İntihabat sükun 
içinde geçınişl ir. 

YeraiJerinin hüvSk bir 
0 

• vergiler mes'eJesi bu 
engel teşkil etmekte ol- suretle halledilmiş ol-
duğunu ve bu yüzden makla artık bundan 
satışa çıkarılan emla- uöyle hükumet elindeki 
ke knrşı rağbetin git- gayri menkuller satılır 
tikçe azaldığını görerek 1 satılınJz, hemen ınüş
hunların hükfimet elin- ı terHeı i namına tescil 
de kaldığı müddete aid olunacaktır. 

vergileri hakkında Ka- \ 

mu taya bir kanun Hl- 1 ,.

1 
~ T ,J • t 

yihası teklif etmişti. 1\ eunsa 
Milli emlak satışla-

rında müşterilere bü

yük tesbilat gösteren 
ve 43.ı7 Numarayı ta
şıyan bu kanun 2 Ma
vıs H38 de intişar et-.. 
miştir. Bu karnına gö-
r~ şimdiye kadar mü
terakim vergilerin te. 
diye edilmemesinden 
dolayı satılıpta müşte

rileri namına tescil O· 

lunmayan gayri men
kullerin vergileri ter-

Miıf ettişleri 
İlk tedrisat miıfettiş

Jcri 1 Huzirandan itibaren 
Cmıımi ınuv:ııeıı eye alına
caklardır. Maarif mildür
liigii kütipleri ına~şlarını 

hunların ycı ine hususi ida
ı eden alacaklardır. 

Müfctti ~Je rin makam 
maa:;;ları kaldırılacak. 

Yalnız kt~ndilerine biıer 

dcreee kidcm zammı ver
ilceck tir. 

Toplarla i~i saat hom~arduman edildi 
kşaf ~tmekıedir. Çin-Japon Harbı . 

Madrid 20 A. A. -
~ren nııntakasında 

Urnhuriyet kıta
atının hareketi ınü· 
Said bir şekil<le in-

~~1~:~a~0ş!~;~~ü- i Bütün şiddetile devam ediyor 

Bundan başka Kadro
nun da geni~lettilınesi ve 
tefti~ işlerim• daha ziyade 
ehemmiyet veıilınesi ka
rarlaş<lırıl m1:-:tı r. 

~~\~:f~~~!~!~d~~ Çin ~ıtalan üç ~ol~an taarruza geçtiler 
ına n ed ıl n11ştır. 

------------------' Hankeo 30 (A.A) - ' koldan taarruza 
1 

Çin nıenbalnrından geçnıiş bulunuyor. 

Kankardeşler ! 
Yerli mah kullanmak, Türk eko

nomisine karşı borcumuzdur. 

verilen haberde Lun- lar. 
ghai denıiryolunun Lanfengen Ja -
şark n11ntakas1nda ponlar tarafından 
şiddetli ınuharebe- ı ele geçirildiği ha
ler olmaktadır. beri yalanlanıak · 

----------------! Çin kıtaları üç 1 tadır. 

Vali 
Atinaya gidiyor 

Atina - İstanbul 
VHlisi Muhittin Üs
tündağ Haziranın 

14 nde buraya ge
lerek on gün misa
f İr kalacağı resmen 
bildiri ln1 iştir. 



Hatayla 
lı ! 

Ankarada Çikan Ulus Refikinıiz' n 
«Hatayla oynannıaınaları n bı:ışlığı nltın
da intişar eden Bay Falih Rıfkı Atcıy111 
Basnıakalesin<len n1ühinı kı.,ıınlannı n~ l-. 
ğ·ıya yazıyoruz: 

Manda idaresinin em
rinde ve hizmetinde ça
lışan bir gazete. seçim 
kadı başladıgından 

beı i bize Hataydaki 
Fı ansız politikasının he
deflPrini gGste1 ir neşri

yat ~ apmaktadır. Bu he
defler şunlardır: 

1 _ Bir devletin elin

de bulunabilen Liitün 
va ıtalarla, askerle, jan
darma ile, polisle, teh
did ederek, döverek. al
datarak Hatay ekseri
yetinin 'l'ürk olmadı 
gını vesikalaudırmak, 

2 - Halayda yeni ida
renin tatbikini imkan-

1 

gecileı·inin inkar etmek
ten kendilerini menr-
clemedikleri Türk nis. 
beti ncdil' biliyoı· mu
sunuz'! Yiizde 4F: ! Der
hal söyliyelim ki, neti·· 
ce bize l latay Türk 
ekseriyetinin her tü!'lü 
tahminlerden daha faz. 
lu oldubrunu isl>at et 
mckteclir. 

~özle r. anlaşmaluı·ı, 

ah itler Jıep~ ini çocuk 
oyunları haline getiren
ler ve ~·arının vahim 
ınesuliyeı terini hazırlı
yanlar kimlerdir? Arlık 
bu sualın cevabını bul
mıya çalışmıyaeağız. 

Bu tarzda düşünenler 
ne kadar yanlış olduk
laı·ını anlıyacaklal'dır. 

'ı 
ULUS SESi 

Seçme Haberler 

z • Fua ında 
Bebek meşhe i 

Bu ::;c:ııe lznıir Ji'ııarın 

cla son dereen g-iıze l lıir 

bebek ıne~heri de bulu
nacaktır. Bu iş için bir 
miiddcıtrnlwri İzmir llal- , 
ke' inde dt'' amit 'e iti
nalı surette hazı rlik la r 
yapılma!-tadır. 

i:;-tirfık i<:iıı lı:ızufarııııak

tadır. Bu firma aynı za
manda inıalfüını göstcı en 
fotoP:rafları da lstaııbul 
Ticarrt ' ' <' :-aııayi od:ı:.+ 

ııa ,·r.rmi:;-tir. Bu fotoj! 
rnfl:ııdan t:\'\ elc·11 milli 
Tiiık kıy:ırdlc>ri örıı~k tu

tularak ~':tpılıııı~ lır,lwkler 

satııı alına!, İ$tiyrn rcne-İt-1 :uıbulda ıla bu t:ırl
da s:ııı'atk;1ranc lll'IJeldı·r 

y:ıpnıı lıir atölye fuara 
1 bi. ~·irınaya da gönderil
i nıı .• tır. 

Bombayhlar 
Bizimle ticaret yapmak 

istiyorlar 
Bon1baydaıı n1uh

telif firnuth1r nıeın
lcketinıizden yun, 
ipek, antika 
ve kereste 

e:şya 

- ' . 1-
• • t L 

iste<l i k lcrin i bildir
ınis1 rdir. Bu taleb-. 
lcr, rrürkof is tara
fından alttkndarh -
la ra bi ldiril 111 iştir. 

ızlandırmak, tcblikc
leştirmek, yani Hatny
da kolmak. Fakat or
tada bir siiı·ü anlaşnıa

Im·, taahhütler \'C bil
has ... a Tlirki~ e gibi bir 
devletin şeref vazifesi 
varken bunu açıktan 
açıga ilan etmek giiç
tür. O halde şekli kur
tarmak, davayı esasın
dan çiirlik gösterecek 
ze 1 ahiı·i eJde etmek 
Hlzımdır. Bir defa Ha
tayiılara anlatılmulıdır-

Suçlu olmak! En sarih 
haklarımızın davasında 
ancak beynelmilel uz. 
Juşma usullerinden isti
fade etmek hususunda
ki samimi ısrarımızın 
miikafatı hu olmamalı 
idi. Fahat dost, düşman 
herkes nihayette bizi 
haklı görmek için böy
le hareket etmeli it.lik. 
Ondan pişman dcgiliz. 

1H8midiyegemisi 
dönüyo 

1 i. Fransa oradan c;tk-
Hayır, ne yapasamz 

yapınız, sabit olan tek 
hakikat şuduı·: 

Hanıidive 
.; . . 

tep genıın11z 

n1ek
l~u-

n1en ve Bulgar Ji
nıa nla nna ycı ptığ·ı 
zi va retlerden döıı-.. 
ınek üzredir· Genı İ-
ınız gittiği liınan-

b ı·da dostn ne teza

hürn tin karşılann11ş . 

lır. Han1idive, hu-., 

rada 11 Akdeniz I İ-
ına nla rinn hareket 
edecel<tir. 

ı .ıyacaktır ve bu na
zi'~ giinlerde her kim 
Fransa hakimiyetinin ı 
devamım is temez gibi j 
hareket ederse ona ya
rın kaı şısın<.la Fransa- ı 
yı düşman bulacağını 
hi~scttırmelidir ve ni-

Hatay eksedyeli Türk
tiiı·! Ye bunun mukad
der olan tek neticesi • 
şudur. 1 

Müstakil Hatay! 1 

Sovyet Tica et 
Mümess ilikleri 

b,ıyet elin, mezhep, ent- Ne bu hakikatı, ne de 
rika. para, sömiirgeci- bu neticeyi değiştirmi
lik sil lıları kullanarak ye lıoş yere uğraşma
ek~eı·iyet param paı ça sınlar, dava, bu oyun-

Sosvalist So,·vet ' Kars<la da bir tica-... . 
Cünıhurivcti iuiha-. 

cclılmelidiI'. !ara müsaade ctmiye-

c A k 1 cek kadar büyüktür. 

dı. veni ticaret nıü
I ahe<lesi lıüknıünce cne\'rO ve n ara 

'fiirkiyc ile müzakere 
Ye anlaşmalarda bu-
lunmak dahi bu şekli 
kurtarma oyunları ara-
mdadır. 

Cinayete kadar va
ran bütiin tazyiklere 
ragmen, ~uriye sömür-

Yurttaş! 
Hedefimiz: Her Tül'kt!n Bankada bir 
ta'sarruz hesabı olmasıdır. 

ret nlÜtnessi il iğ·i i h
dns ctnıişti r. )'.,.eni 
<1nlasnıa va g·öre, . ., ... 

Sovyet hükfııneti-
nin, biri İstanbul, 
diğ·eri de Karsda 
oln1ak üzere l,ürki
Yede iki ticaret n1ü
nıessilliği buluna
c~ıktır. 

Sayı 938 

t Garib Vak'alar' · t 
34 Sene süren 

Nişanlılı~ 
Amerikada ~1isuride 

16 Yasmda bulunan bir 
~ . 

!!'ern· 15 Ya!'ırıdaki sevgi· 
~ f ... ' 

lbi ile cdennwk bteıııi~. 

Biitiin köy lı:ılkı diiğ·iine 

lıaıırlaıınııslar . Kilis<1\'C . . 
giclilııı!~. Tanıyiiziiklcrin 

t:ıkılncağı sırada, daın:.ı

d ııı :rnı('asi nın ölü ın haberi 
ıreJıııi~ \ <' diF'rün tabiatile 
~ . ~ 

geriye hırakılıııış. 

Bir ~ene sonrn da, gene 
diil':füı arifesinde. '"eli11in 

h ' b 

kani<·şi ülmü~. düğfüı gr.ııc 
g<u-i kalmiş. 

Buraya k:ıJar anlat tıkJarı 
mız 1900 scıwsindc olan· 
landır ve ak.ralıaların bir· 
biri ardı sıra öliinılcri dii· 
günü her baham lülO 
daıı lü17 ye ka<hr al.dm 
bırakmıs. 1918 de Jclilrnn· • 
lı agker olmuş akrabalar-
dan biri 1019 da ölınO~ 

1 n20 de gelin lrnstalanıııış 

Fakat µ·cnç ni~:ınlılarJ :.ısla 
usanınamı~lar, yılnıaını~l:ır. 

1 D21 den 19~7 ye kad:ır 
lwr SPllC diiğfüı lıaztrlıklaı ı 
yapını~lar. IJuna r:.ığmen 

diiğüıı<len C\'\'Cl ve tanı 
sırnsında lıir nı:ıt cm ortay:ı 
~ıkı\'crıııiş. tD2.j de dclikan 
lı, ne olursa olsun demi~ 
tliiğ"üıı giiniirıii tnyin r-tnıi~ 
Falrnt düğiiııdrn yaıırıı 
ı-mat C\'\'e], aııııesi ülıııii:;.. 

ı D28 tlr-, ilküıwe deli· 
k:nılınııı :ığ'ab"~ i. i. sonra 
da kızııı heııı~irı~~i ülıııiiş . 

.ı. .. ihayct ekııc elene, 
akrnhalanlan, do::;tlard:ın 

öleC'ek kim~e kalrn:ıdığ;ın
dan ::H ı-c·ıwddıhcri C\'· 

lenmeğc c;alı~aıı danıatl:ı 

gelin son güıılerıle murat
larına crıni:;;Jenlir. 

Şimdi daınad 50: gelin 
de 4U vasmd:ı bulunmak-. . 
tadırlar. 

Yuı~~aş! 
Çocuğunun snğlam ol· 

masını i"tiyor~an ona bol 
bol üziim, incir, fındık. 

portakal, elma ka~·sısı 
yeuir. 



Sayı 9S8 

1 -------~-------

ıl_Y_u_rt_ta_n_H_a_b_e_rle_r-LI ~-~-1!~-A1s._!:0~.u 
ı Sapanca Bursa hususi muhase~e ' 

Güzelleşiyor 1~~.i~~~ı tev~f. ~~i~~-
ıznıir - S:ıpnnca- b beyde i r yavrucu-

nın turistik bir ver 
-ıo-

Şoför ot .. 

olnıa sı için vila ;,et ğun ölürni le netice-
öneın le ça lışn1 a kta- lenen bir otoı11obil 
dır. Sııpanca köyü lwz'lst olmuştur. Ba-\ 
i ına r şirketi de fda- 1 ikcsi rl i şoför Hık , 

girdi B· 0mohılııı altına 
dola~ ıu]c rahat rah:ıt 

·• rn:ı;s.a ı ·· 
rrıaw•a ı-ı ' HJeek avla-
) g, 1.>aı;;l•tlltk L• • ar 1 • ' • •;tı ıııs:ı n-

ıe tuhaf k" .. 
kinıı· . ' ·ııııısı ta\'~an 

...,J k •l·l"k • 
bı·. · { ' 1 ·, kiınic::i de 

ııuı ib' . ' 
g 1 böcPk :l\ lar 

~er hindik. Yine 18 yolcıı
~·ıız. hareket ('diyoruz. F'a
kat hu gidiş te uıun 8iir
ıniiyor. Bir arpa bovıı 

kadar yol gittikten ::-onra 
viııe dunı\yoruz , e Yine 
• ~ w 

tekerlek başında gruplaş-
Ben 93,.. ma faslı başliyor. 

f.. • ' Sl:lH'sincle so-
or ınua, · · ,. :Şoföre ne olduğunu 

sinde "' r~·rıı 'e 938 :-ene sormiyoruz. "U,, lutfeıı 
h .. ) or •)lan im ~u- -
un geh · · dud:lklarını kmnldativor 

livetini artırınıstır . 
..1 • 

Göl g:ı zi 110.;u, göl 
1 oteli, plaj ve eğieıı

ce Yerleri halkın 
..1 

ihtiyacına eev:ıp 

veı ·ecek bir ha le 
h llSı · ahibinden <la- · 

h
a bahtiyarım. ('tinkii ~·e Türkçe şu iki kelimeyi getirilıniştir. Bu SC-
<•nirn d • fısıldiyor. Bilya kırılım~. 

fazla on an daha çok Oh ala.. Daha Afoıkinan • ne şiındiden !gö.=;te-
nıuaviniın var. İki • ri len ğbe b ) 

saat bekledik claha ziyarle nahiyesine bile gPlıncdik. ra t u yı 
torırak iiıeriııde bekl ._ Bu bilyesiz tekerleklt~r ile• j Sapancrıya büyük 
dik B e na~ıı 60 kilometrelık uir • · k f · 1 J · • 
.k · u :ırada giizel lıir ~ f .d b"I . ? ı gezıcı a ı e erı nıı ı 
ı i . . mesa c gı e ı ece~ız . . 
1 

rn,unnra ıle de kar~ı • f. . . gelt>ceğını göster-
af:tı'- Me""l ~ 1 1,· ~o öre :Mı~kınnndan ı . 

" w.. 'o:-,_ a. Je\·:ız uır • • 1 kt d kısrak ·· a·· , · Kızıltepe veya Mardine ıne e ır. 
k· gor uk. Arka~ında · 

Ü\;Uk yavruc;ou .1 1 " 1 telefon edelim de bir ma-
halde . . .., ı e ı er k. l : 1) k. sahıbıni ct·· ... 1 mr gc s.rı. lll şa .1t oto. 
kaçın llŞUl'll ) 1 . . . ış olacak ko ul 1 mobıl ıll' ~ıtmı:k cloom 
ruyo d . . • \ :.> c u- v. • r"'. 

nıctin idare ettiği 

ka1nyonlC1, Kal'nca

bey 1 i şoför Hi lıninin 
idaresindeki k ·ını-

yon, Krı raca beyde, 

kasn ba içinde çar

pı~n11şln rd 1 r. Bu 

:ırada 1~ ynşındnki 
~luzcıffer adında bir 

çocuk ölrnüştür . 1 

TH hkikn ta dev:un 

edil n1ekted i r. 

b
.. r u. Hızım çocukhı. clegıl, hır k:ı7a olur uedık. l 
ırurn ı · 1111 

d· Jıre Doııki~otluk :;lofor bu makul tekli 
:•man tııttu. Ilı mPıı pe fim:zi kabule !uzum gür- ı 

şıııe 1 .. t·· 1 li ~ ~ı: ıı ı>r: guya yaka ııwdi. lkıı ~·apara~ıın1 -~>i 
Annelere üğüt 

1.~ac.ıkl.u·. Ilı~ Allalıın 'Ö- lirim. Mar<lırn' dt•ğıl, dıııı-
Unde, düz arazide ö~k- yanın übUr ucuna kadar 
tntış at yakalanır 

1111
? 1,. hile bu makine ile giıle-

tııUctu ıır . 
. . et sonr.t te eh'-u 1 . rim, dedı. 

rıııın -. u s e 
ınana ızl o-101 aııl" -Sonu Var-

l an t k" ~ ' ... 
d 1 

a · ıhcilcr C'v,·rla dur
u ar K 

r · 11 Yrtığuııu kaldı 

karak hopl.1ya hOJJla\ ~ 
açaıı · 

tut atın arka~ından 
aınauıkt·ı d , ı . t . • n og.ı n Jır 

eesstir · · 
Inah ı~ınıle mahzun 
do·· _zun baktılar, sonra 

Iııih . M·· Yanıma geldilPr. 
UtıakM ı , at ' ·, a uaşla dı. Ki mbi 
ın çok . b . cıııs ohluğ"undan 
aısedivo ı· ··b·ı·k· aut b" J r, rnnısı 1 a ıs 

id ı· ır hayvan olduğunu 
( ıa a· dur,. e_ ıyordu. Cins ol-

k t-ıU fıkrini ileri sürenler 
uyru~unu 1 "d .. . Yor} ,.a ıı gostr•rı-

ri ardı. Niha.vet aksi fik-

bı .. ?1li<lafaa w edenlerden 
rısı: 

- Eıs-. f"ıer at cins olsaydı 
•ah~· 'b · 
dea· ını ırakıl> kaı;.maı<lı, 

ı. 

rec ~arşı tarar Luna ve
ınııe kcevab bulamadı ve 

"na a"a k bi taraf}~ ya arı., mayan 
Cins ar grubu <la Atın 
kan :lrnadığma müttefi-

arar verdiler 
N"\ı . 

Trahom~an 
Sakın 

Bllhas•a "ara si
neklerden kaçın 
ve onu yaşatma 

Tı ei hon1 hu lasıcı • 
bir hastalıktır ken-
dini ve ;oculdarını 
koru çare olarak 
sık sık ellerini sa
bun la yıka kendi 
ınendil ve havlunu 
kullan çocuklarına 
kullan111a kirli e)i .. 
ni kendi gözüne "e 
çocuklarının gözle
rine sürnıe bilhassa 
kara sineklerden ka

Çocuk Esirg-eıne besleneceğini ve ına 

Kurunnı Genel ~ler- n1aların1n nasıl ha-
kezi sıfır vastan bir 

.; . 
vqsına kadar ço~u-- . 
ğun nasıl bn kıla-
cağını öğreten An
nelere öğütün Bi-. . . 
nncı savısını venı-

..1 ..1 

den bnstırınıştır· 

Birinci sayı öğüt 
hi rer aylık y<ızılrnış 
12 tane nıektuptur. 
İkinci sayı öğüt: 

nasıl Çocukların 

zırla naca i!·ıııı ôcrre-
'·" b 

tir. 

Hu· iki öO-ü tleri 
b 

istevenlere k u runı 
parası'l olarak gön · 
derir. «Ankarada 
huhınan Çocuk E 
si r{!eıne B~1 ska nh-

~, b 

ğına» bir yazı ile 
adres bildinneniz 
kfif idir· 

Kanı bozuk olan insanın kafası da iyi 
işlenıez. 

Kafanın iyi işlenıesini istiyorsan 
nını ten1izle. 

Kanın sabunu portakaldır! 

ka-

1 

' 
1 

1 

1 

' 

i 

1 

Hıığ«lay_ 

.\rpa 
l'ıı l Birçu,·al ı GGü 
Darı 3 -
Nohut 4 -50 
Mt>rrimek --- --4 50" 
l'irinç -----:;-) 
~ade Yağ - DO -
'J ere y:ıırı- 7~ -• ı- u 

Ze\"tiıı \' :ı:-rı -(;o --. • ı-

Yii ıı 40 ---
1 > rıi 
1 ::ıdem 
B:11IPııı i<;i 

l't>\ iz i l,' i 
~J ah}Pp 
Mazi -

~:ıhım 

<;a~ 

l\ uru iiziiın 20 
22 Pl.'kllH''l. 

H:ıl 
-- --- --

40 
-u=-ı-

a.) 
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ULUS SESi 
ABONE ve iLAN 

Şartları .. ....,____ 
Abone Sartları 

~- 1 

A) lığ"ı - ! o .:.: -
!:.5 ~-= :-c;. -o-
C"""'- --

··--
Kuruş Kuru~ 

{~ ç Avlı-'i"ı 
" r-

300 
- - -

Altı A~ lığ'ı 430 800 
--- --

Seneli~i 
~ 

800 löOO 

lL.4N ŞAR 1 LARI 
İltlıım beher satırından 

(Hl) Kuru:;; alınır. 

İlfin neşrinden mesu-
liyet kabul edilmez. 

Uünü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

Yurtdaş! 
Yiyeceğin, geyece
ğin velhasıl her şe
yin yerlisini kullan-

ahlak emreder. llÜr : ~Y~t ?tomobil ta-
dildı, yıne iki~er iki- çın ev onu yaşatnıa --------------

1 

ına yı yeni içtiınai 

---



• 

J D A R ID;H A N E;S t lVIA~DIN'DE 
Eakl Halkevi Bhıaal Hwnaai Daire 

- -........-- -
Telğraf Adreal 

Mardiııde ··Ulus Sesi,, 

URA VER.ER.EK 
ALINIZ 

Fiatt her keseye elverişli 
Büyük radyolar1n evsaf 

ve kudretinde 
Lüks gösteri~li 

bir radyo 

38 MODELi 

····~ ODERN 
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l AS l lıt 

'ne· sayısı çıktı 
Nushası 15 kuruştur 

Gazete müvezziiel'iadcn aravınız 

•• • •••••••• 

---Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

M. 'iret Bayar 
Basıldığı yer: (ULUS S~S~) fü~sune~ 


