
Sabib ve Başmubn -· . ..... ,ırı 
SİRET BAYAR ---Memleket menafiine . 
sal-1nlarınıı aıd Yaııtnra 
. z a;ıktır. 

Basıırııayan . 
1 ~azı ar geri 

verilnıeı 

-= 

.. 

Sayı S99 

14 Nisan 1938 
Persenıbe . 

Sayısı 100 Paradır. 

On~b.~.~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!'"""'~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~ 
ırınnı· yıl 927 ~ Kuruluş yılı ı Ağustos 1 

Balkan 
toplantıları 

Her tu·· ı ·· . r u ~ı \·asi anla:-;-
ın l . • a arı ua· .1 . ., • 

ıını eştırcn ıRı 
deıı-işm ., ez esas vardır : 
.Menfaat b' ı· ~ · r·ı · . . ır ıgı, ı 'ır bır-

lıği! Menfaat ve fikir ftle. 
nıind k' e ı tezadlar tasfive ol ~ 
. unmadıkça, devletler ara. 

sı ,1 
nua muayyen zaruretlere 

ce\·ab veren itilafları mil
letlere malctmek iınkfm
sızdır. 

Hntırlar<l:tllır ki Balkan 
ınilıetıeri ekonomik temas
lara, :siyasi antan<l te:;-nb
hüsüııden önce lJa.;;Jaınıs -l .. . 
ardır. ilalk;ın :ntantı mü-

C!:isesel"r· · · · " ıııın en (\'cncı ba-
sın hiırı;.· ı· 0 

d 1~ 1L ır. Fakat oııun 
a teıneıı · ' · . erı, vıfümlan 

uerı anta t tl . n avasının ıra. 
zetelerim · .. ı t> 

ızue nıu··n.,k:ı~a ,.e t k' . u , • 

.. et ·ıkı ile atılmı~tır. 
~ıınui ı·st· h 
' clll ul<la a \'Ill sa-

ra vırı "'\I 1 . · " on arıııda top· 
!anmakta olan il\ i kun 
fcrans hiç şüphesiz daha 
feçen ay Ankara top-
aııtısını yapmııt olan an
t.nnt konseyinin yüksek 
Çalı~maların:ı en tesirli 
Yaruımları v:ıpivor. Bir 
tek · . • . 'k menılckctın muhtelıf 
; tisadi menfaatlerini a
ı~ııkıe~tirnıenin ne kadar 
~~ç ol<lugu malfıın<lur. 
ır kaç. milletin i~i"ral ct-rn ,,.., 
ekte oldurru koca bir 

tr· l'" !'"} 

b'> g'l'nin hi~ Yl'rine hesa-
ın hakim ol<luğ·u menfa

:ttlerin arasında flhenk ve 

llıuvazcnc esasları bularak 
~tılar iistiinde işlemek: ni-
1~Yct lıerkc~in kal.ıul cUe· 
bııec --· . k egı nctıcelerc varma · 
ıııll 
1 

11 mesai ister. Bunun-
ı~ lıeralıer her toplam~ 
~e J 

<l 'h<li mfüıbet kazancını 
a "ermektedir. 

l ~ferasim saravınııı sa-(}n ~ 

<l Unda bugün her zaman 
":n fazla bir sauıiycyet 
ru Yakınlık havası tenef
.. s ediliyor. Komisyonla,a . 

gıren ftıalar<la başka 

> 

Hariciye Vekilimiz 
Mısır Milli Bankasını 

ziyaret etti 

Zıraat Vekaletine 
Bay Faik Kurtoğlu 

tayin edildi .. 
Ankara 13 A. A· -

Hariciye V el< ili T. 
Rüştü Ar<1s bu gün 
Kahi rede Alısır Al illi 

Ban k<lsını ziya ret 

etnıiş ve bank<ldan 
ç1l<e1rkeo halktara
finda alkışlannnştır. 

ik Kurtoğlunun ta
yini hakkındaki Ri
yaseticuınhur t~z

keresi okunffıuştur. 

Yunan elçisi ve Yuğoslav sefiri 

Ankara 13 A. A. -
Kamutayın bu gün
kü toplantısındCl, 
Zıraat Vekaletine 
~1anisa nıebusu Fa-

Rüştü Aras şerefine birer 
ziyafet verdiler Teftişe çıkan iki arap memurile 

• 
Ankara 13 A. A. -

Haricivc \'ekilinıiz ., 

dün, Kahiredeki Yu-
ğosla" elçisi tara
fından şerefi ne ve
rilen çay ziyafetinde 

bulunnıuştur. 
Yuna nista nın Ka

hire sefiri de bugün 
1 

l~üştü Anls şerefine 
bir öğle ziyafeti ver
nıişti r. 

üç,polis öldürüldü 

Bir lnğiliz ~omiseri agır surette yaralı 
Kudüs civarında ru pusuya düşürü

teftiş yapn1akta o- lcrek öldürülınüş
lon iki Arap 111e111u lerdir. ~len1urların 

yanında bulunan 3 

Çin orduları ilerlemekte 
devam ediyor 

polis de civar tepe
lerde gizicnen çete
ler tarafından ya
kalanarak öldürül
n1üştür. Bu hadise 
esnasında bir İnği
liz polis koıniseri
de ağır surette ya

· Japonlar 300 köye ateş verdiler 
Ankara 13 A. A. -

Şin1ali Çindeki as
keri harekat lıak
l<1nda bu gün alınan 
haberlere göre bir 
kaÇ kerrc el de<>·iş 

~ 

tiren ve nihayet Çin-
i ilerin Korar Kılav 
Kı\'aogteh şehrin
den gelen gazete 
n1uhabirlerinin söy-

ba~ka milletlerin <le:n. 
ayni milletin mümessilleri 
olmak hali \!ar. Her sa
hadaki anlaşmaların ilk 
!'artı ve inancı sa.de bu 
derrilnıi<lir?. 

l' 

- Ulus -

l~diklerine nazaran bin kişi yann11ştır. ralannı1ştır. 

Japonlar bu ınınta- Çin kıtaları Şan. ı 
kayı terk ederken sinin cenubunda san .. ı .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;...;.;._ ____ __;,..._ 

300 köye ateş ver- gusa ve Pingbuyu 
n1işler ve bu yan- yeniden ele geçir- 23 
ğınlar neticesi dört mişlerdir. N Ü~~ ifil 
Fransız Parlementosu ç . k H 

1 
Daiadayanın kabinesine itimad 

beyan etti 
Ankara 13 A. A. - lenıentosu itinıad 

Daladyanın riyase- beyan etnıiştir. 
tinde teşekkül eden 1 Kabineye itinıad 
yeni Fransız k a bi- reyi verenler ara -
nesine Fransız par- sında Nasyolistler 

ocu a -

tasının ilk 

günüdür 

-
ve konıonistler de 
bulunnıaktadır. 
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IHAYAT YE KAiNAT 1 
a.: ... +w+:•DAA* swıt13+W GC ·~:·z~•:EDi? 

EH İR ve 
İLÇE f Garib V3k' aıar , ' 

Karmcamn taşıma ~u~
reti çok yü~se~tir 

Yazan: Sedad Y esugey il A JJ E il L /:.,' il İ 
- !i9 -

Ru kadar hafif 0lan 
bir eisiııı yavaş ya ,.a~ 
sıkı~tığ"ı vakit hem kü
çüleeck hcmdu ağırlaşa

caktır. Diğ'er taraftan ya
pılan tetkiklerle bir nc
bul:ıda lıuluııan bütün ei· 
simlerin arıcak iiçtu iki
fli nelıiilözdcn tc-.ckkül et. 
mi~ olan yılılızda l.ıulıııı· 

duğu anlnşılmı:,;;tır. 

Xel>ülühlerin ~ok hafif 
olduğu bu suretle aııla

şıldıktan sonra netice ola
rak diyebiliıiz ki bir saıı
ti metre 111 ii kfı.bi l..ıir ha· 
ciınde ancak bir t~k ato 
ma Lile rastlamak giiç· 
tür. Şu hal<le giinc~ ka
dar hüyük olan lıir ne 
bul:wı ~ıkı:-tıracak olur . . 
sak lıir sandık lıiiyüklii · 
ğiinde bir yıldız elde et~ 

mi~ olur,uz. 

Demek oluyorl{i ka-
inat bir kozıııik buluttan 
ib:ıretti. Bııııdan nebülöz. 
ler, ııebü!Uzlcrdendc yıl

dızlar, yıklızlanları da scy 
yareler meydana geldi. 

Bu suretle l>ir lıaş

lanğıç kal.ıul t>diuee \'i

kan neticenin insanı tat-
miıı edeceği a)'iktırdır . 
Fakat lıaşlan~ıç olarak 
mevcuciyetiııi kabul cttı . 

ğiıniz lıu kozmik l>nlut 
nereden gelui, Pek taui
idirk i buna Ce\·ap ver
mek kabil degil<lir. Bazı 

fizikçiler kozmik bulutuıı 

ba\ika bir kfüııattan akıp 

gC'ldiğini ileri sürüyor. Fa
},nt l.ıu da im;aııı tatnıiıı 

t·twi) or. Çiiııldi şayet l>u 
<loğru be u kfıinat nedir. 
nerededir ve ııiha~·ot ora
da kimler nu? 

1 
ınrı-onii '-·ogi·unlui"rurı:ı uarr_ 

t) J ö ~ 

1ı ol<lıığunn gürıııil;?t .ük . 
hakikaten yumurta :;ek
liıı6lc ulan nehiilüzlerdcn 
birisinin c;a111 (kutrıı) ye. 
trilyon 51() ınillar kilo . 
ınetre gelmi~tir. Hu ınu

~ızzanı miktar bizim gii· 
ne~ si:stmııimiıin 800 mis· 
lidir. Ve ~aniyedc 300 
ilin kilometre katedan l.ıir 
ziya ancak 300 gümle 
lıir taraftan diğ'er tara
fma geçebilir. 

Bir nebula hakkında 

lıü1ft5a söylemek istersek 1 

bunlar yoğunluktan t:.ık· 

tir. edilcmiyeePk kadar 
az vasati harnrctlcri dii
ı-iik. elektron ''c ivonları 
• w 

,·ek<lii"rerinden a vrı nır-. " . 
lıklardır. Bunlar kn Yvet-

~e~rimizin Ele Airikle tenviri işi 
Gelecek ayın 011 beşin~e bitiyor 

Şchrin1izin Elek- başlanacaktır. 
tirikle tenviri işi üze-
rindeki çalışnıalar ~aire ve evlerde , 
ilerl~niektedir. ~ta · tesısat y:ıpılınakta 
kineler !!eln1is vt= gelecek ayın on be-

C7 • 

verine konulnıavn 1 ~ine kadnr bütün 
başlnnnHştır. Bir' işleri~ı bitirilnH~sine 
kaç güne kadar tel- gecelı gündüzlü ça-
1 erin çekiln1esi_11e lışılnıaktadır. 

Vilayetimiz ~ölgesi in ağaçlandırılması 
~im~iye ka~ar 45000 ağaç di~il~i 

Bazı hayvanların ken
di cüs~Plcrine nisuetle ııak

lcdel>ildikleri ııırırlık ak-t-o 

lın al:ıınıyacağı kadar fa·L· 
l:!dır. Mesela. bir karınc·ı 

kendi ağırlığ'ından 60 de
fa fazla olan i.Jir nesneyi 

iiitediği yere nakledebilir. 

K:ırıncanın Lu kabili
yetini bir ioscm kuvvcti
le mukayese ecletek olur
sak şu neti<'eye ''arırız: 

70 kiloluk bir a<lamın 
4000 kiloluk bir şeyi nak
letmesi. Banda, k:ırınca-

11ın lehine ol:ın noktn, 
kendisinden 60 defa faz
la :ığ·ır olan şeyi nakh·t 
ıııck İ<;in tekerlekli vası
tadan btif atlc etmemel..te 
lıulunnuısıılır. 

Bir hafta içinde 
Vila ya ti ıniz böl- j kellefi yet :usu 1 ile şeh 

gesinin ~1ğaçland1- I riıniz v.e kazaların 
nln1ası isi siirekle <la 15 bı n kavak ve 
devanı et.ınektedir. 1 

sügüt Hğacı dikil-
Şinıdiye kadar nıü- ! nıiştir. 

------------------- 1... . . Ankara - Geçen 

ıv~;:w.::«r::::«r::::«r::::@::@::@::@::@::@::@:v .. j m'"' () !U1~UAN~ .. u _A R I! bGiur'' i l~ıh· .. iı'akf tıa11uhı·~~·~~-·~ r·Si . ...._.. ·--'·'-· . ..., ................... - .. ...., ............ ...., . ...._ .. ....,.~ .. ....,.-.. ..., . ._ .. ....,.-.•.-il·~· r~i ., 
... . .. 
ii,j Hayaliden sesler : i.~j 
İYİ f~i' ı teşkda•.ı 41 kaçakçı 

ten maddeye doğru gc. 
len tckfü;üflerin ilk saf

halarında lıulunuukl.nın -
dan ancak atomların tc
şek killiinıfon ~onra. mey
dana g(·lebilecek olan uıi

haniki; kim ye\ i ve lıik('

ıııi kal.Jiliyetlerdcn henüz 
mahrumdur. 

=Sonu Var-

Yahlanan hça~ 

i.~; S ·· 1 S V.j l Burrün Sah:ıh o-e- "'wn l ·ı ı 1 fYİ Oy 9 Unam f~i u ö lvv {l O güınrü { 
·l:J· · •· lecek 'Tren ı)o.st ..... sı l?aç'"' u 9""noo d ft 
rŞ1 Nesin Sen? t~i yoktu.-. ... u ogı ... ıv ~ er 
i~i V..j sığara kağıdı ile on 

fyi Şahin misin: baz mısın? r?1 S·1•1t 11 d N k:-ıçakçı hayvanı e-
i.~; H h ') ikj· ' ' e 1 u-;av- ]e o·eçı·ı·ı11ı'ştı'r 
fYİ a armısııı, yazrnısın. i"r11 hin, Kıztlteı1e, J)~- ö . 

l·: 1· Edamısın, nazınısııı'.> ·l · · 
f~i Söyle Sunam ne -in sen'? !~{I rik saat 1:) tc Savur, 
i~:U Si? !~! 1'1idyat, Gercüs.·, İdil 
l~·i Oünesınisiıı, auıı.11~111'.> r~l ı c· - o· ı-k~ · .ı 0 tk~ ,.ızre ve ıyarba-
fY! Altın ok mu, yaymısın? f") 1 1 1 
.. Ceylanmısm, taymısııı? :·~: <ır post:ı arı gc e-

i~J 1 •• .J 1 l 1~ . 
fYi Söyle Sunam nesin sen'? i~·i ce ' sa <ı t 1 <. e ren 

Altın lsti~salı 

i~i iS !l!I postası o-i<lccektir. 
Bu sualler de te,·apsız fYi Can veren bir 'Can mısın'? ff1ı h 

kalmag:ı malıkfımdur. t~{ Damardaki kan mısın'? t~i Bu gece gidecek 

Avusturalyanın 
altın istihsHlntı 1937 
senesinde 191 den 
beri iJk defa on 
ınilyon lircdık kiy ... 
nıeti bulınu~lur. Bizde lııı <'lV:tp bu

lunması icnktrn~ız gibi gö
rülen uu mcvzu<lan kaça
lım: -

Yalnız bu uulutlara 
koımik bulut l>unlan teş
kil eden gazlcrnde koz
mik gazler diyelirıı. 

i~J Sultan mısın, han mısın'? V··! ·rren e kisprestir. 
fYi Söyle Sunam nesin sen? rŞ1 • 
ıi~j ~ ilj --------------------
r·ri Cefakar mı , yar mısın ? f~l 
i~j Ateş mısın, kar mısın'? !~t 
fYl Turunç musun, nar mısın? ff1 
iki s· 1 8 ihj 
!~1 öy e unam nesin seı1~'? !~·i 

~ ~ ~ 
fYl EY HAZALt; s~ misin? fYl 

Tevfik Fikr.et ve Şermin . 

iki Göksümdeki ben misin? UJ 
·r~·i ·~· 

Biraz evvel yukarda. ı · · · Candan gönülden misin? rvl 
i~j s.. 1 b l . ? i} .. j 1 

. Muharrirlerimizden Bay Ziya Kılıçözlünün 
ıl~okul öğrenicileri için hazırladığı ve yakında 
kı~ab halinde. b~s~cağımız, Tevfik Fikret ve Şer
mm adlı eserını l>H' kaç gün sonra gazetemizde 
tefrikaya başlayacağız, 

~ynştayn na~:ıri~esi~~c -~s- 1 [~·---··-:-·-:- ·-:-~~.!.r.-~~~~.~.=-~~~.:.~~.:. .. -..,... ....... _ .. .__.,... .. ~J1jı .. ~ B~t~n okurlarımıza ve bilhassa öğretmen ve 
tınaden her cısının lnıvuk- ı ··:.~:···<<>:=·<··=.:.o> ···::<>.:··"::o::····=:<>.:· .. ·:ıo::.···::<>::···<<>>···=:0::···<<>::·· .. ::6.':·· 0 1 rrenıcı1.ere bu eserı· tavıı'ye edeı·ı·z 

" .. 1 ._..._.._....~ •• ...,...__. •• _, • .._. •• ....,."'"-••_.,.._.. • ....,,~ •• _.,,"'"-••_.,• ....... ...,.~ •• ..;..,.._:_.,.~.·~. b ~t 

.. 
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iv . 
abancı Basınlarda 

ltalyan Bas~nı: 
11._:f_t!_ _ _tı_~_l_--=I,'!- PİYASA-. _ _ ur an a er er . 

y hal!a~ l~paratorluğunu tanıyanlar listesi 
enı ıkı isinıle zenginleşti 

Tür~iye ve Yunanistan 
5/N· 

"La S•t 18an/1!)38 tarihli 'ı :wı muhafaza edivoruz. 
aın · · Tiirk· pa ,, gazetesi, İtalyan lınparatorlı.ıjtunu 

lt'll ıye Cüınhuriyctinin taıııyan son devlt•t Fran-
' Yan JI . · · lurru aueş ııııparator- sa olacaktır. 

Nazilliye 
Su getiriliyor 
Nazili - Şehrin su: 

projesi Nrıf ia Ve
kaletince tasdik o
lunnıuştur. Beledi
ve, beledivelcr Ban-., . 
kasından borç :ı la-
ra k he.11en işe baş
la vnccı ktır. 

ı:, rıu hrıı·' - bl' ... . . 
n ' uıo·ı tp ıırını esre ı . t') ' ı::ı • • • 

taı~a ~1er~.~· 1~. :ı~ağıuaki ınu Harp bıtınce ispanyada ''f ) Urtıt.tnii .• tür: • 
"ruı taıyan iuıparntorıu Ecnebi kalmayacak 
~ ıu bnıy:.ı l r . 'k' 

~t}.~s~~~~, <l,:~~::~~~~:·!~; 1 s pa n ya 1 spa n yo 11 arın~ ır 
" . ıır~ıyedir. iki ay ev

.....!!._ ılerı su··rd .. ,._ .... 'dd' - ll:,!UITIUZ 1 I· İtalyan matbuatının 
başliea yazıları lıığiliz - 1-

nız "11 Giurnalc d'ltalia" 

gazetesi lRpanyadaki İtal
yan gilnülliileri h3kkımla 

YENİ 

Kız Enistütüleri 

I· Kllo•a Cinai ı- - ~ 
ıKr. 1 Sn. 

Jluğ·day -\- 4 ;,. __ 
Arpa 3 150 
Un (Bir çuval) G50 1 = 
l>arı :1 

Ankaradan bildi- Nohut 3 50 

rildiğine göre l\la- Mercimek 3 50 

nisa, Elaziğ ve Tı- ':irinç_· ___ !> 1 = 
::Sadt> Ya~ 90 1 

rnbzonda ClÇtlncak Tere ~·ai-1 - 80 ]-
yeni kız enistütüle- 1~~1tiı!Y:l3.l uo = 
ri içı n h~ı zı rlıkla r ! Yün ı 40 ı 

l k d 'l· Deri 1 i3
8
5 ~ -Y" pı ına ta ır. n ""' B 1 -. 

. f' k 1 . d. 1 a< em art \:C" a eti ığer J~,-.H-lt·-ın-İç_İ. -
bnzı vdavetlerde de CcYiz 5 -"' ,,_ 
enistütüler açnıak Ue,·iz iı;i 35 1-
. . . Mahlep 25 
ıçın tetkıkler ynp- j :~M:ızi __ 6-.ı= 
n1aktadır. Bu husus I Kt>sıııc Şekcı 35 ı _ 

için bütçeye tahsi- 'l'oz ~r.ker 32 I _ 1, 

~ J. ı l 30_, --sat konnıuştur. -"-a_ıı_\'c ___ _ 
Salımı 50 

f,5 

CEYAAXDA. <;a~· 310 _ " 1 talyan görlişmf•leri, Fran
Fanın dahili \':\1.iyı·ti, Ja- uzun bir makale m)~ret- ı-------• T 1 t pon - Çin h~rlıi ,.o niha- Qmektedir. Bu ıııakah·ue !ı 

limal ~evletlerı Kuru iiziinı 1 ~Q_ _ 

op an ısı yet uluslar sosyet(•f'inin Sovy0t Hu~yaya hücum Elektrik Tesisatı Şirketi 
ltaıyan rııatlmatı, şi - aon zamanlardaki altlığı edildikten vP l!'paııyarıın : 

uıal de\'lctleriııiıı vapiık- vaziyete aittir. • dahili ' ' aziyctine So\•yot Ceyhand~n bildiril-
!arı toplantı tıakkı~da mü politikasının scbcbivet ver 1 r .... · - I Ik 

Pt·kme:1. 20 - - --- --
Bal 40 1 

"PCStil . 130 l-
811c:11k - 401

1

- ~ 

alealar Yürütmekte ve lıu ~latbuat, İrığiliı - ltal- di~i iddiaolıındukt;n son ~ ı~ıne .gore .1a . ın 
~~Plaııtıua alınan kararın yan görü~ınelc ri hakkın- ra İnğiliı tezi ınüd~lfaa e- ıştırakıle 50 bın lıra 1 
ın::11~r s.osyetcsinin ülii- da ayrıca ınüt.alea yürüt- dilmekte ,.e denilmekte- sernıayeli hir şirket 

tacıl edecc•k bir ka miyorlarsa da lnğiliz mat- dir ki "Harp bitince, Is- kurulnıuştur. Şir-
;;~. ~lduğunu ileri sürmek buatmın lıu görH~ıneleri panyada ecnebiler kalını- k · 

ULUS SESİ 
ABONE ve iLAN 

Şartları ır er. hakkındaki uzun neşriya- yacaktır. İspanya lspan- et en çok hır sene 
"U ı;La Stampa uivorki: tını nakletmektedir Yalı- yollarındır.,, zarfinda Ceyhan111 

l 1 ,, • -·~ us ar sosyetesi tanı bir elektrikle teovirini \ 

~~~~;~:0 b~~:~~~:~· f.:~.:~ lnğiliz - ltalya gOrüşmeleri ~attın~a temin edecektir. ----~. -C> --

~atı lıuna hiç bir şüphe 1 } l ı----------; Aylığı ~.s ·5.s 

Abone Sartları 

ıraknıiyor. lsvcç harici- ta ya gazete erinin neşriyatı 1 

:--_~ _:ı:: c.>-

Ye nazın şimal ılcvleth'ri Mardin Kuru:: Kuru~ 
narııına <lcmiştirki: ,,C~- Gazeteler Çeıııbcrl:ıyn günhenberi vazih ve miis- • 
rıevre)' C karRı hic bir ınt1C hakkında büyük nıedhi- takim bir yol t!1kip etmek Tra~om Hastanesm~en bu . .. '.i -

rıyetiıniz yoktur. Yega yeler yaziyorlar. Bu rned tedir. Onun :;;atısiyr.ti, mu-
~~ ııorıııinıiz ·lJitaraflıktır." hiyder şu suretle hülfise halcfetin ueınagojisi üze- Hemşı·re aranı.yor 
.,venol ve ı-criklcri arlık e<lilebilir: rinde lıüyiik bir müessir 
~u dükkan; kapatmaya olınu~tur. Artık 1n~iliz cf-
atıansıııla.r. Ancak ycga- "Çemberlayn A \'3.m kari umuıniyesi, biiyük 

ile halli lfıııın gelecek me- kaınara~ıııın her toplantı- Britanyanın (..'eml.ıcrlayn 
aeıe uluslar sosvetesinin sımla kudretli \'& yüksek gil.ıi im \'Vetli ve enerjik 
binasından ııe su.retle isti bir !iiava~çı olduğ'urıu is- lıir ~ahşiyet tarafından i-
f~de edileceği keyfiyeti- ' bat etnıck.teUir .. Çember- dare edildiğini lıilınekte-
dır.,. lavn Edenı t.adıve ettiui d' .r .r ,, ır.,, 

30 Lira ücretli Ka
dın hasta ba klcılığı 
munhaldır Taliple
rin nıüracaa tla rı 

1 ilan olunur . 
1 

Üç Aylı~ı 300 
----------
Altı Avlılrı 

• I"' 
450 800 

800 j1500 

IL.~N ŞARTLARI 
İlanın hener satırından 

(10) Kuruş alınır. 

İIAn neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

1 
~in -Ja~on Har~i Hakkın~a 

talyan neşriyatı 

tJ.a.&.a..a.&'*''*'*''*'*'* .... '*''*''*•'*•-*'*.&:C1 

Günü geçen nushalar tJ (t (10) kuruştur. 

İtalya gazeteleri

tıjn Jaon - Çin har
bı hakkındaki istih
~aratı bütün cihan 
•stihbara tının aksi
dir. İtalyan gazete-

)erine göre, son iki 

hafta içinde Japon 

ordusu yüzbin Çin 

askerini inıha et

miştir. 

i 41 D (Ô)(Ô)(Ô) D (Ô)(Ô)(Ô) ~ 
J . .M0$TERiYE i: Yurtdaş! 
! 1938 lzmır Enternasyonal f uarın~a t Yiyeceğin, geyece-

: Mallarmızı Satmağe Şim~i~en Haznlamnız. ! ğ~n veıh.a~ıı. her şe-
• 20 Ag" ustos 20 E i Al 938 • yın yerlısı?ı. k~lla~-: Y U : nıa yı yenı ıçtımaı 
.... .,....~...,...,,....., ................ ahlak emreder. 

- ........ _ 
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lDAREHANESİ 
Eakl Halkevi Blnaal H1Uusi Daire 

·- ·- -
Telğraf Ad.re•l 

Mardinde "Ulus Sesi,, 

C» MARDİ ~C 

~©l~nm~vü 
~ 

Doğu illerinin en ıno~ern . Dir 8 A S 1 M EV 1 O 1 R (';"'' 
';J 

~zmmm .... .-~ 

Her ne\'İ Defter, Çt k, Bono, ~1akbuz, Kttğıt ba şl ıkları 

..... . 

nıeeııuuası 

11 rmmarah Mart 
sayısı çı~tı 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

' l\1. Sıret Bayar 
Basıldığı y er: (ULUS SESİ) Basımevl 

ir aı mış, Bir yo~ınuş • 
Evvel zaman içinde 

En Güzel Ç ocuk Kitabıdır 
• 

Sntlık için g-clıııi~ tir. İçi <;ok giizcl Hikftye ve lfa· 
s:ılla rla <l olıı hu kitabı J111 r c;ocuğa t:l~iye ederiz. 

"™ • 
Yazan: Ünıcr Hiza Doğ'rul 

,~~Yer Yüzündeki--• 

lerin Tarihi 
:-::atı~ i~in gclıııi:;tir. fiyatı 75 kunı~tur 

E AA 

~~lNÜ~c§llf1 

~o u~ Haftasının ~aşlanğıcı~ır 
Yav rularmızı Bayram İçin Hazıday1111z 

-


