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$>Dfilo yapto 
Komite Reisleri birer nutuk 
söyliyerek Atatürke karşı 
hayranlıklarını kaydettiler 

lnğiliz -ltalyan 
müzahreleri 

Anlccıra 14 A. A. -

Fransız ayan ve mebu
san meciisleri 

Yeni kabinenin nıalitedbir
lerini tasvib etti Ankara 14 A. A· -

Be:~Ikan Antanf.ı 111at 

huat birliği konfe
ransı bugün Yıldız 

köşkünde son top
h\ntısını yapnıışhr. 

Bu toplantıda kon
feransın toplan tlsı 
111 i~nasebeti le Ro
ına nya, Yuğosla vya, 
Yunanistan ve Tür
kiye devlet ve hüklı-
111et reisleri ne çekil
ll1iş ve taziın tel-
" 1-{raf'lcırına gelen ce-
vaplar ve bunları 
takib eden konf e
ı·ans kon1iteleri ta
tafından verilen ra
Porlar okui1h1uştur. 
böıt devlet arasın
da nıatbuat vesile
Sile daha geniş iş 
birliği zen1ini ye 
lialkan n1illetleri 
\ır<ısında daha ya
kın anlasn1a vı nıün1-
kün kıl n;ak için ya
llıl111ası t · ı vsiye edi
le11 işl~ r ha kkında 
te111ennil~ri ihtiva 
eden bu raporların 
tasvibini takiben 
ll1illi koıni leler re
isleri birer nutuk 

Londrada n ve l~o
İ rad ederek Balkan ınadan alınan ha
nıilJetleri arasında-

beder iki n1cn1Jeket ki tesanüd ve iyi 
anh\snıa hislerine arasındaki nıüzake-
tercÜnıan olınuşlar relerin nıüsbet bir 
ve büvük Şef Ata- neticeye vardığı hu
tü rke .karşı nıensub 1 Pa aid itilaf nanıe
bulundukl;;ı rı 111illet- nin Cuınartesi gü
İerin h;\yranl k duy nü Ronıada imza 
ğu la rını kn ydetıniş- ed iJeceğini bildir-
lcrdi r. nıektedir. 

F ranko Kuvvetleri 

Ankara 14 A. A. - teklif edilnıiş olan 
Fransızavan ve n1e- nıaH tedbirleri tas-., 

busan nıeclisleri ve- vib ederek tnesaisi
ni kabine tarafından 1 ni tati1 etnıiştir. 

li=ö o ö~tü 1n1 <dl e 
Yeni hadiseler 

Turan kasabasında bir çok evler 
yağma edildi, 

Bir polis memuru dağa kaçırıldı 
Son günlerde Ka- 1 bombalar atılnıış ve 

Denize 12 kilometre kadar dü'iteceran eden ha , bu infilaklar neti-
diseıer bir çok knn cesinde üç <ınıp ya-

bir mesafeye yaklaştılar lı facialarla bitıuek ralann11ştır. 
Anknı·a 1 ı A. A. _ ti · · d · 19 tedir. l'edhişçiler 

n ve erınıc enıze i.J l 
1 

b J k k 
İspanyadaki n1uha
rebeler etrafında bu 

l . ) l . ca a a ı nıer ez-
<t onıetre 1tr nıe-

1 
I l l l I Hatay~a T a~riUt ı 1 ı ~. erl en uza<. JU u-

safeye <:a( ar ge - nan kcısabalara hü
gün alınan haberler diklerini bildirınek-
general Franko kuv tedir. 

Yeni, Türk-Fransız 
muahedesi 

Paristen Dail Tel- 1 zakereler nıüsaid 
eğ-rnph gazetesine 1 bir şekilde ilerile
bildirildigine göre 111ektedir. 1'1uahe-
Tu- rl·İ)1e ile Fransa . 

'" . denın ınayıs ayıor-
ar,,.sın<la venıden bir d v • 

'

1 

.1 tasına ogru 11nza-
dastıuk 111uahedesi 1 ~ 1 1 ·ı 

' anınası be<en1-
akdi için cereyan kt d. 

ıne e ır. 
etmekte o)an nıü-

cun1 etn1ek te deva 111 

ediyorlar· TRberiyc 
civarında k'lin Tu-
ran'da bir çok ev
ler yağına ~ediJ111iş-

Ilatayda tahrikler giirı

den rrüne YClli Ye garip b • 

~•!killer alıvor. Bu ıefer-. . 
de, As:ılıacılar kon~re~in
de Sancağın Suriycniıı lıir 
parçası olduğu iifın eJil
ınbtir. ~fohut XeLiviilaz-• . 

tir. l'edhişçiler yaQ. mc tahriklerini :.utmnış. 
- c• tır. ittihadı Vatani l'mti-

111a edilen evlere nıü si ııwnsupları " izci tc:;;ki-
dahele eden po]is Wtı yapıyoruz,. diye ça-
111en1urlarından bi- pulçuları ~ir araya top-

k 1 k laıııava IJa~l:unışla.rdır. Şinı-
rını ya a ayn ra .. diıl P;ı 500 elbise ile lıir o 
dağa kaldırnıışlar kadar Ropa tedarik edil
ve bir çok ağaçları j ıııiştir. Türk düşmanı IIa

kökünden söküp at- sa~ı Cc>huare. Paı tinin umu-
mı k!ltipliğiııi üzcı inn al-

1111şlardır. . mı~tır. Gayeleri Hatayda 
Hayfa ya da bır çok karga~ahk ~ıkaroıaktir. -
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Yazan: Sedad Y esugey 

ŞEHİR ve 
İLÇE 

il A IJ E il L 'E, R 1 
- 40 -

Her ne olursa olsun 
rıebülözlerin bütün alem 
için mü~terck ba~lanğıç 

noktası olacağı fikıi e\·
velft Laplasa gelmiştir. 

Bu nazariye daha sonra
ları tadil edilerek ,.e ye
ni ila\'clcr yapılarak muh
telif ş0killure girnıit>tir. 

Bunlar iı;irıdc iki daııe..i 

önemlidir. Buıılardaıı Li
riı:;i Arhenyüs diğeri de 
Blöyc aittir. 

Arhenyline göre ne 
biilözlcrin içinde iptidai 
Lir defedici kuvvet mer
kezleri hasil etlen 1 eka 
siif merkcıleı i mPydana 
geliyor. Bura h~rda Hare· 
faksiyonlarda beraber gri 
diği için elektronlar müs
bct iyonlar etrafında top 
lanarak atomları, hunlar
da ınolek ülleri getirir. Vak
tile bunları eskimiş ve 
dağılmış alemlerden ayı

rıp in~i:t ettir<:n kuvvet
ler kendilerine vazife kal
madıµ;ından dolayı yeni 
baştan hararete t:Jbavvül 
ederler. V c bu hararet 
eski sıcaklığı tem:ıtli et
tirir. 

Tekflsilf ettiği oranda 
(ııisbıtte) özgür kalan i~, 
ve i._ ten meydana ~cleıı 
hararet dönücü bir mer
kez meydana gclmcaine 
sebep olur. Nihayet kız

ğınlık de\'resi gelince gü
ııe .. tc meydana çıkuıış 

olur. 

~ 1 btilüzlerin ıliğer par 
çalarmda ita vesi yerinde 
olan helezoni kolları için 
de ayrı ayrı tckftsüf mer· 
kezleri peyda olabilir, o 
zamanlar iki üç merkezli 
yıldızlar, meydana g-clir 
eder. Ortadaki çok kU\'· 

vetli olursa dip;crleri Lu
nun tabii olursar. 

.B1'iye gelince : 

Bu adamın koyduğu 

nazariyeye güre güneş

ler bir nelıiilüzden değil, 

bilakis lıiri <li~erinin içi
n<• girnıi:;- iki ncuülözün 
çarpışmasındau lıasil ol
mu, tur. Bu çarpışma ne
ticesinde birinci n~l>ülö

zün içinde bir takım nok-

talar peydahlanıyor. Binı

lardarnlo muhtı>lif seyya
reler mey<laııa çıkıyor. 

Hakik:ıten Lu clii~iin . 

celcre ilft ve edilen lıazı 

hesaplar, rıetice.:;irıdc S{!Y· . . 
yarelerin me::'af el eri kit.-
leleri ve nrnlırt>kleriııin in
ki._af dereceleri hakkın
daki uil 1rilerin do1Trulu-o r• 
ğuııu meydana <;ıkarıyor. 

Güneşlerin sonu 

Bu suretle basit ola
rak izahına <.;alı~tığ·ımız 

giiııe..,lorirı tc~ckkülünü 

tnl ip euncck .s!ıl"baları 

~imdilik bırakıyoruz ve 
sonunu tahmin ehrn:k is
tiyoruz. 

=Sonu Var-

Yonca e~imi 
Vilfı \'et iıniz nuntı-., 

kasında eki1nıesi bi-

linn1iven sun'i ça-
"' 

yırlık la r vücuda ge-
tiri lnıesi için Kay
seriden tohunıluk 

yonca getiriln1iş ve 
eski seronı binası 

tarlalarında ekile
rek halkct gösteril

n1iştir. 

1

~etirge müca~elesi 
o.-ri k i Jçesi le vi-

1<1 yet n1erkezi bn ğ
la rında zühur eden 
bağ çekirgesi ile 
ınücadele ediJnıek
tedir. 

l~i ay için~e 
Vagan Yağmur 

Şubat ve ı\tart ay.
lan içinde vilayeti
ıniz çevresine '78 nıi-

Seçme Haberler f linıetre ynğ•nur y~1ğ-
----------------------------------= 

Yağusltv ticaret hey'eti 
geMi 

'rürkive ile Yo-., 

İki küp altm bulundu 
İznıirde isnıail a

dında bir a nıe)e , , 

nııştır. 

ğusla:vya ve Yuna
nistan ile Yoğus
la vva n rasında ki ti-

v • 1 . 1 
yangın ycrınc. e gız- Buo-üu sabah saat ı 

lice yap~ığı hnfri- ü da 
0 

Tren postası 
., yatta iki küp altın gelecektir. 

bularak ortadan caret anlaşnıa)arı -
nın yenileştirilınesi 

n1üza kereleri nde bu
l unn1'1 k üzere Yo
ğusla vyad:,ın bir ti
caret hcy'cti istan
bula geln1iştir. 

irlan~a Başve~ili 
Şiına li irla nda b~lŞ 
vekili yanında ti
caret ve ınaliye n:-ı~ 
zırhırı olduğu halde 
Londraya gitıniş -

kaybolnıuştur. 

İsınail sevincinden 
[l)'nİ yerde ıneyda
na çıkan evrakı nak 
di yev i ortada hıra k-. ., 

1 ınıştır. Açıkgöz A-
n1ele, her tn rafıta 
a ranrnaldadır. 

tir. 
Bu zi yn ret in se

bebi hakkında hiç 
bir tebliğ neşrolun
n1an1ıstır. • 

Tevfik Fikret ve Şermin 
Muharrirlerimizden Bay Ziya KılıçözlünötJ 

ilkokul öğrenicileri için hazırladıo·ı ve vakmc..la e ~ 

kitab haliııde basacağımız, Tevfik Fikret ve Şer-
min adlı eserini bir kaç gün sonra gazetemizde 
tefrikaya başlayacağız, 

Büttin okurlarımıza ve bilhassa öğretmen ve 
ö~enicilere bu eseri tavıiye ederiz, 

Öğleden evvel sa
at 10 da Diyarba
kır, 11 de Nusaybin 
postası gidecektir. 

Bu A kşa n1 gitle
cek tren po:;tası yok 
tur. 

23 

Çocuk Haf

tasının ilk 
günüdür 

-

Sayı too 

Ma11iiler 
Derley~n: Kıhçötlü 

- rrn -

Tasa çaldım yqğurdu 
Seni kimler doğurdu, 
Seni dQğuran .ana 
Bal ilP . ıni yoe;urdu. 

-74-

Kar yağar alcakJara 
Dökülcr ~ıcaklara 

ı\ıınPn nasıl doğurmuş, 

(1) Sığınıyon kucaklara . 

-75-

Çini ta baktH vişne, 

Gel yarım aşka Uüşme. 
Aşkın sorıu ayrılık, 

Nafile dile dü~me. • 

-76-

Çini tabakta bedeııı 
Sarardım soltlum neden? 
Gözlerim yolda kaldı, 

Ne gelen var ne giden. 

-77-

Bir taş attım alıca 

Bir kuş vurdum y.ağhca 

Yen ile bir yar sevdim, 
Parmağı kınalıca. 

-78-

Kır atın beli ince 
(2) Ülüyom görmeyince 
Senden başka yar ıevmem 

A~dına ermeyince. 

(1) Sığınıyorsun. 

(2) Ölüyorum 

f · ,~arib Vak'ala( 1 
Hapse girmek rök• 

kıran Kafiforniyılı 
l{a lifor.n i rıa'i bir 

serseri, iki sene :zar
fı nd :ı, tanı 189 defa 
hapse girnıiş ve be,p
ayni höcrede yat-· 
n~ıştlr. Geçenlerde 
başka bir höcr.eye 
kapatılan ada 111, ye., 
rini yadırgarn:ış ve 
idare~'e nıüracaa·t 
ederal< : « Reni 0 

Hl ı Ş tı ğ'll11 höcc.-e,ye 
na k )ediniz!» diye 
yahra:1·nuştı4· • 
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1 
Kilo•a 

Chıal ıı-; 
Kr. '' Sn. 

Tuna ve .Karadeniz 
Susahrinde ~ir kadın soguktın dondu 

Su şehrinden bildirildiğine göre şehirde 
dehşetli bir kar fırtıaasıolıuuştur. Refn
liiveden Su şehri kasabalarından birine 
gitnıekte olan bir kadın Çobanlı suyu 
•kenar.anda soguktan donarak öln1üştür. 

-----~-Buğday _j _ _ 
A-;p<t _i!_ 50 
Un (Hir çu\'a]) 650_\ --

Mihveri 
Darı 3 
Nohut 3ı5o 
.Mercimek - 3- 50 

Roınen b 
Twnas asrnı, Alman 

ının ·ısk ·ı .. 
si ile nıev~1. erı cştmlıne . 
2· • uana geldiO.i va 
ıyetten b l"' 

Gaz ahsetmektcdir. 
eteler ask . 'k . Sadi 0 . ' ·en ve ı ·tt-

h 
akııuuan ı;ek. biiyiik 

e eınıni , r 
b ~ e ı haiz bulunan 
u mesele hakkında vap· 

l
t ık~arı koınanterlerde · Hit 
~rııı b ' u ınuaccel karnrı-
nı, ~oınanyanın atisi için 
endışeli görmektedirler. 

27 /3i938 Tarihli "U
niver8al,~ gazetesi Tuna 

''e Kar~c.leniz mih\'cri,, 

başlığı altıuda ne., rettiği 
bir makalede ezcümle 
Şöyle diyor: 

"Tunadaki bcvoclmi
lel rejim, A \'USt~ryanın 
Almanyaya ilhakı işinin 
tamb amıannıasın<lan sonra 
aşka b. 

ır ıafhaya dahil 
olmuştur. Tuna burriin 
menıb ] ' n aın< an Bratislava:va 
kadar uı ı.ı • 

ın uun atağı l>ey· 
nelmilel kısım da dahil 
olmak üzere - Almanya
dan akmaktadır. Alman
ya, muahedeler ,.e muka
veleler mucibince bir Tu
na devleti olarak tanm
ınamıştır. Yalınız ala.ka
dar Alınan devletleri - Ba
varia ve VVürtenbcrğ-dur. 
Fakat hali hazırda onlar
ca, Reich'in bir cüz'iinü 
teşkil etmektedirler. Ha
tırımızda kaldıgına gün•, 
Ahnanya, kendi toprak
lan dahilinde bulunan ne
hirlerin beynelmilel rejim
lerine mütedair harpten 
sonra akdedilen kararları 
lhuah@deleri ve mukave
leleri feshetmiştir. 

Anşlw;uıı tahakkuk un
<lan ~onra . Avustury.anın 
Reicll ile birleşmesi do
layisiyle . Ulm ile Bratis
lava arasındaki kısımôa 
beynelmilel komisyonu ka
?.ai hakkından çıkmıştır. 
İtte meydana gelen vazi· 
Yet budur. Diğt~r taraftan 
lıeich hükfuneti, Tun:ula 
bir garp filotilaıı teşkil 
etmek için .geçenlerde l>ir 
luwar almıştır. 

Şunu kaydedelim ki, 
sulh muahedeleri, A \ ' US

turya ve Macaristaııa Tu
Dalla harp bulunclurnıaşı

na ıniisaade etıncmektc 

<lir. Bu nıuahetlı']er, i~bu 
devlrtlere karakol vazife
. ini görecek ınuayycn to. 
nu ve eslihayi haYi bulu
aan yalınız muhafaza gc· 
nıilP.rine müsaade etmek
tedir. 

Ödemişte 
ipekçiiik kursu 
IDden1işte bir İpek 

böcekçiliği kursu 
açılnuştır. Bu kursa 
öğretnıen, talebe ve 
köy çocuklarından 
120 kişi devan1 et-

Alman 'funasının as- ı11ektedir. 

kerilt'l~tirilıne~i, Mnkezi Sıvasta 
A vrupada yeni bir vazi-

yet doğıırıuu~hır. Diiııc s·ır~Fac·ıa 
kadar ıııuahcdelcrle tcs- l 
bit edilen ,.e bu nehrin Sıvastan bildiril-
statükosunu tauıiııı l'uen diğine göre Sıvasın 
beyrn~iınilt>l Tuua rejimi Munıcu köyünde bir 
bu şartlar dahilinde geniş 
bir tadilata ınaruı bulun- ev çökınüş, beş ki-

Altm ahın satımı yapan 
~ir sarraf ya~alan~ı ~ 
İsta nbulda Balık- J 

pazarında Vasi) a-
dında bir serraf 
n1en1nu olmasına ı 

rağnıen altın alın1 j 

1 satınu yaparken ya 
kalanarak n1ahke-
111eye veril miştiı·· 

Pirinç. ---g -
Sade Ya1"1' flO .--____ r""' ____ , _ 

'fere y:ığ·ı ı ~o 

Zc~·tin ya~ı ı_no_ =ı 
Yiin 40 -- -
1 >Pri l_i3_8.~ _ _ -
Badem 
l~ade~ -i<;-i -

1 
Sf> _ 

cm:iz 1 5 
Ceviz il;i :·35 ı --
.Mahlep ı :?~-, 
~lazi v 

Kosııu• :-$<>keı I 35 _ 
'J'oz !'Pker :·t:~ .. --- -
Kahve ' 30 ---- --
Sabun fıO --('ay 310 

Mardı·n flukuk Kuru üzüm 20 
1 )t·kn1ez - 20 

Hakimlig"inden ~--- 40 ıi= 
Pestil 30 1- _ 

A1ardinli Haki o- ~n~uk 40 
ğu lla rında n Önıeri n , .. ____ llİlllllll•mi 

. 
ı 

• 

nınktadır . Almanyanıa şi ölnıüş üç kişi de 
kcmuı iyet itib:uiylc naza- yara la nnııştır. 
rı dikkate alınmaya de- 1-----------1 

Yerasetinin subutu 
hakkında vereseden 
Hadice tarafından 
açılan davanın n1u
hakeınesinde: ölü 
Ömerin karısı Za
hidenin kocası Ö
n1eri n terekesinden 
n1ülkiyet veya işti-

.1 ULUS SESi l 
ğer bir ç~k gemilerden 
mürekkep bir harp filoti
lası teşkili karşısında la
kayt kalamayız. 

Bilhas8e bu nehirde 
askeri, iktisadi ve Kara
denize çıkı~ bakımından 
pek büyük menfaatleri 
bulunan Homanya için c
heoımiyetli olan bu mese
le, pek yakında Tuaa 
devletleıirıin merkezlerin
de mevzuubab~ edilecek
tir. 

Bir taraftan Avustur
yanın t:ıhakkıık eden va
ziyr.ti de nazari dikkate 
alınmak 11urctiyle hali ha
ıırdaki Tuna statükosunu 
teemmül edilecek yeni bir 
rejimle tadili; diğer taraf
tan Turıadaki harp filo
muzun takviyesi icap et
mektedir. 

Şimdi ayni nehirde 
iki beynelmilel l{omisyon 
bulunmaktadır ki bunlar
dan birincisinin Ulm ile 
Bratisla\·a arasındaki ının

takada kazai hakkı !:'akıt 
olmuştur. lkincisinde 1856 
Pariste aktodilen muahe
nin bakiy'eaini teşkil eden 
C. E. D. (Tuna Avrupa 

' 
ABONE ve lLAN 

Şartlan 

-·- ! 

Abone Sartları 

komisyonu) da bidayeti 
tee1Süsün<lea bugüne ka
dar Tunada seyrüseferi 
tanzim edemediği gibi ha
zırdaki seyrüsefer terak
kiyatının icbar ettiği şart· 

Jar dahilinde de Tunaya 
çıkışı ve Romanyanın bü
yük iktisadi menfaatleri
ni temin edememiştir. 

fa hakkından han- Kmi!Ş 'kuru~ 
ı•--------+-~----

Y ahnız bu kadar de
ğil, Tuna Jeopolitik ve 
iktisadi bakımdan beynel
milel münakalatta µek mü· 
him bir rol oymyacaktır. 

Dünyanın erı lıiiyük mü-. -
nakalc yolu Tuna olacak 
tır. Onun kanalJarı da 
M erkezt ve garbi A vrııpa 
nehirlerini birle~tirecektir.,, 

k isin in isteınekte 
olduğunu tarihi İ
landan bir aya ka
dar 111ahkerneye tah 
riren bildirnıediği 

tlç Aylığı 

Altı AvJırrı . ~ 
Scncli~i r') 

300 

450 800 

·~--
800 11500 

takdirde n1ülkiyet IL.4N ŞARTLARI 
hakkını kabul etıni İlanın hetıer satırından 

ş i (10) Kuruş alınır. 
sayılacağı ilan olu- 1 
nur· İlan neşrinden mesu

liyet kabul edilmez. 

4t'*'*''*''*'..,.'*'*''*''*...,. ............... : ; Günü geçen nusbalar i 4loOO{Q)D{Q){Q){Q) ~1 cıoJkuruştur. 
ı MÜŞTERİYE : : y urtdaş! 
! 19381zmir Eıter~s~onal fuarında ~ Yiyeceğin, gcyece-

1: Mallarınızı Satmağe ~ındıden Hanr~nınız. t ğin velhasıı her şe-
.. A E l l 938 i yin yerlisini kullan-.. 20 ğustos 20 Y ft t mayı yeni içtimai 

-> ....... _. ....... • •• ,..... •• ._ ..... .,..~ ahlak emreder. 
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iDAREHANESİ 
Eski Halkevl Bln .. t Ha•uai Daire 

- --· · 
Telğraf Ad.-e•l 

Mardinde "Ulus Sesi,, 

~ -=-. """!- ..... __ 

--~ ·~·r· 1 OMAR DİNC 

u s 
~©l~Dm<®VÜ 

• 

oğu illerinin ı m O rn ir O A S 1 E V 1 O 1.R 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

M. Si ret Bayar 
I Basıldığı }·er: (ULUS SESİ) .8asımevl 

ir armış, Bir yo~muş ---
Ev ve ı zaman içinde 

E n Güzel Çocuk Kitabıdır 
Sallık i~i ıı g-clmi ~tir. İ<;i \;Ok ı,.rüzel Hikflyc YC Ma· 
:-;:ı ll :ı rl :ı ılcıl ıı im kitahı hı'r <;ocıı !!a ta ~İ>'<' ederiz. 

Yazan: Üıner Hiza Doğrul 

.~::it Yer Yüzündeki---·• 

eriıı Tarihi 
~atıı-ı i ~i n gPlrı ı i ~t ir, fiy at ı 75 kuruştur 

Mi- •mlA • " ~ t: 11 ELMAS f4AKAS • • • E* 
'" / Her nevi ~ef tl'r, Ç~k, Bono, Makbuz, Kağıt ba şlıklnrı fg : 
1j Kartvizit, D ,·eti ye kartları, Duvar Afişleri, Sinema « ~a V <§} V l!:JI ~ .; 
• ve Tivatro Biletleri çok güzel bir şekilde ba~ıhr ve ~ • 

~ ~a Kad ın Terz~s i • 
kısa bir ınüddct içinde tesliın edilir. C : Birinci cadde ~inger acentesi yanında ~ 

şıky::;:.:ti;~t~~~:.:a::::~zı, kübik harf)a.-ıa çok 1 [J Di~işlerin güielliği ~e ucuzluğu ile : 
v c •i l ec~k "i p:tri~: er. g1ideı ilec~!< p:tra!ar . A!ardinıle ( n u' Sc·i~ 111 Rekor kırmıştır : 

Basıme,·i ) idare miidürli •ğü namına göııde.rılmelıdır. 41t: ı • 
. . . . .. . . . ili/' Beğ n ilmeyen nıalların parasını •. 

Dışarıdan gönde ·ı l ecek sıp::ırış numunelerının okunaklı bır 'iP. derhal öder • 

surdt~ yazıımasını saym müşterilerim izden dileriz. 1: Bir dafa tecriibe bunu ispat eder .1 
• a a mm• •••••••••~ ••:cı•~~~- • ~~-~~-~ 
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İ YÜZDE 2 TE Zil.A ~ ~ Ay ı k ~ oda ;&?~ N Ö~@l liiJ 

1 U c uı ~ IK ô lİ:<§l !P> ~ ,~;;;a~·;.~~t ~ c ı~ af tasının. başlanğıcıOır 
! Satışları Başladı :_·__ Büıiin88lı~,~a~~!~-a ve Vavrularınızı Bayram için Hazırlayınız 

.... · ~.~ ~ .~r . :-.~r: .... kadın tcrziledııe tav-

SatlŞ Yeri =-=ı~ımlllil::~~~: ·üven T ecimevi "P 
F- • ~ 

UI s . B , d :.-~ ·~~~ AllE DOKTORU ~·· · .: Gaz, Benzin, ·nıakina yağları, e 
IUS eSl aStffieVlil e gazete --: IT \"] . ~ l l .1 ! ~~ !Ui. len otomobil lastiklerinin ~ 

="= : er ı ı r.n ırı ._. ı ı ı :uı ı r· ~, • · • 
~ ve kitap bayii Cemal işınay := :1 aıakaa.~r 0ıa n \;~Jk ~uzeı ~ ~~ Toptan ve· Perakende :C 
= :: f+ L ır e-ıt' rdır. •! <-i FN l 'CUZ ~ATIŞ YERİDİR ~ 
-- ı .ııımııııuıııııııuıııımuıııMııınııııııııı•ıımm~v111111HH ımıuııımmı:ı,ıııı '~lif:7 ;A~:~11~;~~~1~ 1!~~;7;~~ .... ~:~ ı~~,~~* '1 

) ~ ~ • •->:ıeoi 

Doktor ., Operat or 
Saim Kesen 

• • •••••• :· •••• ]VI O O E ~ N I 
: iş H e k 

1 
mi ~il!. mıll

11

[ili]'lll'"=~'ll
111

J':'lllınııı·~~~,, .. l11"::illllll"~ : 
• Hı· ı mı· Kıymaz Jı lı. .. .ı .l..ıı.J L1ı.. 1.. •.J ı..:::ı ır ı 

Anıeliyatlarını nıute<lil şer~itle .• f. C I~ U A 51 N 1 N •. 
yapınağa başlan1ıştır 

PAZARTESİ ve CUMA GUNLERİ : Hususi muayenehane- 6 lflCı Sayısı çıktı 1 
fukara lara n1eccanen bnkn1aktadır • sinde her giin saat Nushası 15 kuruştur e 

{ 2 den 18 e kadar has G , t ·· , ·ı ·· d • Adre•• Postahan" yanında PAl'k kartı•ıııda aze e mu\ ezzı eı ın en arayınız 
· ' • • talarmı kabul eder. e e ................................................ ••••e:.- ••••••• 


