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Sabib ve Başmuha.ıriri 
SiRET BAYAR 

Memleket m r·· . enıı ııne aıd yazılara 

B 88Yfalarımız a~ıktır. 

3.Sıhnayan yazılar geri 
verilmez . 

Onbtrincı yII 

Sayı903 

1~ Nisan 1939 
" 

SALI 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Agustos 1927 

IHlalricüye VekiOümi~ tglUın 5a[b)©ıh 

Bayrak 
8-' ırmızı ve hryaz, 
~ hUtüıı varlığ;ımız, 

bütün sevğ'ileı iıniı 
duyğularımız o renklerde 
doğar, o renklerde ölür. 

Ulusun bir kitle halin
de toplandığı maddi Lir 
tı:ç, mfmcvi bir hPp, o hi~ 
bir "Sakarva o hiç bir " . " Afyon" dır. 

O bir efsane. o bir des
tan, o uir tarihtir. Mille

tin asırlara sıcrmavan ha· ,., . 
Yatı onda toplanmıştır. 

1 
Mazinin zafer ve şeref

ler~nin toplandığı yerdir. 
Stıklal i~in mu"affakivet-

Je b" • • itecek hamleler kay-
ııağıdır. Bütün Lir milletin 
kafası onun için düşünür, 
bütün bir milletin kalbi 
onun için çarpar. 

BPşiğinde masum uyu
yan <;ocuğ'un JGZl"riııde 
onun rengi vardır. Baba
sııu kucaklayan, annesi
nin boynuna l'iarılan bir 
yavrunun kalbinde onun 
gevğisi var<ılır. Çocukları

ınız için duyduğumuz sev
ği, . aile yuvasının mesut 
ve bahtiyar olması için 
hi@sedilPn kıskançlık ak 
ıaçlı anne ve babalarımız 
için beslediğimiz hürmet, 
bütün uunlarda o iki ren
gin sevğisi, o iki renğe 
ba~lılık vardır. 

O iki renk yarının za
fer ve şeref dolu ufukları
na koşan yirmi milyonluk 
Lir kütledir. Biz on<la ya
şıyoruz. O bizde yaşıyor. 
O bizim kafamızdadır. O 
bizim kalbimizde çarpar. 
Onun renği damarlarımız
da dolaşır. O renk şeref 
\1e zaferdir. O renk saadPt 
ve crsarettir. O renk b:1ş
tır. O renk yurttur. 

A1
• Akyay 

Kamuıtay 
Ankara0ya 

Gümrük resimleri hakkın
daki layihayi kabul etti 

<dl©> n <dl lUı 
Ankara 18 A.A -

Hariciye vekili dok
tor Tevfik Rüştü 

Aras bu sabah Ka-
hireden 
tür. 

dönn1üş-

Ankara 18 A·A -
Büyük n1illet n1ec
lisi bugün b<lzİ ınad 
delerin gün1rük re
siınleri hakkında 

hükumetçe idhal o
lunan kararların 
tasdikine ait kanun 
layihasını nıüzake
re ve kabul etn1İştir. 

~-······ 

Romanyada 
Demir muhafızlardan 200 kişi 

tevkif edi!d i 
Antakya 

Konsulosumuz 
Fransız 

Cümhur reisi 
Yapllan araştırmada bir ço~ sili~ ve cep~ane ~ulundu 

Yeni Antakva kon 
sulosluğ·una tayin 
edilen Celal Tevfik 
Karasapan ödevi 
başına hareket et-
111işt1 r. 

Tren Erzincana 
Variyor 

Ankaradan bildiril
diğine göre Deınir 
yolu İnşaati gittik
çe ilerlivor. Önü-

"' 
ınüzdeki Cü111huri-
yet bayranunda, 
demir yo11arımızin 
bir ucu Erzi nca na 
varn1ış olac::ıktır. 

Gelecek sene Cün1 
huriyet bayrannnda 
hat Erzurun1a va .. 
racaktır. 

Ankara 18 A.A -
Fransız reisi cün1- Ronıanvada den1ir 

huru, İnğiltere kra- 1 n1uhafi~ teşekkül-
lının ziyaretini iade 
etınek için önü111üz
deki teşrin ayların
da Londraya gi<le
cektir. 

lerinin serlerinden 
iki yüz kişi tevkif 
edilmiş bir çok a
raştırnıa)ar netice
sinde külliyetli si-

~aşvekiD 
Bay Celil Bayar 
Ziraat konğresi hakkında 

Valilere bir tamim gönderdi 
Başvekil Celal Bayar, j tır. 

Ankarada toplanacak olan 2 - Buraya gelecek kiıu-
büyük zıraat konğresi selerin zıraat i:;;lerigde se-
hakkın<la Valilere a~ağ'ı- Jahiyet sahibi olmalarına 
daki tamimi göndermi~tir. dikkat edilmelidir. 

1 - Zıraat V ckalPtinin 3 - Mıntakanız<la en bü-
6/ 4/938 tarihli ve 10143 yük istihsal ne gibi mad
nuınaralı tahriratının Phem- delerden iLaret ise onların 
miyeti üzerine nazarı dik

=;;;;;;-----~===ı katiniıi celbederim. Mem-2 3 Nisan loketin en mühim ve en 
esaslı olan zir~i istihsal 

Bayramına kun·etıcrimizin ne şekilde 

en iyi bir şekilde orğaııize 
edilmesi ve bunlardan ras
yonel bir tarzda istifade 
edilmesi için neler düşü
nüldH~ünün bir rapor ha
linde konğreye iştirak 
edecek zevat ile gönde
rilmesini rica ederim. Şah
si fikirlerini hürmet~ layık 

ki or~anize edilmesi lazım 
Çocu arınızı geleceğini tayin ve umumi 

H t bir proğram vücuda ge-
3Zlf l3 yınız tirilmesi için bir büyük 

zıraat kon~reei toplanacak- - Sonu 2 inci yüzde -

lalı, cephane v~ ri
saleleri ele geçiril
n1iştir. 

Türt -Amerihn 
Ticaret müzakereleri 
Ankanıda A111eri

kan ticaret heyeti
lıe müzakerelere de
•vam edil111ektedir. 
B<1y Faik kurdoğ
lunun rivaseti altın 

ol 

daki heyet geçen 
gün geç va kıta ka-

• dar n1üzakerelerde 
bulunnıuştur· 

Beyanname Pulu 
5 kuruşa indi 

Zehire ve Havvan 
borsalarında kulla
nılan beyannaıne

lerden 15 kurusluk • 
<lan1ğa pulu alın-
n1aktadır. Bu 111ik
darın beş kuruşa 
indiriln1esi karar ... 
laştırılmıştır. 



Sayfa 2 ULUS SESİ Sayı 903 

IVabancı ~,_sı_nla_rd_a_,,ml1 llll TELGRAf ABERURi 1111 Maniler 
Derleyen: Kılıçözlü 

Bulğar Basını: 

Türkiye 
Yeni Gemiler ve yeni Tersaneler 
IKlUlırlYly©r 

G Ni~an 1938 tarihli 
Zor:ı g:.lLetPsi yukarıki baş
lık altınıla>·e ·'Gazeta Pobı· 
ka ı, (hın naklen ne~rettiğ'i 
bir yazHla Balkan antan
tına dahil dev Jetlerin ti
caı et filolarını tetkik et
mcktcıJir. Bn yazıya gön.> 
bu gün bu devletler için
de Pn kuvvetli ticaret fi 
lo;-;una malik olan Yuna 
nistmıdır. Bu hususta bnzı 
garbi Avrupa dev letlerilc 
miisavi sayılacak bir de· 
1ece<le bulunan Yunanis
tan, bu güıı iki mil.von 
ton 1 uk ticaret gemisine 
maliktir. Bu itibarla Yu
nauistan lH'y nelmilel tica 
retin<le ı;ok üoemli ve bü 
vük bir rol oynamakta . " 

ve 20 yaşını mütecaviz 
gemilerin alınmamasını 

amir bulunan IJir kanun 
sayesinde )\endi ticaret 

filosunu gençleştirmiş bı.:

lunmakta.dır. 

Yunaııiöt:ıntlan .. sonra 
YuO'uola vva aclmcktcdir. 

l'"l • " 

Yu ,.,.o;;la vvanm ticaret 400 o ~ 

biıı tondur \'C bir çok 

200 bin tonu gcçmemakJe 
beraber bu filo Balkan 
yarım adasınııı her tara
fma ınuotaıaın IJir surette 
sefer yapmaktadır. Kös
tencc - İstanbul arasındaki 
mühim hatt:::.n başka Pire, 
İskenderiye ve Aktlenizin 
g:ub iskeleleri, Romen 
filosunun muntazaman se
f{ r yaptığı yerlerdir. 

Türk ticaret odası da 
Ronıenlerinkinden fazla ol
mamakla beraber hemen 

aynı seferleri muntazaman 

yaprnaktauır. Fakat bu 
l!cr iki filo da hükumetin 
y:ırd mı ile çalışa.bilek tedir. 

Ancak bunların istik
baldt inkişaf etmeleri ümi
<li çok kuvvetlidir. Billıas· 

sa son zamanlarda bu hu: 
RlH~t:l Tiirkiyode pek çok 
calısılınaktadır. Ankara 
lıliküıneti c.3ki deniı tica
ret filosunu ihya etmek 
cnıelin.ledir. Blt cümleclen 
olmak üzere Alarnanyaya 
nı ecmuu on milyon 'l'iirk 

lirası değ·crini ihti,·a eden 
1-1 g"mi ismarlamıştır. 
Bunların her biri 1G00-5000 
ton hacminde olacaktır. 

IFüDü~tün<dl~ 
Kanlı hadi eler 
Ankara 18 A.A -

Dün Kudüste, Hav-., 
fada ka 11 lı hadise· 
ler o1n1uş, honıba-

Jar patlanıış elJi iki 
kisi öl rnüs sel<iz ki-. . 
şi yaralannııştır. 

Seçme Haberler 1 

Sabaylarm evlenmesi 1 Vazife 
Milii müdafaa Ve- 1 ölecek 

başında 
polisler 

kaleti sübayların ev-
Jenn1e v~1zivelleri ., 

hakkında yeni bir 
kanun projesi ha
zırlan1aktadır. Yei1i 
projenin ihtiva et
tigi esaslara göre 
askeri ıı1ek tepler 
talebelerile teğ·nıen 
likde iki sene bilfiil 

Trcıbzon nıebusu 
Bay ~1 ita t Ay 'ı ·ı 

v a zi fr e~nC'lsında ölen 
Zcl bitler ve nskeri 
nıen1urlar gibi po
lislerin de Yetin1le-., 

rine birinci derece
de ınn 1uliyet ına<işı
ııın yüzde a 1 tnıışııun 
verilınesi h~1kk1nda 

hiztnet etnıtnıis olcın k 
: bir ·anun teklifi 

subay Ye asken ıne 1 

ı ı . 1 ha zırla ıı11ş ve nıcc-
n1ur arı ev enenıı- . . . 

ki d. E 1. b lıse vernııştır. yece er ır. v ı u-
1 
_____ ..,,.. ____ _ 

lunan gençler de kabul edilnıiyecek
askeri nıektehlere t(r. 

B©\~V<®küO 
Bay ıa ayar 
Ziraat konğresi hakkında 

Valilere bir tanıim gönderdi 

-91-

Çayırda kıldım namaz, 
O da hokka yaramaz, 
Cahillerin suçunu, 
Allah bile kınamaz. (1) 

- 92 -

Çinilabakta kaymak, 
Yiyelim parmak parmak, 
Şimdi bir moda çıkmış, 
Kız oğ·Iana yalvarmak. 

- 93 -
Kar yağar burum burum, 
Durun komşular clurun, 
Sevğilimi verin de 
Yedi yerimden vurun. 

- 94 -
Kar yağar ipek gibi, 
Dökülür kepek gibi, 
Komşu kızı seveni, 
Dövsünler köpek gibi. 

- 95 -
)ferdi vetıim kırk ayak, 
Kırkına vurdum ayak, 
Scvğilinıi görünce, 
Koşarım yalın ayak. 

- 96-
Grcelerin ayazı, 
Yün basmanın beyazı, 
Ak .. . .. . üstüHdt, 
Kıldık bayram namazı. 

(1) Günah. 

' 
. . .. . .. . ···.· .. ·•·.· .. ·. ~ 

1 ,; Garib Vak'al8r;T 

' 
. . ..... .. . ... . : :· · ... ··: -..·:·:·::::·:~--~·~· .. 

insanın ta~iatı 
Kulağından 
Anlaşıiırmı?,_ limanla \'C adacıklara ma

lik bulunan keneli menı

le'\ l ti arasındaki deniz 
ticarr tini : :lpıııakla iktifa 
C\ l l mt:>ldedir. Son ·ı.:rnıan 

larda 1talya linıanlarıııa 
Tir) este ve V t>neu ige se 
fC'rl er yapmak hus2sun<la 
bazı tecrübelerde bulunul
rnu~tur. ~Bnndan maada 
Y ııııanistan a, Arrıa rutl uğa 
ve hatta İzınirr de bazı 
sefcrlt:r ·' aµılmı~t-r. Fakat 
Karadenize, l\I sıt'a. ve 
K udüse muntazam sefer
ler yapmak ~tecriil.rnsi, ma
alesef, iyi ~ve mü;:;IJet ne
ticeler vermemiştir. Mah:ı
za hiikuıı. etin yardımı s~-

Bundan maada Türkiye -Bi.·inci sayfadan nı:ıha t-
hükümeti lngiltcrcnin yar- buluıum. Ancak r:q_, or 

rın uıııımı i k :ırıa a tlarını 
ihth·a t•l ıı ı r.Jidir. Bunun 
harici nde ~iiyle ııi l ııı <•:-; i arzu 
ı·dil en uın unıi zıraat poli- . 

tikam ı za ftiJ uli~iincelerirı 

de ibh esi müınkliıı ve 
hatla. muvafık olur. 

Bir insanın tnbi
a tını kula ğınd::ı n ~\ n
la n1ak nıü n1k ü ndü r. 
Kul ;ığın kenrırları 
ue kad: ı r g ir;nt ili 
çıkintılı olursa, ah
lftkı o derece hercai 
of ur. Ku l :ı kla rının 
kenarla n d uz ol'1 n 
insanlar, en d ürüst 
tabiatlı insa n l 1rdır. 

·yesindr Yugoslav ticaret 
fil0su Akdenizin garb is
kelPlerinc olan seferlerine 
ıııuntaz:unan devam et
mektedir. 

Yugosloyadan sonra ge
lcı~ Houıeu !!caret filosu 

. .... . 

dımiyle lstanbulda bir mulıitinizdeki a1:1k:ıdarla 

•tersane vücuda getirmek
tedir. Bu tersanede beş 

bin tonluk gemiler imal 
edilebilecektir. Malumdur
ki Türkiye 3455 kilomct· 
relik bir sahile malik lir 
Ye bittaui bu <lenizlrrden 
istifadeyi dü~ünmcktedir. 
Şimdilik ayni gaye ile '1de
niz bank,, adında bir mü· 
esscse kurulmuş bulun
maktadır. Bu müessese 
kendi vapurlariyle Türki
yenin ihracat işlerini ve 
kahotaj seferlerini tanzim 
ve idare edecektir. Yapı
lan üç yıllık plana göre 
Türkiye 4ükftmeti kendi 
tersaneleri için iiç bin 
amele angaje edcc~ktir. 

İtalyada 

Bir tayyare ~üştü 
Roına<lan biidiril

diğine göre bir İ lal 
yan askeri tayyn re 
si düşnıüş üç kişi 
öln1üştür. 

Bundan maachı limanlar 
insa edilecek ve yeni iske
leler kurulacaktır. İ::.>tan 
bul<la gerek Türk geıııi 

lerine \'C gerek eenP! ı i 

gemilerine mahsus büyük 
kömür depoları yapılacak
tır. 

4 - Bizznt \~alilcrinıizin 

hıı i~lc yakından a!ftka 
lannıahırıııı tcmcımiye lft .. 

yık bulurnnı. 

Tevfik-Fikret ve Şermin 
Muharrirlerimizden Bay Ziya Kılıçözlünün 

ilkokul öğrenicileri için hazırladığı ve yakmtla 
kitab halinde basacağ1m1:z, Tevfik Fikret ve Şer
min adlı eserini bir kaç gün sonra gazetemizde 
tefrikaya başlayacağ-ı:t, 

Bütün okurlarımıza ve bilhassa öğretmen ve 
öğ-renici!ere bu eseri tavıiye ederiz, 

' . 

• ıı 

c 

ı 
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[ Yurttan Haberler 1
1 

------------------=-------~ 
Mar<dlün 

Diyarbakırda 
Vilayet Daimi Encümeninden 

Belediyenin Nümune Evi 
inşaatı 

1 - Eksiltmeye konu 
lan i~: 

Sa vur - A vine - Diyar
bakır yolunun 24 X lOG 
üncü kilometresindeki Cil 

({ lin deresi üzerinde beto-ışı n gelınesinden j kattan ibaret ola- narına olarak yenidt!n ya-

dolayi tatil ediln1iş rak inşa e<lilrnekte pılacak 5 metre açıklığın-
lola~ Dıyarbekir be- olan bu ev halk ta- daki keprü inşaatidir. 
ed Keşif bedeli 1702 lira 

rilecek mektuplar ve mii
racaatların nihayet 3 üncü 
maddede yazıJı saata ka
dar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür nıunıu ile 
iyyice kapatılm!isı lazım

dır. Postada olacak geçik
ınclerin kabul ctlilıncyecc 
ği ilfm olunur. 

13/ 16/19/22 ıye nünıune evi- rafından sur dışın- 82 kuruştur. 
;;in inşaatına bir da yapılacak bina- ! 2 - Bu i~e :ıit şartna- Mardin 

aç günden b~ri lara çok güzel bir meler v~ evrak şunlartlır. 
tekr b ı " ""ı k A - Eksiltme şartna Vakıflar Oı"rekto·rıu·g ... u·nden ar ns an111ış nunıune o aca · tır. 

• mesi. 
ve alt kat iknıal c- Bu t'\'lerin ynpıl- B - Mukan•lenarnc. Vakiflar genel direk 
uiJn1işti r. 11 ıası Q,1 ğ kn pı ve C - Bayındırlık işleri törlüğünün emirleriyle 

V 1. k genel şartnamesi. Mardince Süryani Ka- 1 a ı onağının civarını Q"Ün 1!t'Çtik 
k n ° D - Fenni şartname. dim kiliseleri. ~akfın~n arşısında ınodern çe bir kat daha gü- E - Keşif rayiç ced- eıki intihaplısı Rahıp 
bir şekilde ve iki zelleştirnıektedir. velleriyle projeleri. Hannanın vazifesine ni-

1 • d lstiyenler -0u evrak ve hayet verilmiş ve mez-Z m 1 r e şartnameleri ViJayet eneli kür vakfa genel direk-
meniyle Mardin Nafia da- törlilğÜB 206900/11 sa-İki konak iskelesi açıldı iresinde görebi1irler. yılı emirnameıerile ge-

İz111irdc Denizbank 
tarafından v~11tırı-I ., 
.an Konak vapur 
~kelt'sinin açıln1a 

3 - -Eksiltme 7/ 4/938 len talimatnamenin 2, 3, 
Tarihinden 27 / 4/9S8 ta- 4 ve 5 inci maddeleri 

töreni ev vdsi gün rihine kadar çarşamba hükmünce bir mütevel-
y:1 pı l n11ş, törene as- günü saat 12 de Mardin h seçilmesi lizım gel
kcri nıuzikanın çal- vilayeti hükumet binası miş olduğundan bu va

içindt'ki vilayet daimi en- zifeye Süryani Kadim 
<lıgı İstiklül ınarşı cümeninde yapılacaktır. vakfı cemaati tarafın-

A 
ile bnşlanuş, ınüte- 4 - Eksiltme açık o- dan talip olanlardan i-

r 
Sayı 903 

~PİYASA-. 
Cln•l \ kilo•!_ 

Kr. Sa. 

l3uğday ~ ı ı -
Arp:ı 1 3 50 

Un (Hir çu,·al) 650 
Darı l-!:3 --
Nohut 3 50 
Mercimek 3- 50 
Pirinç. 

S"ac.le--='=y·-ağ __ ,_9_0_ ' --

Tere y;ı(r-ı - -80- -
Ze~ tin ya~ı 60 
Yiin 40 --l>Pri 35 

ifadem -8- --
- -

Badem ıı;ı b5 - - -
Ce\'İZ G 
Ut'\ iz içi 35 

- -
~lahlt•p ~5 

Mazi 6 
Kesınt• ~ekeı 35 -- - ----Toz ş••ker 3:? _ 
Kaine 30 

~:ıuuıı - 1 50 = 
310 

l't·kmez 20 - ,Bal 
1
_iQ__

1
_ 

1 'estil _ ___ ,

4 

3

0

0 __ 

Sıı~·uk 

ULUS SESİ 
ABONE velLAN 

Şartları .... 
Abone Sartları 

~808 ç'ft ., ' akiben İlbav tara- larak yctpılacaktır. cap edenlerin namzed-
U ı ÇI erıne ., 5 - Eksiltmeye gire- liği t sı"be alınmak üz findan hayirli nıu kl"l · 128 en 

Boıas Ma~alya reril~İ vaffokiyetler tenıen ~~~~~ ~!~!~~at1 ;;:inatı ~~~~:rş ı~~~e:i~~I~~~ ı•--1-\:-·Iı-~:-ı -~~--c-ı-~-;:ı-
Ad ni eden sözlerle kur vermiş olması "e işin eh- racaa.t eylemeleri ilAn ~"§- ~.]-. ana çiftçileri- lı" olduX-una ve m .. 1ı· \'azı·- ı /19/0 3 --K nın h deJa yİ keserek İske- fi " - olunur. 6 "' Kuru uru~ 

ava kuvvetle- yetine ait belgeleri göster- ı---------
300 rine yaptıkları yar- leyi işletn1eye aç- mesi ve 1/7/937 tarih ve _tl_ç_A_y_l•ğ_ı_•----

dın1dan dolayi ha- ınıştır. 3645 sayıh resmi gazete Annelere öğüt 
ı----M---d-.---ı ile ilin olunan müteahhit- ______ _ _ 

\'a kurumu [namı- ar ın lik vesikasını ibraz etmesi Çocuk Esirgeme ~enelil•i 800 1500 

na kendilerine bir Tnham lllılallSİDIİD şarttır. Kurumu Genel Mer- --"----·-' - .. 
~lnıas madalya ve 6 - Teklif mektupla- kezi sıfır yaştan bir ILtN ŞARTLARI 
r 1 • Hastabıkıcı Aranı"yor rı ve her nevi müracaat- k d çocu lıAnın beher satırından ~ nuştir. Madalya Jar 3 üncü maddede yazı- yaşına a ar -
Çıf lçiler birliğinde 30 Lira ücretli Ka- lı saatten bir saat evveli- ğun nasıl bakıla- (10) Kuruş alınır. 
-aklanacaktır. dın hasta bakıcılığı ne kadar vilAyet daimi cağını öğreten An- İlAn neşrinden mesu-

h ld T 1. I encümeni dairesine getiri- nelere öğütün Bi- liyet kabul edilmez. 
Bu GONIO - .. ı mun a ır a 1P e- Jerek enciimen reisliğine 

rin nıüracaatları makbuz mukabilinde "eri- rinci sayısını yeni- Günü geçen nus'baıar 
P O S T A L A R ilan olunur. Iecektir. Posta ile gönde- den bastırruıştır. (10) kuruştur. 
8ugün Sabah ge- ı----------------, Birinci sayı öğüt 
~:~~ren postası r ....................... : ~~~:n:~=k~:;~~~'.ş 

aat ııde Nusny- ~ 11)0001)000 ikinci sayı öğüt: Yiyeceğin, geyece-
bin, Kızı.lteJle, De- nasıl Çocukların ğin velhasıl her şe-
~ saat 13 te Savu~, MÜŞTERiYE besleneceğini ve ma- yin yerlisi?i. k~llan-
4'ltdyat, Gercüş, İdıl nıalarının nasıl ha- mayı yenı ıçtımai 
Cizre "\'e Diyarba- 1938 lzmir Enternasyonal f uarın~a • zırla nacağını öğre- ahilik emreder. 
Itır postaları gele- ,... tir. bulunan Çocuk E- . 
tek sa~t 18 de Tren Mılbnmzı Satmağe Sil~in Hazulamn1z. : Her iki öğütleri sirgeme Başkanlı-
Postası gidecektir. 20 Agv ustos 20 Eyltil 938 : isteyenlere kurum k•na» bir yazı ile 

Bu gece gidecek * parasız olarak gön- adres bildirmeniz 
ekısprestir. ..,., ......... ...,,,, ...... ~ı derır. « Ankarada_ kAfidir. 

Altı Aylığı 450 800 

Yurtdaş! 



J DAREHA NESİ 
Eski Halkevi Binaai Huauai Daire --·-- -

Telğraf Ad:re•i 
Mardinde "l.Jlus Sesi,, 

• 

& l-,... ..,; . .. •\o. 

-2. =-~.--=-

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

M. Siret Bayar 
Baıaıldığı yer: (ULUS SESİ) Basune.J.i 

~ ._ --

tE ·· · · Bir varmış, Bir yo~muş - ·~ -
) M AR D i N C) ~! Evvel zaman içinde 

J':. ıııı f:
1 

En Güzel ÇoeHk Kitabıdır 
C'~ ~ ~ . ~ Satlık it; in gelmiştir. içi çok p;lizel Bika:rc ve Ma· 
~':\ t'J5. ' ::--nllarla dolu bıı kit~bı her çocuğ'a ta!:'İ~'e ederi# 

Ji'ı.;J ~ , ~iL':• • - • 

~ a )~ ~ ' t:I Yazan: Ömer Riza Doğrul 
:1 c:) (9.l~om~VD ı:ıı!'.w Yer Yüzündeki- ., 
~~ · · · 14~ 1nlerin Tarihi 
;:- Doğu illerinin en mo~ern ~ir B A S 1 M EV 1 O 1 R ı~ , · ~atış için gelmiştir, fiyatı 75 kuruştur .. 

QW ''.'"• .. a ~ uu 

~~ 6-\• ••m•• IELt4AS t4Al<AS •••~ 
~ :J Her nevi Defo·r, Çek, Bono, Makbuz, K.fığıt. baş~ıkları ı : ıl 

Karfrizit, D «Yetiye kartlan, Duvar Afışlerı, Sınema t:l: Ca V ~ V lb!I ~ i 
ve Tiyatro Biletleri çok güzel bir şekilde basılır Ye ~ • K d T .. 

w.• a ın erz.ı bK ~ 
kısa bir n1üd<let içinde teslin1 edilir. 1( : Birinci cadde ~inger acentesi yanında il 

şıky::;e~:ti:~t~~~7~a::::~zi, kübik harfla.-ıa çok lı! Di~işlerinluüzelliği n ucuzlugu ile ~ 
Verilecek sipa.rit;lcr, gödcrilec6!\:. paralar Mardindc (Ulus Sebi 1( R L • k t = 

.~ tJ eH oı ırmış ır -
Basımevi) İdare müdürlüµ;ü namına gönderilmelidir. ~ ewwu ı ' • 

V.. . . .. . . . IB[ Beğenilmeyen malların parasını • 1'!111 Dışarıdan gönderilecek sıpar-ış numunelerının okunaklı bır '4Pe 11 derhal öder ' 

f surette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. t:I: Bir d af a tecrübe bunu ispat eder ~ 

·-~~;1·.~~·-···--~~-s' g rJ m1111&1• •• ••••••••• : 
~ııııııınHmıııııımıuonııııııııı11mıaumn111mmı ı:ııııııııııııııını~ıııımmıııııııııııııııuııuuııuuııı:, ı• lVI b D E lı " ~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~ 
= Y,1JZD!: 2fkl1iEl'~1~11LATlA :- Aylık ltoda 23 .INJ Ü~@l ifil 
~ U e lYf ~ k ü ltc§l !P> ;ı ı~~;~hi;a~ı ~ocuk Haf tasının. ~aşlanğıcı~ır 
r satışları Baş 1 ad l ~~ Bütünsaı~; a~l~~-a ve y mula rınızı Rayraın için Hazırlayınız 

~ kadın terzil erine tav-

~ ·~ Satış Veri - siye ederiz. {~~~ Güven T ecimevi Ofll 
= - '= • ~y 

~-~ {Jt S · B · d .. ~.~:~ Allf DOKTORU ~: . .,,.,.-. ~: Gaz, BPnzin, makina yağları, ! 
;__:,.~ JUS eSI 3SifileVlll e gazete .:ı II A·ı . ,., l l .

1 
i. ;: Mi~len otomobil lastiklerinin '; :::-: . := • ı·r ı r.ırnı .:::ı 1 ıatı ı r :.:.~ · ~ 

~~ ve kitap bayii Cemal lşınay _ -:~alakadar 0ı:ın c:ok giizıı .:. * Toptan ve Perakende ~~ 
- = ~.. 1 ·ı· •ıl'!~ ~" ~ ==ı ~ı uır esere ır. • :.... EN UCU r-nış YERI.DI.R ·~ ~· ı • , ·• . , . ~ ~ Matbaumızdan arayınız. ~!; t/4~ Z i:::JA J "!., 
~11ıı1111ımıımmıııııııııı™nmmıım1111111 '.11ıuıııınttrıma•mmnı ıııınımmmıııııııı~~ı!W ·····=·~-~~aa~~~.i..· ... ·-·~-=+·~: •. ı ~~fJfJ(~ GBf~f$Sf't~ 

---------------------------------~--- ) . . . ······: 
1

••.••• ····~~ ı M o D E R N • 
•• nS~i;; ~~e;;~r •••: : Diş Hekimi : f • ~ıırııı·ırm:ll .. [iii]'UI ... ::~~ 11 ... ''~;lll'[Jllln~u'"ll ... :::ıuıılllllll~ İ 

: H 
1
.1 m ı· .j Kıymaz " • ..ll..lı lı ..... dı l.Jı.. Lı~. 1.. ~L~I l...Jı • 

Ameliyatlar~nı nıutedil şeraitle • . ~4 15 C I~ U AS~ N ~ ~ıt • 
. yapmaga başla n1ıştır • : 

PAZARTESİ ve CUMA GUNLERİ : Hususi muayenehane- 6 lflCı Sayısı çıktı : 
• fukaralara meccanen baklnaktadır • sinde her gün saat Nnshası 15 kuru~tur e 
• ( 2 den 18 e kadar has Gazete ruüvezzilerinden arayınız • 
• Ad.re•: Poatahantı yanmda, Park karşı•ında • talarını kabul eder. • 

···················~····· ......................... ! •••• fJ.. ı•••• 
.... ••-7 _J;"\. &..;;,. ........... -.-- . ... _ ... _ . ... 


