
Sabib ve Başmuha.ıriri 
S~i:I 'SAY AR 

\lemleket menafiine aid yazılara 
sayıalanırıız a,ıkur. 

Basılırıavan vazılar ll°eri • • ı-ı 

veril rııeı . 

Onbirinei yıl 

felaKetze~elere 
yar~ım .. 
Bir ~ac: gün~ür, ik_i ili

nıız büln·c.:;ıne. hır;.:;<•-b • • 

lıir \'C Yozµ-.ıt köyl<'rine 
büyük bir fel!ket çökmüş 
bulunuyor. Yer sariıntı 
ve çöküııttüleri giinlerdPn 
beri devam ediyor, Ev
ler yıkılıyor, insanlar ölU
Yor, köyler harap oluyor. 
Yurtsuz kalan binlerce 
aile ve yurtdaş çadır al
tında, matem içiede ... 

Tabiatın hiç bir su-
retle önün c geçil-
ıııcyen şuursuz harekctle
l'inin yurdun geni~ bir 
kısu·ıında yaptığı tahribat, 
~?ğurduğu facialar milli 

fıır Yas halinde her Türk 
era· . 

ının kalbinde unutul-
ınaz b" ır yara. açmıştır. 

IIükumet "c insaıılı-
ğın Uğradı o ı her fcliıkete rr b 

u 

, ıııi uzatan "Kızılay,, f e-
lakctzeuclerin yardımına 
ko~nııış, tedbirler alını~: ı 
felaketin ına<ldi yaraları-
nı az bir zaman içinde 
sarıuıştır. Fakat fel:l.kct 
lıliyiiktiir. nu bii viik fe 
lük<-tin dotr:.;,rdulrt~ Lüvük 
ı o n · 
\hicri susturmak i \~in 
tılıısca yardıma ko~ru:tk, 
bu büyUk kederi s~stur· 
1llak Hizııntlır. 

Gazetelerde okuyoruz, 
Mardinde old11ğ·u gibi yur
t! ıın her tnraf ıııd:ı ycrt'iz, 
\·<· bucaksız kalmış olan 
fl!!fLketzcdr.lerc yardım için 
tılusaı bir kayı~a::;ma var. p . • 
'akir, zengin her Türk 
ferdi elinden gelen ya.r
:~ıını yapmayı milli bir 
uclev bili~ror. 

<] • Böyle milli ödevlerde 
aıına ön safta vürümiit:' 

<ıh'n l . 1. ~ ar l. , 4 ıaruıyct ı .n an m 
~~lkı, b~ milli ödevi ifa
a da ' '100 ön sufta vii-r~ J • 

t Ufllek faziletini gös-
urecektir. 

k ll'elaketzedclere yardım 
Otnitesine iki gün için<le 

+ , .. 1°++ 

Şehrimizde 
Felaketzedelere yardım 
komitesi teşekkü~ etti 
Giinlerdcnheri devam eden yer tı'ı)t'enıneleri 

yüzün<lcn Kırşehir, Yozğad ve h:ı \Talit.inde büyük 
felakete cluçar olan ve açıkta. kalan yurtda~ları
mıza yar<lım etmek makrntlilc ve Kızılc.1y kunıımı

na yardımcı olmak üzre bir komite te:;;kil edilmi~
tir. Komite iki gündür Belediyede toplanarak te 
lıerrü ve yardımları kabule ba~lamı~tır. 

Yardımda bulunanların atlları111 her giin gazc 
mizle neşir edeceğiz. İlk li:5teyi Cj~ağıya y aııyoruL. 

Lira i•im 
100 ),!usa kala\' 
100 Abdülkerim ~atana 

7G Hızır remzi 
50 Doktor AziL 1Jras 
50 Mihail Annm 
30 Rifat Güven 
30 Abcl.ülgafur şatana 
25 Tüccar Musa U~lu 
25 Tüccar yardımcı Nuri Salih 

25 Eczacı Cemil 
20 Galip $abur 
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B. U. Müfettişimiz 
Bay Abidin Özmen 

Dün Diyarbakıra hareket etti 
ı-;ehsimizde bulunan 

Birinci Umumi .:\Iüfetti!." • 
ll:ıy Abilıin Üzmen <lün 
üğ·Ieden sonra Diyarbakı 

ra hareket etmi:-:t!r. 

Buy Abidin Üzmen şeh. 
rinıiziıı bir ı;ok yerlerini 

müracaat edenlerin gös

terdiği tehalük ve ha~sa

siyet hamiyetli Mardinli
lerin bu milli i:ıtc daha 

g ü r v e c ö rn e r d ha
re!\ et cdeceklcriııi ispat 

etmektedir. 

gt>zmi~, )1cmlekct Hasta 
nr.sini, Bı:le<liyeyi, Orta 
okulu. Jandarma koma
tanlığıııı ve <.leY:liri ziya-
ret ederek rüesayı memu
rin ile viltiyetin muhtelif 
i~leri üzerinde h:1:::.bıhalcl::ı 
Lultmuıuştur. 

1 Mayıs 
Türk Maarif 
Cemiyetinin 
Rozet dağıt-

Sayı9091 
27Nisan19lB 1 

Çn rşa 111 ba 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Agustos 1927 
?G ... 

Dün Atinaya hareket etti 
Ank~nı 26 (A.A) - tanbuldn~ Atinaya 
Bn şveki J Celft1 Ba- hareket ctnıişler -
yar ve Ha ricİ~'e :e- dir. 
kii i <l ün a I< s · ıın Is-

~ 

Dahiliye V eki imiz 
Kırşehir felaı{eti hakkında 

1-lalk Partisi Grubunda 
izahat verdi 

F eiaketzedeler için hükumet 500 
bin lira daha verecektir 

Ankara 2ü (A.A) -
Başv~kil vekili ve 
Dahiliye vekili Şük-

, r ü l(aya bugün C. 
H. P. Kaınutay gu
rubunda son gün
ltrde Kırsehir ve • 
hava]isi ı <le Yukua 
gelen hareketi arz
den büyük zarar
lar görınüş ve ev. 
lerini kayip ederek 
çadır altında kal
ııuş olctn köyleri 
n1iz halkının kış gd 
nıeden evvel birer 
birer çatı altına gir
ınelerinin hükunıet
çc esaslı n1ukarre-
1 attan bulunduğu
nu söyleıniş ve alı
nan tedbirleri şu 

suretle izah etn1iş-

olojik teti..:iklcr yapılın:ık.
tadır. Köylerin yerleri bu
na göre t:1yin edilecek
tir. 

Kü~ük kövlerin bir , ~ 

araya getirilmesi ve asri 
medeni ihtiyacı cami köy
ler tcsi:;i i<;in etütler ya. . 
pılına.kt:ıdı r . 

Felakete maruz kalan 
köyler için beş yüz bin 
liralık talısi::;at istenecek 
ve kanun lüyihagı derhal 
rrıccli~c \ crilecektir. Hü
kumetin bu beyanatı gu
rub heyeti umuıniyesince 

büyük nıcnınuniyetle ve 
ittifakla tasvip edilmiş

tir. 

İngiltere hem ~ine heın
~e Japonyaya sila~ satiyor 

Resn1i istatistik
lere göre İngiltere 
hükiııneti ge::çen se-

tir. ne zarfında Çine 

Siret Bayar ! ma günüdür j 

".Felaket mıııtıkasmcla 153 bin, Japonyaya
yaptırılacak yeni köy1~- 1 ~a 5.s bin 7.0~ in gi
rin tesisinden evvel bır hz lıra lık sılah sev
duha lıu gibi felftketlerc ketnıiştir. 
maruz kalmam:uu için jc-



Sayfa 2 

· ;ı ' 
I~~ 

Paşa sordu, demek sen 
beni öldürnıeğe geldin 

öyle nıi? 

Casus cevap verdi1 Evet! 

- Oğlum adın ne? 

- Ahmet 

- Sen Türkmüsün? 

- Allaha çok şükül', 
evet. 

- Sana casus diyorlar 
ne dersin? 

- Doğrudur, derim. 

- Demek inka.r etmi-
yorsun, nerelisin? 

- FilibelL 

2 -

ı Müslümanlığı diinyaya 
1 

yaymak için harbedi-
yorlarmış. Harpten son
ra her kes baştan başa 
Müslüman olacakmış! 

- Ya!.. sonra? 

- Fakat bunu temin 
edebilmek için harbi 
kazanmak, bunun için
de komutanı öldürmek 
orduyu başsız bırak

mak 18.zımmış. 

- Dernek sen beni öl-
- Ya!. Ne diye casus- dürmeğe geldin öyle-

luk yapiyorsun Sen hem mi? 
rrürkıün, hem akıllı bir 1 

delikanlıya benziyor- - Evet. 
sun. Bir Ttirke, Türk 
ordusuna karşı casus- - Peki, müslümanlıkta 
luk yapmak yakışır- adam öldürmenin ha
mı? 

Fılibeli Ahmet cevab 
vermedi. Paşa ağır ve 
tok bir sesle sorğusuna 
devam etti: 

- Sen kimin hesabına 
casusluk yapiyordun? 

Ahmedin gözlerinden 
küçük bir tereddüt per
desi geçti, sonra: 

- Filibe'de dedi, Ak 
Murad oğlu isminde biı' 
hoca var. Bu adam 
Türkler artık dini kal
dırdı, memleket gavur 
oluyor, müslüm anlık ezi
liyor, diye vazetmeğe 

başlamıştı. 

- Sen bunlara inan- ! 
dm mı? 

- Evet Paşam inan
dırn. 

- İnanınca casusluk
mu yapmak lazımdır? 

- Hocanın dediğ·ine 
göre Bulğarlar, tiırplar, 

ram olduğu uu bilmiyor
musun? 

Ahmed başını önü
ne eğdi, kırık bir sesle 
cevap verdi: 

- Biliyorum, fakat ne 
yapayim ki kandırdılar. 

Paşa çubuğunu derin 
derin çekti, gözlerini 
kapadı ve uzun uzun 
düşünmeğe başladı. 

Casus ağzile ve hiç 
bir zor altmda kalma
dan kendisini öldüre
ceğiBi itiraf etmişti. O 
balda fazla düşünmek 
lüzumsuz değilmidi. 

Gözlerini açtı, çubu
ğunu tekrar yerine koy. 
du. Dikkatle, casusa ve 
onu tutan askerlere 
bakmağa başladı. Bun
lar sert bir hareketsiz.
likle ıiuriyorlar, emir 
bekliyorlardı. 

- Sonu Var -

.. ... -

ULUS S11SI 

ŞEHİR ve 
İL Ç E 

HABE"'RLER İ 

Nusay~in Nüfus Memuru 
Tkadir edildi 

Nusaybin Nüfus 
111en1uru Bay Mah-
111ud Bilgenin nü 
fus işlerinde gös
terdiği sürat ve nıu
vaff a kiyetten dola 
yı vilavetce takdir
na n1e ile t a lti f edi l-

diğini2ha ber aldık. 

Bay Mah111ud Bil
geyi bu n1uvaff a
k iyetinden öt ü rü 
tebr ik eder, işlerin
de daha çok n1uvaf
fak olmasını dileriz. 

1 SeçmeHaberler 

Ara.pların achk 
• 

grevı 

Kudüsda Tenıer

k üz kanıpında aç
lık grevine başltyan 
Arabların sıhhi va-

ziyetleri vahİIT• leş

miş olduğunda n 
bunla r hastaneve 

"' 
kaldırıl nıışla rdır. 

Bir saylavımız öldü 
Kayseri saylavı sonra İsta nbulda 

Bay Veli Yaşın kı- vefat etn1 İştİr· 
sa bir hastalıkta n 

Trahoın bulaşıcı 
bir hastalıktır ken
dini ve çocuklarını 

koru çare ola rak 
sık sık eJlerini sa
bunla yıka kendi 
n1endil ve havlu nu 

kullan çocuk larına 
kullannıa ki rli eli .. 
n i kendi gözüne ve 
çocuk la rının gözle
rine sünne bilhassa 
ka ra sineklerden ka. 
çın: ve onu yaşatn1a 

Tevfik Fikret ve Şermin 
Muharrirlerimizden Bay Ziya Kılıçözlünün 

ilkokul öğrenicileri için hazırladığı ve yakımla 
kitab halir;ıde basacağımız, Tevfik Fikret ve Şer
min adlı eserini bir kaç gün sonra gazetemizde 
tefrikaya başlayacağız, 

Bütün okurlarımıza ve bilhassa öğretmen ve 
öğrenicilere_ bu eseri ta vaiye ederiz, 

Seyı 909 

Halk ~ilgisi derlemelerinden 

Maniler 
Derleyen: Kılıçözlü 

. -121 -

!rafa koydum suyu. 
Uyu sevdiğim uyu, 
Adam f-iarhoş mu olur, 
İçtiğin üzüm suyu. 

- 12~

Kahve koydu;n kurula 
El değmeden durula 
Heni yardan ayıran 
Sol böğrümlen urula. 

-123 -
Elmayım alına beni 
Den.Here salma beni 
Götür scrafa göster 
Kalp isem alma beni 

-124 -
Jaııdarma çavuşıyım 
Yol verin savuşayım 

Dua edin ahbaplar 
Ben yara kavuşayım. 

-125-
Ben varmam çarıklıya 
Tabanı yarıklıya 
Can kurban canım oğlan 
Jandarma kılıklıya 

-126-
Ay doğdumu doğdumu 
Yıld ız tamam oldumu 
Küstürdünüz yarımı 
Taburun uz doldumu? 

.. Garm Vak,afar;:: ~ 
.=.:·.' .· ··'.· .: .. ...• :: ..• ~ 

<:."·· ·'·}-·-::~>:.· ·.; :::::··~·:·.-.:: 

Sırrını mezara 
götüren dişci 

Son zan1anla ra 
kada r krhn dişcili 
ğini y<ı pa n Trunıan 
isminde bir doktor 
öl n1üş ve ka lbinde 
en yakın dostuna 
bile sövlenıed i o-i bi r ., o 
sırrı da ınezarına 
göt ürn1üştür. 

D ok tor un sırrı, ön
ceden keşit ve tah
nı in eUi<Tini ha va 

ö 

harpler ine, tayya-
relere karşı alınan 
bir tedbirdi r. Bul 
duğu bir usul il e 
tayyareleri havada 
İnıha edeceğini id
dia eden doktor 

' bu ınüdhiş keşfinin 
ne olduğunu söyle
menıiştir. 

.. ....... .. __ ... .. . . 

s 
d 

~ b 

s 



Sa'ia o c . ~ 
Yurttan Haberler 

Muşta 
Haıa kar ya-..., 

gıyor 

t'd ~lüşta Nisan ip-
1 asında başh)'tı n 

Ya" h < grnuklu ve lodos 
ava yerdeki 204: 

sa · ' ntın1etre ka rı 85 
sa t' . 0 ınıe kada r in-
dır · k b,, n~ış en yeniden 
: ş\ıya n ve 2-1 saat 

suren karı tekrar 

Ankara 
Şehir Tiyatrosu 

Adana - Ankara 
Şe Jı i r t i y a t r o s u 
Ba ğdadda n şchri-
111 ize g eldi. Yarın
dan itibaren üç 
ten1sil verecektir. 

iğ ır 
Ağaçlan~ırılıyor 

130 s . 
k 

anhmetre)'ıe çı-
arrnıştır. Iğdır. - Büyük 

harb, İstiklal sava-
Ot ve saman fiat- şı ve ınüteakip is

ları bir n1isli yük- yanlar sıralarında 
seJrniştir. şimdi, bu havalideki ağaç
Y.erdeki kar 55 san- ların yüzde sekseni 

ULUS SESi 

Anneiere 
öğüt 

Çocuk Esi rgen1e 
l{uruınu Genel Mer

kezi sıfır yaşta n bir 
yaşına kadar çocu

ğun nasıl bnkı la 

ca ğını öğreten An

nelere öğütün Bi-. . . 
rı n cı sa )'ısın ı yeı~t-

den bastınnıstır· 
~ 

Birinci savı öi?:üt 
./ C..J 

b : rer a vlık va zıl nıış 
"' ,, 

12 ta ne nıektuptur. 

İkinci sayı öğüt: 
nasıl Cocukla nn ... 
besleneceğini ve ma-
n1alarıınn nasıl ha
z1rlanacnğını öğre

tir. 

Sayı 909 ' 

eiçika IR111'21 PİVA,s~o----su!tll 
Cinsi 1 

K 1 
h l ~ 

ra 1 Buğday 4 
_Arpn: . 3 1 50 

Belçika Kralı Le- Un (Bir çunll) 650 !_ 
Darı 3 ı 

opold bir kaç gün Nohut 4_ = 
itirahat etn1ek üze- Mercimek _4_\1-

T. l' · · · Pirinç 99 re ıro a gıtnııştır. ·
8 1 

, . - : ·_ 
ac e r ağ 90 

\ Tere yağ-ı - 75 -

--------- _ze~tiıı ya~·ı 60 il= 
Mardin 

Trahom Hastanesin~en 
Hasta~a~ıcı Araniyor 
30 Lira ücretli Ka-· 

dın hasta bakıcılığı 
n1unhaldır Tnliple
ri n n1üracaa tla rı 
ilan olunur. 

Kızıltepe Tapu 
memurluğundan 

Yün 40 
--~--

Deri 35 ----
Badem 22 
Ba<lw0- t,5 = 
Ce\'İZ 20 

_ Ce' iz i<;i 40 
~l ahlep 

l\lazi 12 ı
Kesme ~eker 35 _ 

'I'oz t-;i~ke r j 32 \ı-
Kabvc 130 ---- -

Balımı 45 j-
Çay 310 
Kuru üzüm \ 20 1

1

_ 

~~-n~ -11 !~ . 
PL1stil 35 ------
S tı <:Uk 1 45 

• 

~n1e kadar düşnıüş mahvoln1uş, her ta- Her iki öğütle ri +'§*** b1Mti&1Hft&i*W w 

ulunınaktadır. Mü- raf çırçıplak kal- isteyen]e re kuru nı İbrahinı oğlu Ab 
~akalatta hala zor- n1ıştı· parasız ola r a k gön- dinin namına kayıtlı 

1 t
ukl Çekilmekte, pos- derir. <( Anka rada Hareıı1 Şeddat kö-
a a Devamlı gayret- k E 

d
. r güçlükle gi- bulunan Çocu - yünde vaki bir kıta 
ıp g 1 !erle halkta ağaç e nıektedir. sirgenıe Bnşkanh- susuz tarlanın hu-

sevgisi canlandırıl-

8
• ~ ğına» bir yazı ile dutlanna cihet ta-
lf aJı 6 1 k b' nıış ve bir sene için-. un ay 1 lr adres bil<lirnıeniz yin edilnıek için keş .. 

de bir nıilyona ya-
"CCU'' dog"UTJU f d d. kafidir. fine lüzun1 görül-Y 1\ u kın ağaç i anı t-ki1miştİr· Bu yılda B l • · düğünden gazetenin 

A c.eYhan _:_ Burada e eaıye çıktıgv ı günün fer-
i"\ binlerce kavak, sü-
tıf adında bir ada- ğüd ve kara ağaç Riyasetinden dası gününden baş 

rın 18 yaşlarındaki dikilmiştir. .Münhal bulunan 45 lira liyarak onuncu gü-
l~a rısı Ayşe altı r. y- ücretli Belediyenin tahsil- n Ü saat 12 de kf şfi-
" k bir erkek çocu- dar ve icra memurlu~u ne gidileceğinden 
~ll doğurn1uştur. Tun usta için 2814./938 Perşembe bir diyeceği oJanla-
\..o l k günü saat onda müsaba- rın evrakı nıüsbite-
.. cu { ta, adın da 4 ttalyan daha ka açılacağından talib 
Sthhattedirler. mahkAm edildi olanların evrakı müsoi- ]erile birlikte oraya 

telerile birlikte mezkur i!İdecek n1en1ura n1ü 
'--- Tunus - Askeri tt B ı d. ~,. --------ı gün ve saa a e e ı ye racaa tları lüzun1u 

n1a hken1e dördü dairesine müracaat eyle- . A l 
İtalyan o1nıak üze- 1 meleri ilan olunur. ı~~~ .. ~.~~~::-.·r.-·• 
re bes maznunu beş ı ı~····::::ı;E:~;:~;:~;:::ı;E::;.'?'..:::::;,'?'..:::::;.'2::=::'\:q ltalya~a 

1 

l 

hna havalar tahri~at 
yaptı 

sene hapis ile sade- lı :{r ~ (M S\ O ta tlJ 
l:·.J u ~ 2J ·~· 1 

ce para ceza sı ara- !~i fY1 
1 

. l{on1a - İtalyanın 
i•nıalinde havala rın ;na gitnıesi yiizün
h en vukua gelen 

1
.asarat iki nıilyon 
ıı·a olarak tahn1in 

ediln1ektedir. 

, rV 

:~~:hate~~~a l~!za~~~.~ 11\ ı· L KB A H A R 8 AV RAM 1 ~j I ~~! 1 r~i 
nıa hkunı etnı iştir . r· . .-1 ••• 

Diğer birçok maz- \~I Yurd kültürüne çok büyük t-11 
nunla r nıenınu si- I !$\ hizmet eden Türk Maaıif ~j 
lalı taşıdıkları için v-.j ~~~ 
bir sene hapis ve til Cemiyetinin rozet dağıtma l!l 
508 frank pa ra ce- r~l !·:"! 
zasına mahkiın1 edil- :\~ G ü N V D ü R ~r 

1 ~· .__. .._ • ..,.. ............................. -...,.... ............... ._ ........ ~·-:-· ·~· ••• ~ 
nll

. şlerdı' r. 1 ······::<:>T::···~:O:=····:!O;: .. ··:~: .. ··=~=····:~:····:~:u•:.;:..o:...:::·::::.,~..:.::.::· •• ..-........ ..,:,.,:.,..,.-1,"'-• ,...,,._ •• _.. ........ .....,.-•• ...,............ • • 

ULUS SESİ 
ABONE ve tLAN 

Şartları 

-·-Abone Sartları 

~ 
:>. 

Avlırrı :g d 
O' 
·;:: \:1 

" b ::;;ı•c> al·-

E--< - :ı::.~ 
- -
Kuruş ·Ktırm. 

Üç Aylı~ı 300 
- -

Altı Aylığı 450 800 
- - ·-

Seneliği 800 11500 

İL.4.N ŞARTLARI 
İlanın bei:ıer satırından 

(10) Kuruş alınır. 

İlfl.n neşrinden mesu-
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
ı, 

(10) kuruştur. 
re: ..... • I •·.·-·t ......... ., l'fı. r~f -,-..•.•• .;jt./ 

Yurtdaş! 
Yiyeceğin, geyece
ğin velhasıl her şe
yin yerlisini kullan
ıua yı yeni içtin1ai 
ahla k emreder. 

. .. 
. ' .. . .... ._ r.-: l. 



• 1BAREHANESİ 
E!ı!:l Ha!kev! Bfc:u:! Hc.ı:aı;:i Dak~ 

1 Telğraf Adresi 
Mardinde "Clus Sesi,, , ____ .;.;.;;.;.;.~---------:.;..--~1 

• 

lVIARDIN'OE Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 

M. Siret BaV$!1' 
Basıldığı yer: (ULUS SESi) Basııne~i 

Yazan: Oıner Hiza T>oğTttl 

, ~~ Yer üzündeki ~-~• 

Her nevi Defte. r, Çek, Bono, ~1akbuz. Kağıt başlıkları 

Kart,·izit, )),ıYt lİyt· knrtlnrı. l)uvar Afişleri, Sincn12 

ve· Tiyatro Bik..lcri çok güzel bir !5cki ide basılır \'C 

kısa bir n1ütkk t içinde teslinı edilir. 

Ye •i geti !tiğ!imiz fantazi, kübik harDarla çok 

şık ı·eçete iifiğıdı basılır. 

Verilecek ~iparh:lc·:·. güdcrilec\.:~\: panıhr )fardinde ( Clu:5 Se~i 

füısım(>yj) İdare m 'ı< üriiiğli namma gtindt~rilmelidir. 

Dışarıdan gönderilecek sipariş niimuııelerinin okunaklı bir 

surette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. 

arihi • e n 
~atrn İl'in !!Clnıiti.·tir, fivatı 7:) kurm•tıır t ~ ,.._ ,. • .. 

ır varmış, ir yo~muş 
Evvel zaman içinde 

En Güzel Çocuk Kitabıdır 
Satlık için gc.Ja1islir. İt;i çok g-iiıel Hikfı~ P YC )!:ı· 
~:ıll:trla ılolıı bu kitabı h<'r cocıı,..o·:ı t:t~i.,·e PdNİ7 .. 
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• 
' Birinci cadde ~inger acentesi yanında " 
ra 

Di~k 1 ri. .. zelliği ve ucuzluğu ile : 
s 
e o 
fJ 

Begenil ıeye ınalların ııarasını 51 
der ıal öder ' 

Bir daf a tecriibe bunu ispat eder " 
111 
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lVI OD E lı J~=====~~~~~:2~~ 
Aylık iot?a ~3 N 13 

~©l n 

• 

mecııu ı::ısı 

11 numarah r~.art 
sayısı çılttı 

Bütün llayanlaı·a ve 
kadın terziler ine tav

siye ederiz. 

~ 1 Doktor - Operator 
Saim Kesen 

I•••••• •••m ~~ 

~·· Dis Hekimi : 
•ı " ~ 

Anıeliyatlarını nuıtedil şeraitle 

ya pnıa ğa ba şlan11ştır 
Hilmi Kıymaz 

PAZARrfl-4:Sİ ve CU~IA GUNLERİ Hususi muaycnehane

fukaralara n1eccancn bakınaktadır - 1 sinde her giin saat 
Ad ( : 2 den 18 e kadar has 1 

c ~ a tas nm ~aşlanğıcı~ır 
avrulanmzı Bayrarn İçin HaLulaymız 

As 11 1 I~ 

6 ı c sayı~ı çıktı 
Nushası 15 kuruştur 

Gazete müvezzilerinden arayınız rea: Postahan2 yanında., Park kıırşısındn : talarını kabul eder. ıı 
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