
Sahib ve Başmuha.ıriri 
SİRET BAYAR 

\1emJekct mcııafiiııe aid vazılarn 
sayfalarımız avıkt;r, 

Bas1lııı:ıvan \'azılar •'l'eri 
• • !") 

veril ıne1 .. 

S~yı91 

29 isan 1938 
Cuına 

---= ~·si~Y[,(SAb G-ÜN-D-ELİK T:ÜRK ... G-A~Z_E_TESİ -= - -
Sayısı 100 Paradır. 

Kırşehir 
Zelzelesi .. 

- unan 
M nzam paktı imzalandı 

Dost vlet r·n 
Samimi taziyeleri 

İnsan yer yüzüne gcl
d iğ·i ıaman kar:-.ı~ı ıı<la en 
bii~· ük <lü~man .olarak ta
biatı bulmu~tur. Bu g-'iin~ 
kadar be~er ile tabiat 

Ankrıra 28 (A. A) -
Dün saat ıs <le Ati

nnda iki dost ve 
111üttef ik ırcn1leket 

Basveki Heri . Türk 
Yunan n1ünzan1 pak
tını iınzalaınış1ar -
dır. 

Ankara 28 (A.A) - j r~.coğl~ cev~~h~n 
Macaristan, Irak. ı Cun1hurıyet Huku-
Suriye Afganistan ınetinin teşekkür -
"ı ~1 H rı'c'ı leri ni bi idi rn1işt1r. . 

arasında am:ınsız bir mü-
cadele devaııı edip git
ıııek tedir. 

~ 

Bütün I~ .rransa ,,. 
,.. . Başvekın 

F elaketzedelerın Ankara 2~ (A.A) -

Yardımına koşuyor Fra~s_a Başvekili .~ıe 
Harıcıye N 'Zırı dun 
Londraya gclnıiş

lerdir. 

ran, ı' ı~ır a -
ye Nazırlarile İsk<.>n
derun Sancnğı sc
çin1 konseyinin ikin
ci reısı l{ırşehrin 
zelzelesi dola yıs\le 
hül<urııetin1ize t~zi
yede bulunn1uşlar
dır. 

Sarsmtıyı geç ha~er 
veren lıir Kayma~am 
Tekaüde sevke

dildi 
Ankara 28 A. A. -

Yer teprenn1esi n1 1n-

İlk zamanlar tabiat 
kn"vetleri k:ır~ı:mıda çok 
1aif olan ins~n zaınaııla 
bu ku vyeth:ri keutli arrn
suna :-öre kullanmayı ve 
onlardan sakınuıwmıı i)ğ·

l'l•nmistir. 11':.ıkat bu ta
biat k.uvvetleri içimle ünü
ııe ge~ilnıcsi irnktrnı ol
~ayan bir felflket \'C iı
tı:ap meııbaı olarak ken-

Ankaı·a zn A. A. -
Aln1nkta olduğ·u

ınuz tc\ğraflar Kır

şehir ınıntakasın

daki Zelzele ınüna-

İngiliz - Fransız 
nıüza kerelerine bu 
gun başlann11ştır. 

Hariciye Vekale- tıkasına d~hil olan 
ti vekili Şükrü Sa- Çiçt k dağı kazası 

llılcriıı·ı .. l . b ·ı fı l · ı t v gosteren en \'ar- se etı e e a {e e Ul!- 1...---z.-~~------ı--~ 
clır. y, • ~ 

er sarsıntıları bun- d l · · htrdanu . . nıvan kar eş erıını-
ır. lle~ı>nYet tarı- .1 

~~ Yer s~rsıd~~h~~rının s~~- j zin y<~ r~ın11na koş: 
... P_ oluu~u kuçuk va lıu- ~ nıa k 1ç 111 her bı ra 1-

Şehrimizde 
~ ıık felfihtlcıi fa:-:ılal3rla . . . 
kuyd<'tnıi~tir. t~l genı ş hır ınıkyas- . 

BııgUn Lu foHlkctler
den birisi yurJumuzun 

bir pan·asını ~ivah uir tül 
ile sar~ı~ Lulu;ıuyor. 

ta faali vcte treci l nıiş t~ 
., ... , • • ~i 

Felaketzedelere yapılan 
yardım listesi 

bulunduğunu bıl - 1 ~ Lira 
ti --

dirn1ektedir. 

l 

Akpınar, Kır~ehir yer ı---------
fın.rsmtısı 'I'iirk rnilletinirı 

bağrında a<_;ılaıı l.ıir ya- bı da yenecektir. 

Gaz ete sütunlarında 
radır. Akpınanl:.ı ağlayan 
~öllcrd.cn, bütün Türk 
Hıi\Jetinin göz y<ı~lan <lö- göz y:ı:;;ları arasında. b:iim · 
küliiyur. JZo~kcr<lc c;ocu- ]erini okuduğuaıuz, birer 
~unu eııkaı altına gümen 1 harauc haliııcıeki küyle
bir annenin cleıııiııdc l.ıü- 1 rin yerindl~ yarın daha 
tiin Türk analarının ele· eyileri kurulacaktır. Bu 
r1 ıi toplanırııştır. Ora<la. Türl~ün y:ıpıcılık kudreti 
sarı,ılaıı ve yer yer ~at- kar .• ısmda ufak bir i ş ka -
l:ıyau toprak parçası yur- lır. Yetcrki o kudret is-
<luıı her tarafından hu- tesin. li'elfiket sahasıııda-
tlutınra koş:.ııı delik~nlı -

1 
ki yurtda~larıınııın izti

larııı kauları uahasına bu ra}'larım dindirın1..:k i<;in ! ~ 
giino kadar muhafaza celil· mcmlekctiıı her htraf ın- ,, 
llıiştir. dan yz:ıııan eller lıize 

20 
15 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
2 
2 
1 

Türkün tıu f elfıketten de IMl----
uir saadet ve balıtıyarlık l 

hayatı yaratacağını gös-
134 
745,5 

teriyor. ı~--8-7-9-, -5-

isim ---- :...=.----
Gii vrn TPcim evi 
Da\'a vekili :Mehmet Bayar 
E~ki Sayla\' G:ıni Yardımcı 
Mahmut lllo 
Ct>l:ll Ünen 
Mıtra.n ı~rail 
Gazetemiz sahibi Siret Bayar 
Ahtlülhiz Hızır Bey 
AlHlülfiziz Ömer Bey 
Ifr·.;ı;i Aziz Okan 
Yalıya Kllrtuhı!' . . 
baitl Çokada.r 
Terzi Cemil 
Kuyumcu Ya.kup Tacir 
Terzi Efrcnı 
Kuyumcu Ccrcis Hanna~i 

., " 
Doktor Hifat 
Derviş Akgül 
Eski lıusuı:;iyc müdürü Hamdı Coşkun 

Dünkü liste y<'kunu 

,ı 

kavn1ak~nıı İreç ilk 
sa;sıntı haberleri çok 
geç verdiği ve böyle 
fdt\kctli bir zam ın
da v'"ıziyetin İcab l 
ettirdi<ri anla~ıldı- , o . 
ğından tekaüde sev-
kedilıniştir. 

A~liye~e 
Maaşlar artuılacak 

,1 

Ankara - Adliye 
kadrolarında bazı 
<leğişiklikier yapıl
nı::lsına dair hüku-
nıct l\leclise bir ka-
nun lcl.yihası ver
miştir.. Bu le\ yiha 

" kadrolardaki n1aaş
, lann tezyidi n i isti h-
, 

ı ı daf etnıektedir. I\ler-
kezde U nıurn ~Iü-

·' dürlerin asıl ınaaş
la rı 100 lira ya çı
kartılmakta , huk
lnin1 sınıfı için de 

O toprak hepimiz.in
dir. Hepimiz o toprakta 
) a~ıyoruz . En iztiraplı 
g~nlerue tek bir kitle gi
bı hareket etmesini bilen 
1'ürk Şilphe::;iz bu iztira-

N. Akyay .............................. esaslı zan1lar tek
lif ediln1ektedir. 



Sayfa 2 

Genç kiz muhafızları sarsiyor, 
ellerinden kurtulacakmış gibi 

oluyordu 
- Bu hepisindes gü- - Fakat. dedi. Gürü-

zel. Fakat niçin ölüme yorsun ya Allah müsa
lavık olduğumu anlatır- ade elmedL Haksız tc-
m;sın? ~ şebbüsünde muvaffak 

. olamadın, 

Kız bir kaç saniye , _ 
d'' .. ct·· k 1 . t ı - Dogru. Bundan çok 
uşun u, aş 81 mı ça · müteessirim. Zarar yok 

t1 ve lnıınurdandı: seni korkuttum ya, 

- Çünkü sen benim 1 _ Ben mi senden kor · 
kardeşimi öldürttün. kuyormn'? 

Paşa hayret etti: 

- Ne zaman? 

- Büyiik taarruzunu
za başlamadan bir kaç 
gün evvel. 

Paşa diişündü, ha
tırliyamadı. 

- Her halda büyük 
bir kabahat yapmıştır. 

- Hayır hiç bir ka
bahatı yuktu. 

- Ben de durub durur 
kcn adam ölürmem ya: 

- O da seni öldüre
cekti. 

- Evet seni öldüre
ceği mden korkuyorsun. 

- Paşa cevab verdi. 
Mütebessim yüzü ya va!;' 

.

1 

yavaş ciddileşti. 

- - Seni affetsem ne 
yaparsın? 

- ~eni vurmak ıçın 

tekrar fırsat ararım. 

Paşa yavaş yavaş 

yerinden kalktı. Cideli 
yüzüne şimdi heybetli 
bir nur düşmüştü. Göz. 
lerini kıza dikti. Sert 
fa k.at tatlı bir sesle ce
vak verdi. 

- Madam ki sen bu 
ccYabı vermekten kork-

ULUS SESi 

S~E~H İR ve 
.a .. 

İ L ÇE 
I I .t JJ E R L /:.: R j 

• • 

Sayı 911 

Halk ~ilgisi de rle melerirı~en 

Maniler 
Der!Pyeıı: K ılıçiizlü 

A:-.ın:tdan üzüm aldını, 

Elimi yüziimc aldıııı, 

Kalk gidrlim ~e' diğiın, 
.\nneııtlen izin aldım. 

-184-
Ba1ı<;r.lerd8 ıııor meni 
Verem et tin seı1 lıeni 
N:ı:-ııl Yereııı olnı:ıvıın . ' 
İller sarıyor s.mi. 

-135-

Şehriınizin Elek-' lar n1uvaff.dovetle )l:ııığal aklım kiıliim yok, 
.J Gelin oldum giinüuı yok, 

tİ l'İk işi gün geç- basarılınıstır. Yar sc·rn.leıı :ıyrdulı 
tikçe büyük bir fit- · · Ağlamauık güniim yok. 

~diyetle ilerlen1ek- 1 Ana hat hir kaç , -13ü-

tedir. .1 g ü ne kadar çek ile- Bir ay tlutrdu yüccuen 
ı;e\·kı dli~W pecc<lcn 

Geti ri len l\ta ki- cek ve Ten vira ta K:ılk gidelim ~e\·diğim 
nelerde iki g ü n ev- . kısa bir zan1anda Kimse görmez giecden . 

vel ya pılan prt.n'a- 1 baş lanaca ktır. -ı37 -

Havalar 
Şehrin1izdc bir 

kaç g ünden beridi r 
hava l ~ r bozuk git
n1ekte ve fasıla lı 
Ya 0·111 urla r v:-ıgv,. -o .., 

n1aktadır-
Bu v üzden hu 

buba t fiatlarında 
g ö rülen fa zla lık in 
ıneğe baş in n1ışt ı r· 

Tevfik Fikret 
Ve Şermin 

Bir ay doğdu kenarsıı 
Uiucuıiyom fenersiz 
Beni lıa:;;tan çıkaran 
Halcuı oğfo iıııaıısız 

-137-
Ay doğar aşmak i:::ter 
Hal uudak yaşmak ister 
~ 11 Leııim cahil gönlüm 
Yara ula~roak ister. 

Gari~ va~·aıar · ~ 

Yüz seneden fazala 
yaşıyan çiçe~ler 

- Ha! elemek o genç 
delikanlı senin karde
şin idi ha ... 

madın, zannedcrmisin . . . . I".. 

lıen senin öJüm tehdi- 1 Muharrırlerımızdcn Bay Zıya Kılıçözlünün 

HerkP.s <;i~·cklerin öm
riiniin pek kı~n o!dıığ·unu 
ve ebe. i:;iııin :ıııcak lıir 

ıııevsi ııı ya~:ulığ·ı ııı za nıw
ch•r. Falrnt lıilba~:-tt <;i~·11k

lcr lwkkındaki tedkikati
lı' m,.::;Jıur bir Fraıı ız ne
batat filimi, Yliz sene Ya

~iyuu <;İÇPkl~r lıuJıın<lıı~ıı
nu teyid etnwkt<>clir. ·Bu 
çi~·t·lderden birisi bug'Ürı 
P:uis nebatat IJ:ıh~l!SİıH.ltt 
bıılmıan JJindi~tan Azal
ya·sıdır. Profesör Botrcn'e 
giire bıı <;İ\;ük yiiz ~ene 
en el 1 Iindi::;tanclaıı Purisn 
getirilnıi~ ve elli ::-:ene Pa.
ri~iıı unıuıııi bahçelerinden 
lıirisiııdc kalmıştır. 1895 
do Pari:5 nebatat bahçı~si
ne nakledilmişti r. 

Peki ala bundan do
layı bana niçin güce
n iyorsun. Kardeşin ca
su luk yapmağa kalkll, 
fakat muvaffak olama
dı. Bundan dolayı beni 
öl tir meğe kalkmak bir 
az garib değilmi? 

- Hayır garib değil, 
hiç tc garib dC'ğil. Eger 
tabancamı göstermemiş 
olsaydım sen de karde
şimin yanına gitmiştin. 
Alı ne !\adar iyi ola
caktı. 

Genç kız asebi~'etle 
muhafızları sarsiyor, 

. ellerinden kurtulacak
mış gibi oluyordu, 

Paşa, genç kızın üf
kcsinden hoşlan iyordu . 

dinden korkacao·ını. Ha- il~okul ö~r enicilel'i için hazırladıgı :e yakımla 
yJr kızm1 hayn~ ben de kı~ab halınde. b.as~c;agırnız:. Tevfik Fıkret ve ~er
zannettiğin gibi senden mm adlı eı.-1eı ını bır kuç gnn sonra gazcteınızde 
korkmh orum ve seni tefrikaya başlayacağız, 
affediyorum. Hadı kı
zım beni öldöı'elek fır
satları aramak üzre 
güle güle git... 

-SON-

Or' aa. 

rF 
S AY 

Bir kaç güne 
kadar çıkıyor 

Bütün okurlarımıza ve bilhassa öğretmen ve 
ögrenici!ere bu eseri tavsiye ederiz, 

Hindistan Azalva'sı lıu 
katlar vaslı ol ınaı:;~na raır_ • , !"> 

nıcn eski letafetini ve çi-
çekleri de kokularını ta
mamilc muhafaza. etmek
te iuıiş . 

- .. -... ~ 
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M <§1 ırcdiö ırıı 
Vilayet Defterdarlığından 

1 - (44:11 ü) lira (54) 
~uruşluk lwdeii kPsifli 
~lidyat lrnzasmda yaı;ıla
l'ak lıUkfımet kona<rıııın 
03~ b 

' lll:lli yılı zarfırıda in~a 
edilmek iizere ke-.if bedeli 
olan 44~rn lira :54 kuruş 
tizerirıden 11 /Nisaıı/938 
Pazartesi güuü saat 18 de 
t~krar yapılan Pk .. iltıneue 1 
lııç uir tar:ıftaıı alıcı gö- 1 

tülrııediği ndcıı eksil Lnıeni11 
.) '<) 
"-'t, U ::ıavılı kaııuııuıı 4:1 
iirıcn ıtı;ddesi mucibince 
lJir ay rnfü.ldHtle ve p:ııar
Jık suretiyle ve haııalı znrf 
Usuliyle 11/ Mayıs /U3u 
\'arşunıba güaü saat 14 1 

de kadar uzatılmıştır. 
'> • ... - ı\f 11\·akkat tenıı-

nat Inikdari (3328) lira (!>G) 
kuruşıur. 

3 - Bu i:~e aid fenni 
~artnaıııe, kt>.,ifnanw, ıııo· 
del ' "C proje gibi evrakı 
HıUshite bcılelsiz olarak 
Mardin deftcr<larlığı ile 
Xana. dairelerinden arnna
cakt ır. 

4 - lsteldilerin ıııi 
~lar veya mühendis oluıa-
arı vev . . l ·1 ·ırı . a lCSnıı cerıl e ı e 1 .uı olurıaıı talimatname-
de vazı . 

•
1 1 1 ülılİ\'Ct \' l'Sılrn-

larını ihraz etr~ıelcri mcc
buriuir. 

.. r; --. .Mezkftr irış:ı:.ıt 
ıç~ın ~!aliye vekftletinden 

Trahonı bulaşıcı 
hir hastalıktır ken

dini ve çocuklarını 
koru çare olarak 
sık sık. ellerini sa
hun)a yıka kendi 
ıııendil ve havlunu 

gündı'rilen :307:10 liralık 

talısi ... atın :ul bedeli kP
sif olan l443Hl) lira (G4) . 
kuru~:ı iblağ edilmediğ·i 

takdirde ::-özü grçt·n ke
li'ifnameniu 6, 10 ' e 11 ci 
maddelerinde ymıh -. aP: 
sı,·a ilt> renkli badananın 
ke~if bedPlleri olan 456~ 
lira 54 kuruş tenzil edil
dikten sonra g-eri kal,rn 
( 897:>0 ) lira üzerind~n 
eksiltmC' yapılaeaktır. Ek
siltme nctic~sinde nıevcud 
tahsisattan tas.arrnf vuku 
hulduğ·u takdirdP tasarruf 
ınikdaı i ke~:fname:ıin G, 
l O 'c 11 iııci maddeler-in
de yazılı şap, sı \ a ile renk
li b:ıdananm y:!pılm:ısı im
kftııı olduğu takdirde bu 
i:.;-ler dt• bu mey:ın<l:ı y:t
pılacaktır. Ve l 050 3:1yılı 
ınulı:ı.srbei ımrnıniye ı,a. 

mm mı u ıı 83 iinc ii nı:ıdde

t,İni rı ( II)fıkrasıııa tl'vfilrnn 
bedeli ihale mikdarıııın 

::-iiliisiiniirı müteahhide te
minat mukabilinde a'·ans 
olarak verilerektir. 

6 - İhale. defterdar-
lık daire...incle yapıhıca k 

"e i. teklilerin teklif mek
t uplarıııı ihale giinıınde 

şnat 13 çe k:ıdar defter
<.larlık makamında topla
nan komisyona vermeğe 

nıeclJur oldukları il:ln o-

lunur. l /:!3ı~U/5 

kullan çocuklarına 
kullannıa kirli eli .. 
ni kendi gözüne ve 
çocuklarının gözle
rine sü rnıe bi lhnssa 
kara sineklerden ka. 
çın ve onu yaşatnıa 
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t~! Yurd küitürüne çok büyük !~j I 
itİ.~1; hizmet eden Türk Maarif !~i 1 

l·~J f~) d v t J~j ~l Cemiyetinin rozet agı ma M1 
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ULUS SESi Savı 911 
cm,;,= I F EE E :r 7iP7ZE rrc -- . ..... 

Mar~in Vilayet ~aimi encümenin~en PİVASAfiiliDa --
Cinsi ı ._!{!l~u 

ı _ ELiltuıeyc ko. 

nulaıı i~: 
~lardin Savur yolunun 

~ x 914-1~<504 üncü 
kiloınctrt>leri arasıııdaki 

5DO metroluk ~o:-c taınirn
tı esa~İ\'C:-i inşaatıdır. 

KP:;;lf bedeli 144(i lira 
12 kunı:;-htr. 

:? - Bu i\'c :dd evrak 
ve ~artııame]er şunlardır. 

A - Eksiltme ~artııa
ıne:-i. 

B - ~l11kav0lcııanw. 

C _ Bay111dırlık i~leri 

genel ~artnaııırsi. 

D - Feıı ni şartııaııw. 

E - Ke:;if rayi ç. ('eu
velloriylc projt"lcri 

lsteyf~nler lıu ~artnaıne 
ve e\'rakı \°ilfıyet Pncii
meniylc Manliıı .N'afia cla
ire~indc görclıilirler. 

i~- Eksiltıııe D/4/938 
Tarihinden 4/5/<J38 tari
hine katlar pL'r~eıııhP gü
nü saat 12 tle ~turuin vi-
1:1~·cıi lıiikıimet lıiııa:-;i iı.;in 

deki Vil:1~Tct daimi t•ııcü

nıenirıcc yapılac:ı.ktir. 

4 - Eksiltme açık o
larak yapılacaktır. 

3 - Ekşiltnıeyı! giıc 
lıilu.ıck iı;in isteklilerin 1 OV 
liralık muvakkat teminatı 
,·c rıni~ olması ve i~in ehli 
ohlu~uıw. vP. mali vaziyt>
tine aiti belğ'elNi göster-

rııt'Sİ 'c 1/ 7 /9:37 tarih ve 
:~G4.3 sayılı resmi gazete 
ile il:ln olunan rniitcahlıit
lik ve:;ikasını ibraz etml',j 
~arttır. 

G - Teklif ııı ekt up

lan vı• miiraeaatlar üçiiıı
cU maddede y;ızılı ~aatton 

bir saat C\'\·clirıe kadar 
Vilayet daiuıf cncüıneııi 
clairc~iııc getirilerek cnrü
nıcn reisliğfoe makbuz 
mukabilinde verilecektir. 
l 'osta ile gönderilecek 
mck tııplar ve müraca::ı ti a
rın nihayet ti<:üııcü 11ıad
dede yazılı saate kadar 
gı·lıniş olm:ısı ve dış zar
fının mühür mumu ile iyi
ce kapatılması h'lzıındrr. 
Postada vaki olaC'ak ıre. 

o 
çikrnı:lerin kabul edilnıe-
~·eccğ"i ihln olunur. 
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Mardin Vilayet daimi encümeninden 1 
1 

ULUS SESi 
ABONE ve iLAN 

Şartları 

ı _ Eksiltıneyı• ko

nulan i~: 
Mardin- S~H·ur yolunu

mın 4 X 000, 5 x 800, 
7 x 000, 7 X 600 inci ki
lvmetreleri arasınılaki 3 
~üncü 3:00 n1 lıiri '2,00 
metre açıklığındaki dürt 
adet bctonnrma merıfc7, 

inşaatidir. Ke~if lıcdeli 

(3205) liradır. 
~ - llu i.:-e ait evrak • 

ve ~artnanıelcr ı;.unlanlır. . 
A - Eksiltme şartııa

ıne~i. 

B - ~lukan·leııame. 

C - Bavırnlırlık blcri 
~ . 

gcnPl ~aıtnaınesi. 

I> - Fenni ş:utnarne . 
E - Keşi f rayici ced

velleriyle projl'leri. 
hteyeıı!er !.rn ::artna

mc \ e cvrn k ı ' ilrtyet cıı

cli ıneniyl~ Mardin Nafia 
<lairl'::ıinde gürelıilirlı•r. 

8 - Ektiiltıne 9/4/038 

tarihimlcn 5/5/938 t:ui

rihirıc kadar Cuma giinü 

saat 1~ de Mardin ViJfr. 
yeti Hükumet lıinasi için-
deki vilüyct daimi cı:ıcü

menince yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık o 
Iarak yapıJ:ıcaktır. 

5 - Eksiltmeye gire- 1 

bilmek içiıı isteklerin 241 
liralık muvakkat teminatı 

ver mi~ olması ve işin eh

li olduğuna ve nıali vazi
\'"tiue ait beJıreıeri crü ·-• '-' ~ h 1 

: ----·-Abone Şartları 

Aylığ"ı 

.\ltı Aylığ1 

:..> 
;:: -ce .:: 
=~ 

Kuru~ Ku rıı:;; 

:300 

- l ~ 
4!)0 800 

tennrsi ve 1/ 7/937 tarih ~Pncli~i 00 ·1 ı50U ve 3ü45 sayılı rPsıııi g:t- 'M------;;_._..;... __ 
Zl'tc ile ilan olnııan ıııiite : 
ah lıit lik v(•ı:-ilrnsını ibraz 
etnıesi ~arttır. 

G - Teklif mektupla 
rı ve müracaatlar 3 iincii 
m:ıdLlcde yazılı ~mattan 1 

İL.4.N ŞARTLARI 
İlanın betıer satıl'ından 

(10) Kuruş alımr. 

İlan neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

lıir ~aat evveline kad ,ır • Günü geçen nushalar 
viWyet daimi eu<"iiıneni 1

' (10) kuruştur. 
daire::-iude gösterilerek en ,ı~ 

<'iımen robliğine ınakbuı 

ınukalıilindc verilecektir. 
I 'oata ilo günderih.! t'Ck 
ıııt~ktuph.ır ve müracaatla
rm nihayet üçüncü mad
dede yazılı saata kadar 

gelmiş olması ve dı~ zar

fın miihür mumu ile iyir.c 
kapatılması lazımdır. Pos
ta<la vaki gecikmelerin 
kabul edilmeyeceği ilan 
olunur. 

20/23/26/29 
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Yurtdaş! 
Yiveceö·in, geYece-

., b ' .., 

ö·in velhasll her se-'°' . vin verlisini kullan-
., J 

n1ayı yeni içtiınai 

ahlfık emreder. -
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Telğraf Adresi 
Mm·dinde ';Clus Sesi,. 
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'Jj {g)~2Jom~vu 

Doğu illerinin en ıno~@rn 1 ir S 1 ~ [ V 1 O i H 

kısa bir nıüdJc t içinde teslin1 eJilir. 

•• Doktor - Operator 
Saim Kesen 

.Unıumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

.\I. Siret Bayar 
Banldığı yer: (ULUS SESİ) Basımevi 

: 

A 
-GKCWM IF 4pgi 

Yazaıı: Üııwr Jfoa J)ogTnl 

:~~ Y eı., Y. üızündeki ,. 

Din~ erin Tarihi 
~atış İ<;in gelıııiştir, fiyatı 75 kunı~tnr 

ir v rınış, Bir yol,muş -
Evvel za 1an iciı1de 

.) 

En Güzel Coeuk l{itabıdır 
~ 

Satlık iı;iıı ırl'lnıiştir. içi ~ok µ;iizel Hikfi.,·e ,.c !\la· 
!:'allarla d(ı)u Lıı kitabı her ı·ocurra t:ı::::İ\.'t: <•dNiı. • .- t1 


