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Onbirinci yıl 

Hariciye Veki ·miz 
Hatay meselesi a~Kın~a 

Fransa Hariciye Nazirile görüştü 
Ankara 31 (A.A) -: kal etnıi~tir. 
Ha r i c iye \T eh i J i 111 iz 

Hüküıncliıniz ile 
Fransız lıülnlıneti 

• 

~in akıncıları 
faaliyette 

Ankara 31 (A·A) 
Japonların salahi

yettar bir zati gaze
tecilere Şanghay ile 
Nankin arasında ja
pon ordusunun iş

o-n 1 i a 1 tında bulu 
h 

nan ınıntakahırda 

Çin akıncılarının f•
aliycti devrıın etti-
g"ini itin\f et ıı İ5tİr. 
~ . 

Kuruluş yılı ı Ağustos 1927 

Mill~tler Cemiyetinin 
Uzak şark ~a~kındaki kararı ~in 

mura~~asına ~il~irdi 
Ankara 30 (A.A) - linde Milletler Ce

uzak şark ihtilafı yeti konyesinin her 

hakkında derpiş e- ı türl~ .kara~ s_ureti 
diln1iş olan karar , proJeSı tanz1n11nden 

sureti projesi yarın vaz geçınesinin ınuh 
Çin ınurahhcısiııe tenıel olduğu <:e-

tt'bliğ edileceği ve nevrcden bildiril -
bu n H' t n; n Çin ta- nıekted i ı". 
r<lfından reddi ha-

T eruel Cephesinde Balkan Antantı 
·r. nuşui Aı-as Mu~are~e şiddatle devam ediyor konseyi 

Frnnsa 1 :ıricil't' na- Asi Tayyareler Barse onu yenı en uomuar uman e 1 er kodşeyi, Ankarada 1 'd L L d tt'I B. ikan antantının 

zırile Cene"ı ede Ha-\ Ankara :ıo (A.A) - sabah Barseloniyi bir toplantı yapma-
tay nHselesi Iı·,1 1., _ 1.. d 1... ld "d b b d ya haztr)annıakta-1 ~ spanya a erue e yenı en onı ar u-
nnda tckrn ı· o· .. r.. . Fransa Hariciye Nazırı dır. Antant, ikinci 

.. ,.)o. uş- n1uharebe s.iddetle ınan etınisler ve ııı tışt ii r. B. D?l lıos • dört yı J lı k dev resi-
B devanı etn1ektedir. mühinı hasar ver- k d" ugün ınesele nıü- si vasi noktai nazar ne girnıe te ır. 

t~ha s is~eriuin tet- \ i htil~fı bertaraf ~dil- Asi Tayyareler bu ınişlerdir· Düny~ siyasal du-

kık saf haı.;ına inti- ıniştır. ------------------ run1unun bugünkü 

Yunan Basınına göm: 

3 Tütüncü devletin 
lstan~ul toplantısı 

Yunanistan, Türkiye 
ve Bulu·aı·jstan yani iiç 
tütiineün memleket. İs
tanbulda bir topl1:1ntı 
Yapınışlardır. · 

Bu üç devletin ınal\:
sactı, rck!.betiL1 öa.ünc 
geçerek çiftçilerinin 
nıenfaatıerini korumak
tır. 

Balkanların anlaş
marnası, ikti~adi bakım
dan do. zaraı·Jı oluyor-

dn. Cç tütüncü devlet, 
müşterek tıir cephe ku
rack olurlarsa, mühim 
istifadeler temin ede· 
ceklerdir. Haibuki şim
diye kadar masrafları
nı bile zor c;ıka.rıyor
lal'dı. 

Yunanistan bütün e
kimini tahdit etmek su
retiyle. bu işte iyi nivet . . 
sahibi oldugunu bilfiil 
ispat etmiştir. 

! 
sevyn lli<'ri karşısın-.. .., ~ 

da, BFtlkan Antan-

Musahabe: 

tı gıpta edilecek hir 
sağlamlık arzetn1ek 

H erkes bu sihirli dir. Her insan için saa- tedir. Bu nol<ta da 
kelimenin ifade det kendi hayatını teşkil Ba ika 

0 
itti fakının 

ettiği manaya eden küçük onların içi-
varınak için çalışıyor. ne sığar yine küçük sa- kuvveti~i göster-

Ekseriyetle zanne- adetlerin bir araya gel- n1ektedır. 
derizki mesut olmaklık mesidir. 1 
el ile tutulabilir maddi İşte bu küçük saadet ---------
bir gayedir. V c kere o- parçaları toplu bir şe- bir hesap yanlışını bulan 
na erişildikten sonra kilde de geçirmek iste- muhasip azını mesuttur. 
hayatımız ebedi bir mut- \ diğimiz büyük ıaadeti öt>-retmeninin verdi-
luluk içinde geçecek. teşkil ederler. ği v~zifeyi yapan bir 
Hayatta ebedi bir saa- Bir kadın yeni yap- okurun duyduğu saade
det içinde yaşayan in- tırdığı bir robun muhi- tin ne kadar büyük ol
sanların olmamasn bizim tinde bıraktığı güzel te- doğunu hepimiz ayni 
bu zamanımızın doğru sirle bu küçük saadet yoldan geçtiğimiz için 
olmadığını gösterir. ~a- anlarından birini yaşı- biliriz. Avdan çantası 
adet hiç bir zaman top- yor demektir. dolu dönmı avcının sa
lu OlJ:ırak ele geçen, bir Uzun çalışma ~a~~l8:: 
bütün halinde elde edi- rından sonra bır tur:u - Sonu 2 nci sayfada-

lebilen bir gaye değil- meydana çıkaramadıgı ,.\'. A f'.Jl"Y 



Sayfa 2 
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Gaz Kursu dersleri: 2 

Zehirli Gazların 
Tarihçesi 

-5-

Biiyük Harpten soııra 
l~panyollar tarafından Hif
liler üzerine gaz atılmı:;-tir. 
Fakat il!~ atış muvaffa
kiyetle neticelenuJiştir. Fa
kat Fr:uısızlar bil:lhare 
yardım edine<:: i:;.ler dii 
zelmi:(',·c tayyare ilt' gaz • 
atıııa~·a ıııu\ affakiyet t•l
vcrmiştir. Gazlar <;ok Lü
yük tesir yapmış ve hu 
şeci kahraman millet mm
ret altına girmiştir. 

19:30 scnc~i sonlarında 
Maııçuri<lo Çinliler tara
f ndan uir Ifos ku \'VCti 

sarılmıştı. Ruslar te8lim 
olacaktı. Bir cesur Hus 
tayyarccisiııin attığı ipNit 
bombaları sayesinde Çin
liler çckilnH'ğe mecbur 
oltlular ,.c Hu:slar kurtul
dular. 

Amerika haydutlarına 
kar'jı polislt>r gaz taL:uı
caları kullandıuı bırilJi haY-" ~ 
dudlar da kullaımlar. Ban-
kaları soyarken gaz bom
baları ve tabaneafarı kul
lamlılar. Onun iı;in .\me
rika Banka ııı e murları 
maske ktılhtıınwğ«t mec 
bun! urlar. 

A vrupnnın bir t:ok 
yerlerinde lıığ'Hte rcde, Ihı~ ı 
yada . .Alııı:rn,vacJa, Polon 
yada poli::; te~kfüitı böy
ledir. 

Bazı ıncmleketlenlc 

poli niiıııayi:;ıçiler üzeriue 
gaz talı:ıııcası ~ıkar:ık iç
tiuıai dağıtır. 

Son Halw. lıarbiııdc . 
de ltalyaıılar tarafından 
gaz kullaıııldığı Vl' lllU\':t f 

fakiyctlerinin h~şlıca amil
leriıı<lru birinin tlu zt>birli 
gaz olchığ·u gazctelPnlc 
okunmuş pek yakın va
kalardnudır. 

lfazar zaıwıııda bile 
gaılarla karı:ıhı~ırız. Mc~m

la en Lıüylik zehirli ebiııı 
)erden biri olan karlıon 
ıııonokRi t gazı küıııUrün 

tanı yaımwsındnıı l:il. :;il 
olur. Kömür taınarneıı ya
narsa karboııditJksit Co. 
2. hasn olur. Ji'akat bu 
cisim ayni zamanda bizim 
en mühim ı sıtma va$ıta.

lanmızdan biridir. Çünkü 
hava gazi, jeneratör gazı 

edas itibariyle karbon 

moncıksit .('( ). ihtiva e
derler. KullarııJnıa~ıııı lıil

meyeııl Perin vry :ı cn·el
d en k:wılara kar~ı lıaıır

laımıayanın t·lindc ıııHhiuı 
tehlike ıneııılrnı olurlar. 

Siııeııı:ı filinıleri. barut 
gibi ci::ıiıııleriıı yaıııııasııı
ua:ı '(' ha,·a alıııayan 

~·eıforckki yanğ'ııılardan 

karbon ınoııoksit hn~il o
lur. HJ:Jl seııesi k:lnunu 
sanisinde vukua gelen 
.Ağupy:m hanırnlaki yarı

ğ'ıııu:1 7 iıısan filim yao.u
keıı hu:;uk gelen gazlar
dan ölıııiiştiir. ~t:;ı.den o
caklarında da zehirli gnz 
tehlikesi \':trdı:-. Grizo telı
Jike~i Griw metan \ 'C sai r 
buna benzer gazlan.lan 
miirckkep ·bir halitadır. 

Tiitiin aAıclcleri: men
sucat falırikaiı ~uıeleleri. 

ha va gnzı fabrikasında 

çalı~:ı rıla r ihtiyatlı bulun
ıııalıuırlar. 

Transit olarak Hu!ya 
SC\'k jı •i n frjjnırüi'Yüıııüze 

• ) !'.) I;) 

gelen ~O - 30 fıçı potas
~· uı1ı siy:ıniir haıııınallarm 
tcı~ııııası l'Snasırıda g-iirıe:;;· 

ten t:ıh:ılliil l'den!k haııı

malları zı·lıirlcıııi~tir. Bun
larnı hayatı gii<;liikle knr
tarılıuıştır. Bu da gü8teri
yorki zehirli gazlar: hi~ 

heklcııil ııwyeıı zarıı:ıııda 

bile husute gelebilirler. 
.Jlaclen ocaklarıııda zehirli 
gaz ıy.ıkaıı nındr·n s:rnayi
iude bütiin faıırikalarında 
maske kullanılması lazım

dır. lla va g-azı \ 'O buz 
fabrik ahlrı nda çalı ~ııkPn 

her zaman maske taşıııınga 
ihtiyaç yoksa da IJir h:.ı\'a 

gazı borusu patlarsa veya 
buz ııı:.ıkiııeleriıılıı cezası 

amonyak hikiiı t dioksik 
eı.çığa çıkıııağa b:ı~Jarsa 

bclıcınehal ınafikP tn şı ıııak 

lazırdır. Boya :.;aııay;inde 

zehirli gnlnr mfihiııı rol
ler oynarl:ır ~l ı>c::,. la fo~g-en 

gazı lıir çok b<ı~·alanıı is 
tih~;ali i<:m lfııııııılır. 

Klor gazı - ho~·:ıl :ırı n 
ırnda erir bir hak konul
masına Yarar. İt J'ai VP. ise 

• w 

behemehal yangınlarda. 

maske ta~ımalıdır. Çünkü 
itfaiye :ılenlen ziyade du
manla boğuşmak nıecbu-

ULUS SES! 

j""f~LGRAF ;H:aberleri 1 Musaha~e: 

Mareşal Çankan ~ Şekin Saa_del 
T el5d6 Do es o<® l!==I Do - B~l~l 1 lll('J ~:ıyfeLle-

u l6 l::j? U 1 adetini yüzünden okll' 
1 mak ınü~kündür. Yol<· 

Ankara 31 (A.A) -
Çan k:l y şek cephe
ue yaptığı teftiş
teıı sonra Ha nkova 
dön ıııüş t ü r. 

~la res~J askeri va-• 
ziyet hn k kında bü- 1 

vük nikbinlik izhar 
" 
et111istir. . 

sul bir kimseye yaptı· 
ğımız yardımdan sonr~ 
his ettiğimiz mane''I 
haz azmıdir? 

Japonyanın Çindeki 
ileri hareketi durdu 

Daha bı.nlara ben· 
zer· nice s,ıodcıler var· 
dır ki bir ömrü mcsiit 
kılmaya kati gelirler· 
Fakat şu anda. bu sn
adetkırmtıları bizce ço1' 
kiynıctsizdırler . i ş t e 
yanlışlık lıurndan baş· 

Jiyor. Bilmcliviz ki eriş· 
mek istediği~·niz Ye bir 
kül halinde düşündil' 
ğümüz saadeti bu kırın
tılar teşkil [ediyorlar. 

Ankara 31 (A.A) 
Çin pukov denıir 

yolu üzerindt japon 
ileri hareketi dur
muştur. 

Japonlar iki ce
nahları arasındaki 

240 kilonıctrelik ge-

riyetinde<lir. Onun için it
faiyede duaıaııa karşı süz
geçler bulunması şarttır. 

lıu!asa olarak diycbilirizki 
ı:az tehlikesi ol mayan ma
hal yoktm. II azarda Ye 
seferde gazla daima kar
sıl·ıs·tc·tö·ız ~,. L ~; '- ·( 0 ..,. , 

Biııa(•ııah•y oıı lan ta
nım ak ve onl:P«l. kar~ı ken· 
uimiıi koruıııayı ngn•ıımok 

mecburiyeti nd<' ~·iz. 

Birinci Fasıl 
Gic§l~ 

{faz - Fi·lik ve kiıııya
da ıııuay~·eıı ~ekil \'(' lı:w
ıııi ohııay:ın cisiıııkrc de· 
nır. 

Askerlikte: Diişın:rnın 
teneffii~ ett iğ'i havayı 1.e· 
hirliycıı. dü:;;maııııı \'İk ıı 

du üzeı iııdc yara y:.pan 
\'C\'a dibıııaııın ıııülıim . . 
ıızu \'hı rııı ı ta h rilı e<l er11 k 
faaliyetine ııı:ıııi olan ei 
ı;İırılııre derıic 8011 zauıaıı

l :ınla im gaz keliııı l'::i i yc
ıirıı' "Askeri 1\inıya., ''Si
h'lhı lıarb., "Cltra zelıirh,ri,, 
ııam ı veri 1 ıııck i sh·n ilıııt>k -
t P ise de halı hazınla bey
nelmild lıir lisanla (Gaz) 
kelimesi kullanılmaktadır. 
-Sonu 3 üacü sayfcde-

diği k~' p~1111a ğa ça 

Jışıyorlar. 

Çin akıncıları bu 
gedikten girerek j~t
pon ordusu için nıü

hiın tehlikeler v:\ -
" 

ra tnıaktadırla r. 

Hayatımızı bu gibi 
saadetlerle doldurma1' 
için çalışalım. 

H. A~yay 

Yunan Basını; 

Ankara 
Belediye Tiyatrosu 
Ankara belediye 

Tiyatrosunun ba:;;ın
da eski emektar oyun
culardan Haşit Hiza 
bulunmaktadır. Bu ti
yatro hey'cti. yakın
da Alevi oynamaya 

başlayacaktır. · İstan-
huldan alınan haLer
lerc göre, Ankara Ti
yatro grubu ilk ba
harda Mısır, Yuna
nistan ve frakta o
ymılar verecektir. 

Londraya giden Türk 
heyeti 

İstikra r. akdetmek tin Çam 'e İlhauai 
üzere Londrayu gi- Pam:l·'<len müteşek -
den Türk fıpy'eti. i\lu- kildir. 
ammcr El'iş, S~lahat- 1 . 

. , 
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Hariciye Vekili Bizans 
Türkiye B. Rüşdü Aras Devrine aid mezarlar ·--Cin-si -K'":'!:"!!'~.1~10;: 

B Önün1üzdeki i\1art Süleymanı·ye cı·va- Buğday ' 4 

M M 1 Arpa. a 50 . . ec isinin '.1 yi içinde Dr. Aras rında vaki kilise ca- Un ( Birçııval) 650-~ 
R dd Iran, Irak ve Efğa- ıniinde Bizans dev- Darı S 

e ettiği kanun teklifleri nistan 11aytahtlan- ı-İne aid n1ezarJar -Nolıu_t ___ 3 1 50 
- Mcrciıııek 3 50 

Türkiye B. M. Mec- j At nı ziyaret ccecektir. 1 bulunn1uştur. - ,-,i-ri-nç-,_-_-_-~-_11 -1-9- --
atüı·k'ün Türki-

lisi, Türkçe konuşma .'ad~· Yağ _9_f_> _ 
yesi, her h•te rru .. r·k B, k T .. k k ı · rnecbur·iyctile Yahudi v ırço u Te ı_·e Y~!'.tı 

hl'e t ' l milletinin Yiiksek rna- r çe e ım e ZV,\'tİ ıı ya.!"ı re ı ıakkındnki ka- - · · 
nevb•atını go·· ster·ınek '\' t-·ııı / 4'> 1 nun tekliflerini rcd- J - y · · t• 1 • 

d istemektedir. Bu htı- Unancaya gırmlŞ lr J>Pri -:1& ı-ctmi~tir. Bu karar Badeııı 118- --
rrlirk,;venin yükse!( 8Usta tamamile hak- - -- --- --

rn d hdır. 1i/ 1/ D3 tnrihJi I~a- baı·z ettirnıektedir. __!_~ade~_Jxi_ 70 e eniyetini ve has-
k • tiınerini rgazetesin- Ceviı ı ı ü 

u soydan olan te- Çok sevgili müt- N !\1 h ' y c .. ~r ::3fi- -_-b~~sına kar~ı besle- t r· de uzun hir nıakn- · ı' os opuıos u 
dıu1 ı ·· e ıkimizin , bu "'iİzel Mahlep ~5 

b ıusnü niyeti bir t b le neşrederek, bir nan diline girnıiş ~lazi -·- 1 ı ü dıneefkat da.ha ispat et- ıcr~keUerini görerek, - - -
edır. sevın~ ve iftihar his- çok T'ürkçc kelinıe- obn Türkçe kelin1e Kesme'Şekcr ı :·m __ 

leı · d 1 · y Toz. ~~ker 3:2 

T 
1 ·ı uJ·uyoruz. erın unancaya leri ten1izleıneye çır · 

U•• k. R Kall\'c =--=-13_0 f ıye ginniş olduğunu te pınn1aktadır. Sabun nf> 

! - omanya ' ---------- ı~~~~-~u-i-iz-iiı_ıı_ ;~~~ 1 

uzıaşması Sporcularımızın i:::~m .. z . ~~ 1
1

= 
Türkiye ile H.o- / N d • kk t• 11 Pestil _il 4;0m !--

manya arnsında Ya- 'I'ürkiycye 600,000 li-· azarı 1 a 1 ne ıı••s·u·c:uiiik __ I ___ __ 

Pmılan ticarat uzı~~- ralık benzin, G00,000 
ası ıa.1-1938 ~ liralık ta kereste ib-

hin·• t tarı- d k k b. ue atbik nıevk·· raç e ere , mu a ı-
konnıuştur R JJne linde pamuk, pirinç 

__ · 0 rnanya ve susam alacaktır. 

Gaz 
-- Bnş ta rafı 2 nci sayfada -

n~ız ıJe · ı · ca · ııı ıııcf·: f, imra-
nıııavveı k "I ,· ıı· ·~ 1 ı-c· ı \e ı:ıc-

11 olın i ·· · . . r.. ) .uı cı ımlf'rr dt>-
ız, h·tl•· k . . • uu · ı buıılar ı:-ulb. 

rna v1 " 
~ <.' gaz olab ilır l C' r ... 

, 'k Bununla beraber taz
·.1 arttıkça gaz nıa vi lıa-
lıııı· • 

' gP\l'r her l'İ::i iııı ~ul u 
ın . ' ' a,ı v p 
bili~· . gaz hali ne· gcc;e· 

H<'r sı ıl 1 • • • - • • u c ı" ı ııı a e c ı smı te k ·1 
\ 1 ··d ,, il .. • f d 1 '" ı·u ı,ı er er 

- Mo)Ak· il 
• ~ ll t· r birb rle ine 
çok '"'k ı ua ): ' ını ı r, \ (' : ıralaı ııı -
•• " UV\ t- l ' i lı i r rahı t:ı 

\ '1 rdır ı 
ğc• 1 

111 rabıta '.' liıiilrn e-
ıa. l · ır· 

, . • ' \'p ııı11l ı>k k iill f'. 
ırı hu ~ • . . 

t• '°us ı lı.ın•k eılt>n :ır-
•lrsa sııll 1 . 

h·ıı· 1 ıalıııdı· rı :n :ıyi 
' Hır, rrpl ' 

t ı:-.. 1 r' b 1l :ı r t rı; ak 
a hara t· oı re ın art ıııasi \'le 
ur. Har · 

lekı·ı aret arttıkça Mo-
<lab~ •. arasındaki rabıta 

ztyade çozüliir, .Mo 

IC'ktil l>irhiriııin üzerinden 
Jrn) ıb ak ıırnj:i;a ' e sliratle 
harrket C'lıneğe haşlar 

1 
o zaman cisimlerin ne 
Ş{·kli nede hac mi k:ılır, ve 

gaz lw.li e g eçer... Buna 
mukabil g«tz halinde olan 
b ir chnnide tazyık edrr, 
Vl' ayni zaıııan<la soğutur-

! ı::ak .Molekiiller birbirine 
yak laşmış vı> gaz halin- . 
den mayi Ye ııwy i halin
df'n su l lı h :ı line get iril nı i~ 
ol ur... • 

Ta nifi: kimya ıı ıktai 
nazarından tC'rkibJrrinc .. "lİ ı 

b 

l J Kiikiirtlit 
:.! ) Arsenik li 
3) Halojenli ( lyo<l 

Klor Brom flt•or ) 
4 ) Hayri ın eşbu kar. 

bonhı ... ilah .. 

Hava ahvaliJe araların
- Sonu Var-

Y erJi antrenörler kursuna girmek , __ BU GONKO 
istiyenier 

llardla Spor bölie•I baı
kaalığıadan: 

Ankarada l/;3/<J:~s 
den itibaren açıla-
cak altı verli antre-., 

nörler yetişti rıne 
kursuna istin"tk et-. 
nıek isteyen spor-

cuların şartları an

lanıak üzete 10/2/ü38 
zc kadar l\·1ardin 
spor bö1ğesi b~şkan 
lığına baş vurma
ları ilan olunur. 

M a rd İn 
İcra Dairesinden 

Mardiııiu Kölesiyan 
nıalıall esirıd l'n Abdiilaziz 
oğ'lu İhrulıiııı ile hazine 
tlrasında ınü~tcrek ve 1-..ü
lesiyan walıaJle.tiindc vaki 
200 lira deaerli Yemini 
:.\f 1 ,., • 
• e Hnet Eıııin :1ralıo \'C 
~aiıilıi ~crı pt vesari Alırlul 
lalı .l\rı :srı , ;rka:ı tariki 
anı C<'p lı e::i tuı iki trns ile 
nıahdud lı i r lıap hanenin 
kabili tak:si:n olıııadıörn. 
~lan satılnıat' iyle şu~" Uu~un 
ızalcsine dair nıahkeııı ı; 
~en lıiikiiw ve rilıııiş <Jldıı
gunuan ııı ezkftr ev a<'ık 
arttırmaya çıkarıluıı~;ır. 
Bırirıci arttırma 1/3/938 
Salı günü saat 11 <.le Mar
din icra dairesinde yapı-

lacak i~bu ~atıştan gayri 
menkule takdir edilen ki
metin yüzde 75 ~ine talip 
çıkınadığ'ı takdirde arttır
ma 15 gün sonra 15/3/ 
938 gününde yapılacaktır. 
İşbu arttırmada gayri 
nwnkul en fazla pey sü
rene ihale olunacaktir. 
Gayri nı enkuln tapu sici
linde kayitli lmlmııııayan 
im g:ıyd ıncnkulnc 'tıı•r 
h:ınki bir .suretle hakki 
id<lia ararlanlan satı~ gü
uiiııdcn evvel müraC'aat 
ctınelcri dellalaliyc \'C sa
ir masarif müsterive ait . . 
olduğu satt:;;larrlan daha 
fazla lllalumat almak i=-
teycnler Mardin icra dai
resine müracaatları iW.n 
olunur. 

POSTALAR 

Bugün sabah ge
lecek tren postası 
yoktur. 
Öğleden sonra sa

at ıade Divarbekir, 
,.) 

1:3,~0 da Nusavbin, 
18 de Savur, ~lid
va t, Ger cüs, Cizre . . 
postaları gelecek ve 
11. de tren postası gi 
dccel{tir. 

Bu gün gelecek 
Diyarhekir postasi
le İstanbul posta sı 
da gelecektir. 

k ©1 <dl o lri1 
VE 

m©<dJ<§l 
SAYf AMIZ 

Bir kaç gün 
Sonra! 
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Telğraf Adresi 

Mardinde "Ulus Sesi,, 
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Umumi Neşriyat ve Yazılflerl 
Direktör& 

M. Siret Bayar 
Baaıldığı yer: (ULUS SESİ) Basımevl 
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Mar~in Va~ıf lar Dire~törlöğün~en 
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ULUS SESİ teJ~ Güven T ecimevi s5' 
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iı._4N ŞARTLARI Yazan; M. Turhan Tan 
Yukarıda evsaf v<· mıılı:ıınmeıı bedl'llPri yazılı (10) , İlfınm bener satırından 1 

par~a vakı f ııı~_ııa_rıı2 • nıiil · i.v~·ti ~~ıiizayı;ucye_ çı!~a~·.ıl- (lO) Kuruş alınır. e Bu değerli roman §atlık için 
ını:;;tır. lhale gıınh :J/~ubat/!)J8 ;..,umaıtesı gilııudur. 1 ı·ır ~ .· d . 1. t 9 gelmişfir. 
'l, ı· 1 · -xr·· • .1 . . dn ııeşı ın en mesu ıve 

a ıp cnn 1.111.cle 15 Tl'rııın:ııl:ırı e IJ11lıkte HllJaVY<'lı ı k b 1 1.1 ~ ::\l:ıt.haaıınz<la, g:ızt>tı: \' I' kit:ılı satı~ ~· uniıır ıtl:ın 
ti .. ı ~ l 1 il · ı . l 1 ı.. ı· -a u e< ı ınez. g nun saat :) iim c \':t ~ı :ır H nı'f -. ıııı e ıazır uıı un- arnyınıl. 

Günü geçen nushalar e s • ••• 9 ... maları ilfı.n olunur. 17/-2'.!./27/1 t (1 O) kuruştur. • ..... fJ 

Mar~in Va~ıf lar DireUörlüğünden 
)VIODElı 

11ımtt•-r MUHSiH TIEVIFil< Aylık \~ oda 

Eınl:'ık 
No. 

meenıuası 
. Der çt.~şit Gramoion plak ve · , . " 

M EV Kİ t .\Iı~~~:lllll'll B~~~lı 1 nıalzemeleri satıcısı 9 numara~ı lkmcı~anun Cinsi - - -- il T<mzitullt .'\a/ı,ı.;/anı b11sl 1111:411' S '·t 
Dükkan 108 E~ki K:ı~:ıpl.ır (iO on 11 
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,, l;j Att.ırhır ~;; üü ~? 

Yukarıda oı·s:ır v~ ıııulıaııııncıı lıcdf'Iİl'rİ )":l'l.ılı (lOJ ~:~:-~-=~- g sa ta o~ e' n Da 
parça vakıf maim miilkiyLti ıııiizayed yt> çıkarılıııı~tır. ;;;;;o U U U W 
İhale günü 8/;?ubat/H38 Salı günüdür. Taliplerin mu· ~ 1 
ayycıı günüB saat 1:'1 iiııdt• \'akıflar id;ır~::;intle lıaıır -~ o ,.

11 
• • ~ • 8 A 1 M [ y ı· o ,. R != 

bulunmaları ilfııı olunur. ~0/~4/~8/t ,ı 7~1 oğu erının en moder~uir s il 
• • • • • El 4AS l.tAKAS • • • • • ==§ ~ı • _, Heı· nevi Defter, Çek, Bono, ~tt khuz, Ktığıt bBşlık ları tfj 
• ~ ~ l'=:=:l ==~ 
: ~a l( • ~ V/ ll:JJ ~ Si -J Kartvizit, Davetiye kartları,. Du\'ar Afişleri, Sineına t 
: : ~ ve Tiyatro Biletleri çok güzel b:r ~ckilde hn sı lır ~ 
• K a d ı n T e r z i s i • == 
• • ~kısa bir nıüddet içinde tesliın ed ilir. 
• Birinci cadde ~inger acentesi yanında il =-== 
• • ; 4 Yeni getirttiğimiz fantazi, kübik harflarla 

: Ditişlerin güzelliği ~e ucuzluğu ile : ~, şık reçete Uği ı basılır. 
: . Rekor kırmıştır : ';; Verilecek •ipari~lcr, göıı<lcrilecı•k p:ır:ılrrr M:ırdind" ( l'lus 

• • - ~ Basımcd ) İdare ıuüdiirlüğ'ü nnnııııa gönderilmeliuir. J • IJ -...=:.'E . t" 

: Betenilme~:~h::aJ~~:n paı·asını : : ~ Dışarıdan göndel'ilecek sipal'iş nümunelerinin okunaklı bir ~ 

: Bir dafa tecrübe bunu ispat edtr : 1 4 surette 1azıımasını sayın müşterilerimizden dileriz. ~ 
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