
Sahih ve Haşm ulıarriri 
SiRET BAYAR 

\1enıı k e et mcrıafiinc nld vıızılnrn 
sayfalarımız n~ıkt;r. 

Basılmayan yazılar geri \ 
verilmez. -- -

Onbirinci yıl 
......... 

~~ır ve tehli~eli 
işler 

·1() fİJ'm/an "§"Ü' '~!' ' 
ih·rc°flt~ı·i11de11 hm.:i:. 

.'!" I" I a 111a:. 

Ankara - iş nizam- 1 
namelerini hazıı·lamak- \ 
ta olan komisyon f aa
liyetine devam etmek- ı 
tedir. İktisad, Nafia ve 
Sıhhiye mümessilleri 
ağır ve tchlıkcli i~ler 
hakkındaki niı.amna - 1 
meyi hazırlıyarak Dev
let Şth'asına verecek
tir. 

Diğel' taraftaa iş ka- 1 

dununua :m liraya ka
ar olan işçi ücretle

rinde hac·~ 
~ ız yapılamıva-

cagı ta. rih eclilrnes: 
ragı· ıne 

men bazı yerlerde 
buna tcşehhüs edilmek
te olduğu haber alın
mıştır. )laliyc V ekalcti 
devlete aid hoı·çlar için 
?e 30 li.ı·adan aşagı işçi 
ucretıerın<len hnciz va
Pilaınıyacağını alaka_ 
darlara bildirmiştir. 

Gümrük'er~e~i in~isara 
ta~i sa~i~siz eşya 
Güınrük ve İn 

hisarl"n· vektılPtt , ' 
()"l.. - 1 . l 1 . 
ô ın1ru ' ıc c-ı r. en ne 
Yt·ni bir taıni ın gön
dererek g ü 111 rülder 
de bulunan ve sa
hibsiz sıfatını ikti-
sap <l . l . c en ın 11sa ra 
tnl · ~ lt t•şyanın ynhan-ı 

cı llle•n leketlcn> g·ön 
de ·ı t rı n1ek üzere sa-
11Şa çıkanln1asını , 

a ıc 1 
d

. 1 o ınadığı tak .. 
ıı·d . . e ı ın ha edilıne-

Stni b.} \· . . 1 c. ırınıstır. 
~ 

... ~alı 
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Sayısı 100 Paradır. 
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ATAMA 
HaJ~evlerinin Altmcı Yd ~önümün~e · 

Harabeler iistiiııde giiçlii bir devlet kurdun. 
Diinyayn yC'nİ bir öz. yeni lıir söz yoğurdun. 

Jlpr buyrıığun yunl için ışık <lolu bir tandır 
Adın yiin•~imizcle ç::ırpan ~.nlik bir kanılır. 

EclirnNlerı Varıa ılek lwr kih;c<le sen vun~m, 
Biziııı için ıiii\'iiııiir, bizim İ<;in yanarsın. 

Ukulcl:ın, fahrik:ıdan, yaylalardan, ovadan, 
Senin se~in ~eliyor, en ücra lıir yuvadan, 

Atıldık hız \'Cnliğ"in oklar gibi yarına, 
Hançer olup saplandık karanlığın bağrına. 

Ciimhuriyeı f:i, Halkçı, .Milliyetçi. De\'le.tçi, 
1ııkıHibçı 'e Ulik hu toprağın hPr genci. 

Ana yur<lun H--tiinde tcprenen hirRc yer yok: 
Cumhuriyet lın ~ıırsm lıağTım delen bir ok. 

Bu yurJuıı s:ıhibi iz Küylii tıfcndimizdir. 
Her şı;y bizim bu yurtta, Sultaııdti kenclimiıdir. 

Bu toprağ·ı kmtaran bir chl<- lı"~ p:ınn·ıX-ız 
ı) 0 .1 ' " < ' n ·ı 
,a~rıııı yurua \'ermis ''l'I in '"ll .· b. .1. """ • ~ , J • çın ır u.lgıı. 

·rurk brnliıTini 1 • .,r.ı ' 
, ,.. ı:-- v •• ~ ıynn yaoaııcı kelepçeler, 
I urk rulıuııda ::.am gibi e~lıı durau geceler . 

J)ağıldı eriyerek ulu luk ate~indt> 
Ulus yıllardan ucıi bu aıuacın ııeşindc. 
Ö .. T .. 1 ·1 

.~.11 •• ~r '' uuyğusu Türk, düşüncesi Türk olan, 
C:ıuounu bu toılrn<"•·ı \'eren], . 1. t 

t-ı' erım ır \':.l an. 

Bı:gün Tiirk var}ıtrıııd ·ı B 
. o • ne ev \'ar ne de Pa~a 

lşıle kıymet verir, CHnıhuriyet her baı;;a. • ' 

- Sonu 2 nci sayfada -

Ziya KılıcözlU 

Kuruluş yılı t Ağustos 1927 

Hitler bir Nutuk söyledi 
Ve Bolşevizme hücum 

etti 
Ankara 21 (A·A) -
l~ayiştcığ· dün top
lanınış ye Hitler bir 
Nutuk söyleıı1iştir. 

Nutkunda nnsyo

na l sosvalizin1in bir 
~ 

plancosunu yapn1ış 
bolşevizme hücun1 
etn1 iş b~ riz n rzu la
rını söylen1iş ve A-

vust u rvcl ıneselesi
ne çok kısa bir ha
fif teı11as ettikten 
sonra Allna nvanın 
hudutları dısında 

~ 

bulurıan ve hürri
yetlerini tcı11in ede-., 
n1iyece k vaziyette 
olan Aln1anlan hi
n1a ye edeceğini bil
dirn1işlir. 

lngiliz Hariciye Nazırı E~en ve Hari
ciye siyasi müsteşarı istifa ettiler 

Eden Başvekaletten Hariciyeye gi~erken yol~a biz 
(~eni istiyoruz. İtalya ile hiç bir pakt istemiyoruz ~i-
ye nağuan ~alk taraf moan ~araretle al~ışlanmışttr 
~\nkara 21 (A.A) - \, Edeni i~tiyor~z, ~e 
lngiliz Hariciye Na- İta)ya ıle hıç hır 
zırı Eden ve Ha ri.
ci ve sivasi n1üste-., ., 
şan Crauboune is-
tifa ctn1işlerd i r. 

Lord Halifaksı 
n1dilik Hariciye Ne
zareti uınurunu tcd
vıre nıenuır edil
nıist i r. . 

Edenin istifası 

Başvekil ile İngiliz 
İtalyan görüşınele
rinde zenıan ve nı~ 
tod hakkında sarih 
bir anlaşn1az1ıktan 
ileri gelıniştir. 

Eden dün Başve
kaletten Hariciyeye 
gelirken yolda biz 

BAY EDEN 

pakt istenıiyoruz di
ye bağıran halk 
tarafından hararet
le alkışlannııştır. 



-------· 

Sa~·ra 2 
a:z-' 
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Yazan: Sedad Y e::mgey 

Etrafım ı z ı <; C\'in• ıı c:ııı , biı h·rim· ya r 1 ı~arak lıiı bir 
• lı v(· can:-ıız yaratıkla ra 

~bakalım. Buııl;ır gerek ~··
:kil, ~erek yapılı~ YC ge,f 

leri':in s:ı yr.şinJc birhirle
rirıi vive~ek ya..;-:.ı van ka-.. .. ... ' ... 

labalık bir canlılar kütle-
~ rekı:;c uiiyük1iik itibariyle ~i var. 
~ lıirlıirlPriylc lıiç:uir bemc- Bn kütle nereden ve 
::-yiş gö::;tcrıııezlf~r. tl\lcsela: 

bir sümiiklii bücck ile Lir 
~-il: bir lfalina. ile bir pire 

ı arasındaki fark irı~aıııla 

ilk bakışta büyiik bir lıay
rPt uyandırır. Bi fasulya ı 
danc~i ile hir ot arasında 
hiç Lir iiı'nek görülemez. 
Kiirrcınizi ç·eviren hant 
i~iııde olan l..ıütün ala~'lur 
Y<ılıııız düm~,1nıız tarafııı "' . 
dan yapıliyor diye uü~ii -
niilebilir. Kı~ırı fazla soğuk 
yazırı fazla sicak git nıesi 
ile lıergiin seıııamız<la par. 

naı:;ıl lıa:sil olmuş, nasıl 

bu kadar ~ckiller "e ne
viler meydana gelmi~tir? 

nu~ün bile bir çok hay
vanlar insanların arzula-
rına uyabilmek onların 

istedikleri şekilleri alabil
mek i~·in suni hir takım 
' 'HSitalar arasııııla şekil 

d <·ği~tiruıek tcdirler . .Ac:ı.ba 
buna etkim yapan mücs-
sir ıwclir'? 

Ha~talık nedir. Neden 
'c niçin gelir! llk hasta
lık selıclıi acaba ıı e rcdeu 

layaıı güneş ar:ısında bir lıasil olmu~tur. 

bağlılık olduğu ilk bakı~ Bu bizi yakından ala-
ta hatıra gelemez. • kadar eden konulardan 

Halbuki Liitüıı bunlar 
bi rbi rleriııe 1Jağ"1ıd ır. 

Bu Hh.lığımız nıisallar 
harici cvı-af 't> görüniiş. 
lerinc güredir. :;timdi tt'k 
bir eismin iç yapılışların :ı 
güre veya de .. ·ri olarak 
p;eçirdiğ;i <leği;-ikleri naza. 
ri itilJare ala! m Bu sefı'r 
belki ilk ıııisallanmızdun 
çok daha ıııcrakli ı;ontın~· 
lar ul<la ederiz. Mı•sel:t: 
Bir bitki srıı eııiıı mua~·ycıı 
bir zanı<tnınd :l hi ~ bir ya 
şama delili göstcrnıi,\'Or. 

Pzerinde Iıiç uir yaprak, 
çiçek. mcyyc yoktur. l3ir 
zaman g<'liyorki y:ı v~ı~ 

yavaş 1ıyauiyor. Çiçl'klcr 
yapraklar a<;ıyor ve bun
lardan da ıııcy\·eler basil 
ohyor. Sonra hepsi dü
şiivor. kuruvor ve üliivor. "" . ... ... 

Bitki eski şckliııe dönü-
yor, uykıı;:;uııa dalarak 
gir.li yaşaına:;ına lıa~lı~·or. 

Bize daha yakm ol
ması itibariyle bir insani 
tetkik ı·dcliın. Bir lokma 
ekuıcğiıı, bir yudum sıı

yun, kendi::ıiııin va:-:ava-
~ ' . 

bilmesi için ııe gilıi deği-
şikliklere uğradığım göz 
öniine getirdim. 

Bir <lamla su içinde 
yaşayan lwyvan ve bitki
l.:ır bizim İ\'İn ne meraklı 
ne cğleııccli mevzu ola
caktır. 

llay,·nıı namütenahi
den lıa~layarnk namiitena 
lıiye doğru akıb giden lıir 
seldir. Bunun içimle bir-

:'Onra gözlerimizi bir <le 
~'ukarı çevirelim. Geceleri 
:;enıaıııizi süslPycn yıldız

lara, yolumuzu ayılmla

taıı Aya, bize hayat ve. 
ren giineşe şairlt>rd e ıı baş . 

im g·üz.lcrle bakalım 'e 
birer l.>irer hep:-:ini okuya· 
lım. 

l~te hiitün bu birbirin
deıı r:ok daha alakalı o
laıı :ılaylan ve mevcutla
rı birbir tetkik elleceğiz 

En·el;l kfünati soııra lıa

yatı: in$~llli göreceğiz. Ya. 
lınız im uwm me\·zu bir 
makaleye sığmadığ"ınclan 

l..ıunu lıir yazı t:ieri~i ha-
liıule ııe~re<leccğiz. 

Bu büyük ~ \'C Lüyük 
olılui?;u kadar da tatlı olan 

I 
bahse girmeden <:' \ vel kü 
<;Oklü~ümüz<len beri mev
cudiyetine iman ettiğimiz 
s(.;külme~i ve yıkılm:.ısı 

imkansız birr.r kan:ıat ha
line gelen, mahiyetleri bi
ze hakikat olarak göste
rilen, bizi yanlı~ uilği ve 
acletleriınizi d üzeltelirn, bu 
nun i<;in <le evvela aşağı, 

yııkarı sağ, sol gibi baıi 
mefbumlarıo evci (Hakiki) 
olup olmadığını arayalım. 

Acaba hakikaten bü
tün bu caıılt ve cansı~ 

alem içinde sağ, sol diye 
mutlak surette ta vin ve 
tetibit eô'Ilmiş cibt:t var-

1 
mıdır. 

• Sonu Var -

-- '--· --- - -·-·- - -

ULUS SESi 
1 . 

ŞEHİR ve 
İLÇE 

J J A JJ E1 il L .E il i 

Vilayet Umumi: Meclisi 
VilAyet Umumi Mec

lisi dün ikinci reis Yah
ya Sümerin başkanlı

ğında toplanarak 
yılı hususi idare bütçe-

sini müzakere ve ka
bul etmiştir. . 

.Meclis önümüzdeki 
Perşembe gunu son 
toplantısını yapacaktır. 

Gaz Kursu 
Şehrinıizde nçılan Gaz Kursund<l dün 

yirrninci ders veriln1ek suretile n1esniye 
soıl veril n1işti r. 

Yarın kursa devan1 eden n1enıurların 
imtihanları icra kılınacaktır. 

A TAMA 
- Baş tarafı 1 nci sayfada -

Duyğ·uıııuz, döleninıiz, öı.ümüz, inanımıı, 

Kudretini ruhundan alır ancak f:ı!lnımız. 

"lıntiyazsız, Sınıf~ız kaynaşım~ bir kütlcyiz " 
Basborruınuz Atatürk biz onun izinde\·iz. 

• "' J 

Be~lcyemez bu toprak yabancı bir emeli 
Bu yurdu kaldıracak arıc:tk devletin eli. 

Tarlada, fabı ikacla, ~vo1larda tlcvl~tim \·ar 
Her orakta ~cki~·te clevlct1i kuvvetim ':ar. 

Elinden tuttu Tiirkün bu devletli kuvvetim, 
Yoktur bugün alJana yabancıya minnetim. 

Asırların ezerek kül ettiği bµ toprak, 
Diken dolu bozkırlar bahara açtı kııc d<i:. 

Ko~uyor, köy ülküye bir al ye~il baharla, 
Bürün<lU ycşille!"e solğuıı yüzlü her tarla. 

Ciilııbenin karanlığı, nasların çenberindc, 
Esııeyüp uyuştuk~;t bir kö~c minderinde. 

Dünyada~ uzakl:ı.~rık, ftlemden uzaklaştık, 

Her kes ko~up gide;ken bizler ya,·aş y~n·aştık. 

Türkiye sil<li bugün hulyayı kafasmdan, 
İçini, temizledi hırafeler pasından. 

Göklerden bu toprağa çevrilJi onun gözü 
Güciioc bağlı ancak, gücüme bağlı özü. 

Abrıı hızlao<lır<lığın oklar gibi fırladık. 
Yarınların renk <lolu, ışık dolu yoluna 

Elimizde nurundan nurlanan mcşalenıil, 
Varlığın sonı;;uz hir hız bu toprağ·ın oğluna 

Ziya Kılıeözlil 

- ............ _ .. ___ .._,.......,..,.___ .. - .... - .... - ... 

Sayı 857 ..., 

~ Garib Va~ ·aıar .. t 
O~urlut yüzün~en 

Bir uoşanma ~avası 
Pariste ne.t ip bir 

boş ı n n1a tl<1 ,.Cl sı n
çı l n 11şlır . l(asto .1 
Ponıcr na nHn<ln bir 
a<la 111 111a h 1<eı11ev~ 
nıüracaa t ederek 
bir günde sekiz ki
şının yediği kndnr 
yeıntk yiyen karı
sını şiknyt· t etnıiş 
ve bosanıak İsten1is . . 
tir. ı\la hkenıe bu i~i 
doktorlarn havale 
etn1 iş ve dok l orl~u· 
kadının bu İştihası
nııı önüne gc çcn1e
yerek kocasını fi1zln 
n1asn rn f<l sokan bu 
kadının bo~.P nnıası 
na nıahkeınece de 
karar veri)ıniştir. ~ 

BU GUHKÜ 
POS 'f A 1 .. AR 

Bugün S~lh:ıh gc 
lecck tren post3s1 
yoktur. 
Öğleden sonr::. s:ı ... 

at 1:3de Div~1rbekir, 
1.3,:30 <la N usn vbi n. 
1 de Savur, ~lid, 

yat, Ger cü~, Cizre 
posta la rı gekcek "~ 
18 de tren po..;tası g-ı 
decektir~. 

Bu o-ün oelecek 
~ t-. 

Di~·arbekir posUısİ"' 
le İs tan bu 1 postası 
da gelecektir. 

1------------------~-
Yurtdaş! 

Yi vecc<>·i n o-eycce· 
"' b ' ô .,, 

ğin velhasrl her şe" 
yin yerlisini kullHrı: 
nc-ı yı yeni içtin1~ 1 

ahh'\k enıreder. 

O . . 1 \~ı·rli 
rıun ı~·ın st>n < e 

malı kullanmayı lıer :ıa 
tercih e~ ... 



~ abancı ~asınlarda 
~ornen Basını: 
,,,~~~ .. ~~~~~ 

Go a 
istifa Etme 

evvel 
en 

h Baş,·rkil Ulw:ının "·e z.iyPti tenvir etnıe~i ~iip. 
ath·ıyc rınzırı ı'ıli(,'esku"ııuıı he~iz J:hımdır.,. diyerpk 

~llıiı·i sh·asr·t h:ıkıdııda rııalrnleye -.iiyle nihayet 
.'aptık\:ır; hC'\'amı.tl:ııııı V('rıııı'kt,•dir: "Dikkatlı o-
:l?.ac) t şkil etıı~t·si nıulıa hılım. B:ısirctsiı lıir ı-:iya-
~·fete nıeıısıı p siyasi par Sl"t ııeı iresi olarak ıı:cııı-

tıJcırj birlC' tirıne<rc ::-aik , lekdimizi ale~e atmaya-
o} -. h ı 
rııuştur. ıııı. ,, 

Goga lrnbiııc~iııiıı lıa 
rj,.·ı • . l ı· ' ısı\' as( tııır P n c> 111 •~"" e 
UUşl·n. lıiluıııum ~azP~clcr 
lıiiki111ıct. ala~·lıiıır ~iıh1ı t1i 
llıak~lcler ~·:ızmi:;;lardır: 

Milli lilwr:ıll erin orga
nı \ Y•• 

ııtorııl ~:lZ('(C~İ bu 
husııc-t" Ö I . , ] "' ·~ ş y l' dı\'01': . {o 
nıan,·a .11 , ~ 

~ ' ını ı topraklarını 
elde et ınc·k 1 
a·ı . ıususınıda ken-

1 erırıılı:n kivm c;tı· •. 
1 1 . t ı \ .1 r-
< 1111 ar rri)rcıı 1 .... k . 
f ~ Jtıvu ıııf'n-
autlerle lıc . ı ". ~ r,ı Jürdır. :sıııı 
senedlı11ı) •ı· · . . ·ı . ı ' ı vırıııı ı .;:tıı :ır 
ınc•v\· ·· · 

, ' 1111e gf·leıı mıılıtl'lil' 
J1:u·rnc1 c ı ı 1 •· ı ,. ı eıısup ıu rnınet-
leı in r . .... . 
1 .. >ı ograıııl:ın , <' ıdco-

Milli köylU pnıtit-1 or
gam 1 >reptatca gaz.-tı•:si 
de şöyie c.Jiyor: 

:: H iikfıınf't i hazir:ının 

0Jılcı··ı . 1 1 · .ı.rasıııl a -a fark ııc 1 

O)ıır~ 'l 1 J • 

takip •·ttifd Alıııan taraf. 
tarlığ"ı siy:ıc:et iyi bir:;ey 
clt·ğildir. ınuahedell·riıı de
ği~me~ini 'e harbi ist0yen 
,.e emperyalizm ..,iya:::;et 
pe'iindc dolaşan de\•letle
riıı yanmrl:t htılıııııııak biz
zat me\'cudiyetiuıiw va
him ıararl:..r gt•tirr·cektir. 
Hariciye rıaLm Bay Mi
çPsku Ceıı<'''n1 dP, Hoııımı

~'a namına Milletler cı•ıııi
~rctindc sadakat IH·y~mna
nıe~i okumırkmı, Bıikn.•:;-dc 

lıiikfmwti bazir:mııı yarı 

reHıı'İ gazr.te::ıi ulan Tara 
Noa tra YC onıııı yardak-

<> '• o ·uıı. l!Ç l1ir kiın-
Qe J> 

'oıııarıvaııııı harici f:İ-
l'a ,.1· · · .... . • . . il ~ ını dı>gıştırıncını.;tır. 
u ""ı • . • 

li. <l .r~ııevı sıy;ı~et, 1 a-
li~le. ı:ıbarııııızı yük. Jtti-

t. gıbı dahilde de kuv\ l'-
ııni.. . . . 

lI talık ıııı et ını~t ır. 

b .11akat lıir ııılitldrtten
l'ı·ı h 

arid !!İ\':t8Pl hu::,u-
131.ltırı • • 
lı •t ıınıı-; l\ıeıle Prliıılen 
:ırl'k 1 • 

l'• Ct l!l' Riiplll' ll\' lllllll· 
<tcak . ' . · .. .. 

t ,, \1! Pııdısr\e duşu-
"Cek • · l}t:k !..ıir mahiyettedir. 
~ ·n . 

la.r ını·t adamları ve on-
111 f5İv., . • • d 

ı>!ı.. .." nSPtırıı teJ'\'tÇ C Cll 
~"'<.l'lcJ · 
l'i 1) erın bazı tczalıürle-
} ' 'anı·111 · • ıa · ' vaııın an aıH>\'l 

tıci ... ~ . . . 
de.1· 81 ~ .ı.s;ıı ın111 ale,·lmı-

u.ır ,. .ı 

hu u ·
1 
•,.ırııdiye kadar lıu 

şu111 1 1
a Yupılaıı lıC'vanat, 

e "r' · ~ 
tel'~ 1 .. 

1 ıza\p edt>l'Pk dr-
1 l\- .. t'' fi.k· .. '.ı ı dpoilılir. Bi-

ıs ı,, . ı-ı 
l.lıa et. J, bır ""i' okı ida-
,, lırrı·ek .. 
"uıııı,1 • • · ıçın I,:ısJt•n l U(ırl • 
l'tlir ı"" zannını \'C'rmek 

· JUk Yoluna 
1 
fı rııt•ti lıazır::ıııın, 

la.rı · 1 İkilect>k mania 
ıza.ı\! l 

etınek için Ya-

• <;ıları Cenevre müe. sese:;;i-
• 
ı nin zayıfhıdığın ı 'e uıta-

dan kalkmak iizcre bulun 
duğıııııı ilfüı ı>diyorlar. 

Bu günkii hükfımetiıı 

:--iya~eti şu iki kelime ile 
lıul:i.se edilı·uilir: Duğrn
d:ın doğruya tahrik . .Mu
h1n1l.ıc gün gı•çtikt;(J yak
Jaşiyı'r. Horıı:myaııın, ra
sist ve eınµeryalist inad. 
ları i~in harp ıneydam 

lftzı;n değ":Idir. Talu ik t:i
ya etinin bcrLaraf cdilnıc. 
si lazımdır. 

Yoğuslavya 
Münakalat Nazın 

Yoğuslavya mü
n:ıkalat n:4zırı tet
kilder yap111ak üze
re İt~ lynya gitn1iş
tir. 

Şarkışlada 
Mu~tanara kont erans 
Şa ı-kışla ka yı11a

ka nıı ınuhtarları 
Belediye crnzinosun 

- h 
da topla y;ı ra k koo 
peratifin Jüzunı ve 

ı eheınıniveti hakkın ' ~ 
da bir koııfrans ver 
111işti1;-. 

Kel kitte 
burtuluş bayramı 

I\.elkit kurtuluşu
nun yirn1inci yıl dö 
nüınü l)üvük teza-

"' 
hürleı-le kutluJan-
nnstır. 

~ 

Kız tale~e 
Kampa çıkmayacak 
Ankara - hundan 

bir 111üddet evvel 
kız- ta leheniıı de er
kcklt>r ,,.ehi 1;j <>'Üll-n ö 

lük k~tıı1p~ çıka-

cak lan g«1 za tderdc 
y;ız1l:nıst1. öfrrenil-
"" , l..1 

diğ-ine göre bugün 
ı için böyle bir ka
l ra r ınevcud deği 1-

di r. 

İzmirde 
İhtiyar ~ir ka~m yandı 
İzıni rde Fatına a

dında ihtiyar bir 
kadın evinde ocak 
başında uyukladığı 
sırada sıçnıy«Hı kı

vılcın1lardan elbise-
si tutuş~ı rak diri di-
ri vn nınıştır. ,, 

Esrarenğiz · 
bir cinayet 

-İzınirin Öden1işioli 
bebekler kövünde . 
csrarenğiz bir cina-
vet olnıuştur. ~ld1-
~uet adu1da bir deli
kani i ıııeçhul şnhıs
iar tarafından c:vin 
de <1sılarak öldürül 
ınüstür.~ 

zehirli 
gaz 

Formaları ıl 

Sayı 857 

T · ··pl·er ·1->-07._::; . , ____ ..:. - _ --· 
l\ah\"C 130 ---
Salı mı 55 

Say :35o 
K nnı iizünı 20 
Pekmez 18 

~!-~~-~~t-il---~,I 44:-3(0)0 ,,_ 1 
8m:ıı k 

• 
ULUS SESi 

ABONE ve İLAN 
Şartları 

---~·-
Abone Sartları 

.~ 
.... -
~.= 

Aylığ'ı 
-ı:..-- ....... 

Gazetem izde p al'ça I E.t!-------ıf,;.;K;.;.;11~rı.;..;;1 ~--ı_.::: 1_1 1_·11""llı: 
parça neşretmekle ol- 1 

duğumuz (Zehirli Ga:t) 
dersleri forma halinde 
basılmıştır. Beher forma 
(8f kuruşa matbaamız
da satılınaktadil'. 

:100 1 

----------
Altı Aylı.zı 450 \;00 

uOO 1500 

iLlN ŞARTLARI 
İlanın hener satırından 

Mar~in Vakıflar Oirektörlüğün~en: (Hl) Kuruş alınır. 

llün neşrinden mesuliyet 
kabul edilmez. 

Mevkii 

Ilaff:lf!ar 

Biriııci eadde 
Koııduracılar 

" Biri1ıci caü<lc 
I laffaflar 

Cinsi 

Dlikkftn 
2 ,, 
Dükkfüı 

,, 

" 
" 
" ,, 

" 

EnıH\k 
No. 

77 
73/75 

32 
277 
112 
ıı:ı 

285 
60 
36 

:iabik Bedelt 
Lira Kr. 

20 
112 

Ü 
4r; 

Ü 

10 
45 
8 
9 

-
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 

Günü geçen nushala:· 
(10) kuı•uştur. 

•••••• •••••• 
Diş Hekimi 

Hilmi Kıymaz 
• 

• • • • • • • • • D 

• • • • Birinci cadde Ticaret : 
oıla•ı karşısındaki : 

• • Ynkanrla c,• :::;al'ı v:ı.ıılı ve Siirv:mi katolik vakfın- : Hususi muayenehane- : 
<l:ın ü parça diikkfu;m l/)lart/938 tcıen 31/~l:ıyis/ : sinde her gün saat : 
93U gayesine katlar bir sene üç aylık icarı mi.iz:ıye·. : 2 den 18 e kadar has ! 
<leyı> çıkarılmıştır. İhale günü 3/Mart/938 per~cıı~bc ,: talarmı !{abul eder. : 
gliuü saat 15 dedir. Tal'plcrin Bu glinde Süryani ha- ,: ................. ıu.~ .... : 
tolik kilisesine gelmeleri ilan olunur. 

/ 
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• 

J DARKHANESİ 
lVIA.ROIN'OE 

Eaki Halkevl Blnaal Huaut Daire 

Umumi Netriyat ve Yazı itleri 
DirektörU 

. 

T eljTaf AdJ'eal 
Mardinde "Ulus Sesi,, ULUSS Sİ M. Siret Bayar 

Baaıldığı yer: (ULUS SESİ) Baaımevl 

= ı ı a E5 as 

~~l!!!!!!!!J!il!!!!JJ!!!)ll!!J!!!!JJj!IJ!!!J!!!J!ii!!!!!i!!!!l~jJ!!!!!JJ!!JJ!!!!!J!~!J!!!!!!!J!i !JJ!!!!!!JJ~~J!!!!!!JıijJ!!!!!!!J;l\!!!!!!!!!\l\!!!!!!!!!llJ!!!!\!!!JliJ!!!!!!!!!li!!!!!!!!!!I~~ i!illllllRllllllllll~Hllllllllllllllll:lll:lllllllllllllllllllllll/llllllllllll~llllllll!!lllDllUllllDBmıı 
:-~] C> M AR 1 N t-==- YÜZD ... 2 »TENZiLATLA 

(f U US Si ?--~ Satışları Başladı 
~1 ~©l~DfffiH~VÜ ~ . ~atışYeri 
~~~ . ~~~... lJıus Sesı Basımevinde gazete 

~~ Doğu illerinin en mo~ern ~ir 8 A s 1 M Ev 1 o 1 R ';: ve kitap bayii Cemal işınay 
~ ! • r ~ 'iiillıııuıuuııwıııııııııııınıııııııııııııııııııııınııııııııııooıfftlllııııııııuıuııııııııı:ııııııııııııuııııuıııın~I 
! J Her nevi Deft c> r, Çek, Bono 1 ~lakbuz, Kağıt başlıkları ! -
~~ . §§== 
~~ Karb·ızit, D,ıwtiye kartları, Duvar Afişlc:ri, Sinema r-+ +++ Dokt?r - Operator +••j 
=ive Tiyatro Biletleri çok güzel bir şekilde basılır ve~-: : Saım Kesen S

1 -- • An1e1iyatlarını n1utedil şernitle 
~kısa bir n1üddet içinde teslin1 edilir. ~ -• yapn1ağa b~ışlanuştır j 

=:.~ Yeni getirttiğimiz lantazi, kübik harfla:-la çok ~ -: PAZARTESİ ve CUl\1A GUNLERİ ~ 
_ :~ şık reçete lifigıdı basılır. ~- : fukaralara n1eccanen bnknıakta<lır /, 

] {. -. 
-~ Y 'ı ilecPk :sip:ı i:-ler, gü.Hlerilecek parahır Mardindc ( Ulus Sc::li ~ • Aclrea: Poatahane yanında, Park kartıaında f 

=-1 B ") t l · 1·· 1 .. .,,... .. d ·ı ı·a· ~ •••••••••••••••••••••• 
==~ asımen c are ııı ı. ı ur ııg·u ıı:tmına gun en mc ı ır. ~=-
'§a~ '?~ 

~ Dışarıdan göııdel'ilecek sipariş nümunelcrinin okunaklı bir ~ 

r ~ surette yazılmasını sayın miişterileı·imizden dileriz. ,_ 

fl~iiiiiiifüiiiiiii~Wiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiirıiiiiiiii!iiii~iiiiiiiıiiiiiiiiiiii liiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiii ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİllİiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilıfrİ: • • • • ELMAS MAKAS • • •' 
• •••M•• •••-• lVIODElı : ~a V@lVl\JI~ 

1 Hurrem Sultan 1 A.!'.~!.~:s~a : Kadın Terzisi i Milli Roman : 9 numaralı İ~inci~anun : Birinci cadde :>ingcr acentesi yanında 

: Buy:::::. ~~:::hs:7 .. :a:in 1 BtitiinSal~~:a~ıll~:.a ve 5 Dit işlerin güzelliği n ucuzluğu ilt 
e gelmişCir. kadın terzileriııc tav- R L k 
9 )f athaaıııızcla, gazete \ 'C kitah satı~ ynniııııılan • siye ederiz. : . e.K Or lfffilŞİıf 
• arayııııL. • il .~ 
•Heee~ . ee eeee• • Beaenilmeyen malların para•JJ"" 

.,.-,, il derhal öder 

09 Güven Tecimevi ·~* lk.~<dl o fi') : Bir dafa tecriibt bunu ispat edtf 
~"' ·~ ""'-:ı; • • - ~... VE •••••••••••••••••••••" "' Ga-z, Benzın, makıııa yagları, O 
~ ~~ 
~,.. Mişlen otomobil Jastiklerinjn ~,. ~ 

w Toptan ve ·Perakende ~ M©Qıal 
~ e 
" EN UCLiZ ~ATIŞ YERİDİR o s AY f A M l Z 
G~8000 ·~~~-~ ·-Halis Morina Balıt Yağları 

MUHSİN TEVFİK 
Der çeşit Gramofon plak ve 

mnlzemelerl satıcısı 
1'enzitatlı S(tf ı~lara IHt§la11uşı11· 

Bir kaç gün Büyük şişesi 60 kuruş 

S ' 
Sataı Yeri: Abdo Teppo onra , Mardiü Birinci cadde No. 165 


