
Sahib ~e Başmubarriı'ı 
SfRET BAYAR 

Sayı 959 
.'ıtenııeket menııfiiııeaid yazılara 

1 
ı>ayfalarınıız ıı~ıktır. 

Basılnwy.:ın yazılar geri 
verilmez. 

2~ Subat 1938 ..> 

Cunıa - - '=_sTvAsu GÜNDELİK TÜRK GAZETESİ_:: ' Sayısı 100 Paradır. 
.... 

OnbJriueı yıl -li:uruluş yıJı ı Ağustos 1927 

36 Çin Tayyaresia Japon kar 
göhını om a adı Ekselans Mataksas ve Staya~inaviç 
Japonların 40 Tayyaresi ve bir ile Romanya Dış~akanı Ankarada 

Bezin deposu tahrib edildi 

r-

Çinlilerin hücumları iapon 
. kuvvetlerini durdurdu 

Ank~1r<ı 24 ( A. t\. ) - ()tuz 
altı Cin l'a vva n·si d ii 11 a r nıuz 

\ • J 

adasında ki ta VY<n·e ka r ; ı ri!«l 1 J el C...:J 1 •nı ho ııb ·, rdu •)'ı n etnıisti r . 
~ 

. Kırk J c,1>0;1 trıvv.ı r .. si t:,h . r . . ., 
rp edıf nis vt· bir h· z n dt» 

Dost ve müttefik devlet adamları 
çok samimi hır surette karşılandıiar 

Posu y. kıl;nıstı . Puko\' 'fient 
sin d Hİ ryol ;ı cenu hu nda i ler
ı .. ,. ıı j p~ı ı u' ,·eti ri ~~inlift .. _ 

tı 
11 

ceııı, hla nl.ı ıı y pi ık la tı cıeneraJ M ataksas Bay Stoyadinoviç hiicuııılar neticesi durnıağ .. 

lııecbur olmuşlardır. Japon İmparatoru Balkan Antantı konse- ni tarafından karşıla-Ankara 2:1 (RADYO) -- bir çok hükftmet erkA-

-- yinde bulunmak üzıe nan dost ve müttefik 
}J lk b · hususi Trenle Ankara- devlet adamları bir kı-a. evimizin yıldönümü müase e- Alman Hava Nazırı ya gelmekte olan Yu- tai Rı->keriye tarafından-

t j nan Başvekili GeBeral da selamlanmışlardır. ı e büyüklerimizin tebrik teller M 1 G il .' v Mataksas, Yoğuslavya . Sayın misafirlerimiz 

areşa onng Baş?ak~ni General Sto- Başbakan Celat Bayar 
Dr, Aziz Uras yadınovıç ve Romanya ve Hariciye vekilimiz 
Mardin Halkevi Başkanı v d Hariciye Nazırı ve mu- Tevfik Hüştü Aı asla 

aJ 'relğrafınızı :.hlirarl lıir se.~n~atlen . avdc~~e arş ova a' avini Ankaraya var - beraber otomobille. An;-dıııı .. JiaJke vleri l( em alist reıımın takıb cttıgı mışlardır. kara palasa kadar gı ıııı ış-~asıar~ b~Jkımıza yaymak_ gibi ~üksck_ ve kiil- Aıılrnı·a 94 (A A) _ İstas.' onda Başba- Ier, Ankara Palas önün-reı bır vazife ifasile mükelleflırlcr. l!sas ve . ~ · kan Celal Bayar, Ha-

1 

de toplanmış olan. lwlk ~aks~da muvazi, doğru, ile_ri lıarcke~lcı·ind~ Aln ,an Ha \'3 Nazırı riciye vekili Tevfik R. I tarafından ~amımı bir 8 cn11ııerilc bcraberiE. Teşekkür ve tebrıkıeı·inıı .\1an· ş ıl Göriıığ var Aras, Vek_iller, nı_eb'us- surette alkışlanmışlaı· -"
0

arını. Başvekil sovava o·elınistı·ı· lar erk&oı askerıye ve dır. C. BAYAH -. - h ~ • ' 

Mardin Halküvi Başkanlığına 
l.l ·I Atatürkun, Cürnhuriyclrn ülkiilii nesiUerini şu
ıı' ~ Ve heyecanlı çalışmalarına emniyet ettiği 

a ~evlerinin yı\dönümü hepinize kutlu olsun. 
~eli ,efler, Sizden her CÜil daha lıızlanan \'e daha 
<la ~en hizrnetter beklemektedir. Gelecek yıllar
l'.ıtı latıa veı·jnıli olacag'ma inandığım çalışnıala-ıza · . < • • 

ıntızaren u-özlel'inizden öperım. 
t> DahIUye Veklli ve C. n. Partisi 

Oeul :)okreterf 
ŞUkrU.Kay.a 

Va rşovn iyi n1a
luına t alan n1ah
f(~Jler l\la reşa Iın leh 
devlet ada n1la rile 
ya pınış olduğu gö
r üsınelere sivasi bir 

• J 

ehc:n1ınİYet atfet -., 
n1ektedirler. 

Karadenizde Fırtına 

Ankara 25 ( Rad
yo) - Karadeniz -
de siddet)i fırtına • 

devan1 etnıektedir. 

Rüzgarın şiddeti 
snniyede (7) n1etre
dir. Karadeniz vn.

poru güclülde Ji111a
na girn1iştir. , 
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Yazan: Sedad Y csugey 

kül ettiği isı at cdiluıi:,tir. 
.Maam:ı.fi tek Lir adedu 

irca keyf fyct i hen iiz ta
hakkuk ·tıui~ değ·ildil'. 

ULUS SESi 
w ""''Z 

~l<:..:O::._ç..!:..,-0~<-~_7 E_5~·1--=;;'{_,.,,ı_E_1_1.1_JJ_1~·_n_L..1E_J_t._f 

Yeni Vatan~aşlanmll 
l3allGu1lar heyeti 

l~oınnnya, Yoğus
lcı yy;ı, veya Bulğa
rİstanda n h icret e
den !H;Jl ıni lJettası-. 

Bay Tataresko 
B ay T a ta resko 

bu ayın y irn1is inde 
Bdğrada h : ı reket 
etınişt i r . B~ı kan a 
vın ~4 ünde İstanbul 
" I da bulunacak tır. 

Sayı 860 

Macaristan da 
Evlenme Me~tebi Mesela bir yayJi katari 

ile deniz seviye::-ıin<le tar
tarak bin kile) olduğu ce
mi an ladığ'İn1ız lıir cisme 
en ufak bir tc3ir altında 
yani kendi::>ine bir ;;"Y 
ilfı ve edip "eya çıkarma
dan 4000. 5000 metre 
yük. eklere çıkaralım ,.e 
) ine oyni kantarla tarta
lını. Bu halde artık l>u 
cismin bin kilo gelmedi 
~ini l>ilftkis bafiflecliğini 

görürüz. bu cisıııi daha 
~ iikseltccek ye l>üyütecek 
olur::ıak ağırlığııım ela git.
tikçr azaldığını ve niha
yet dünvauıız<lan çok 11 

Her ne katlar fiziki 
usulfar ile 92 olar:ık ft>~

l.ıit edilen ba:;it cisiınl"rin 
b ızıları diğPr hncı it eh-im
lere çevirmek ıııüınkiiıı 

oııııuş ... a d.a bütiin ba~it j 
cisimleri tek l.ıir nokta ,.e 
lıir adet <·trafında toıılan

ıııal, bugiiıı İ<;irı mümkün 
<leğihlir. 

ııHzın tabiive ti nı ize 
ka hüli.inü tasvib et
ınisti ·. 

~ ŞarkHtalyada 1 

İt:4 l ya knbincsi 
Ş · ı rki İtalyada yen i 
bir den iz \'C ka ret 
kun1ande> nlığı ibda 
s ı hakkında ki k~ı -

Berberlerin, şöförlcrin 

garsonların ve daha lıin 
türlü meslek erba bının o 
kumasıua. mahsus mek
tepler vardır da bütün bu 
!~!erden daha güç oJ:uı 
karılığın, koc;;ılığın meJ,
tebi yoktur. 

w • 

zak noktalarda lıir gram 
bile :..ığırlığı kolnıadığını 

aıılarız ve tabii ('bİIIıleı iıı 

dü:;.iircn sebt!biıı de ağ-ır

lı k olduğunu öııremliktr-ıı 

sonra o ııoK.t:ıdaki cbnıiu 

dii .. ıniycceğini pek kolay
lıkla dü::;iinmek ınürnkin

dir. 

Görülü)oıki cbiııılı•ıiıı 

ağırlığ'ı da humlan t>v\· 1 
tetkik ettigiııı iz keliıııeler 

gibi izafi birer kabulden 
bo._ka l>ir::cy değildir. 

Her lıanki bir sun tt · 
kendh;indPn lnışka lıir ci 
sim elde edilmesi ıııümkiıı 
olmayan cisiııılere l.rn~it: 

iki 'eya daha ziyade ba . . 
sit ci imin hir araya gt·l 
mesh·le meydana çıkan 

maddeye de ıııiirekkcp ci
" · m denilir. llid roj ı ·ıı Ye 

oksijen ayrı ayn bajt bi
rer cisimdi!'. Fakat Lirlc:;-
nıcleriyle meydana gelen 
su mürekkeptir. 

Her hanki uir ilim ~u
he inin c.;alı.,tığı :--ahada 
yii kseluıeııi ist iııat <'ttiğ i 
c asları mürekkepliktl'n 
kurtarırsak hasitliğ"c doğ'

nı götürme::;iylc ülçiHebi 
lir . .MPı:ielft c8kiuen :.ıaiınıı 
gürün fü;,Jerc gün• baka r:ı k 
büküm vcri l mesiııdeıı do 
lay ı hasit olarak kal.ıu l 

edilcu cisimlerin adetli 
biuleri g<>çtiği halde kim
ya ilıniııin sayc::ıindc 92 
y11 indirilmesi kal.ıil olmuş 
ve eskiden her birisi ınüs 
takil birer basit cbinı o
larak kabul cJilen bir çok 
maddelerin bugün kemli-' 
Jcrin<len dalıa basit ci::;im 
!erin bi rle;'nıcsinden te~ek· 

Mısır eclisi 
Kahire baknnlar 

ıncclisi geçen g ü n
kü topletntlsın<la ta
dil olunan seçin1 
daireler i sddini te t -

~ 

kik ctnıi~tiı· . Ka rar 
na ıne va kında çıka-., 

Bizim ha::ıit olarak ya
ni tek bir ci::;imclPıı tı• :;;ck 

kiı) Pttiğirıi blıul P- ttİ~İ 

ıııiz bakır, demir alumin
yııın. çinko gil..ıi ci imler 
lıakik:ıtı·rı basitıııidir? Yok
ı-:ı lıtııılard;rn da kt>ndilc-

caktır. 1 

Pamuk Ticareti 1 
ı inden ha~ka ci:::iııılı~r Pl-
de cdı'l nıc"İ kalıilıııidir'? T ·· J · 1 · · 'I " u r { ıye e çıs ı ı c 
Burıurı i~·in nüırı ııne ola 
rak bir uakır tı.>l alalını ı Ronıa nya t icaret 
kı)sel iııı, küçi.iltl'liın, Pzl·liııı ı bakan ı a rcısı nda pa 
IHitliıı hu ueği:;aııel •rdıııı nı uk ınuka velesi bu 
:::-o rır:t te] yiııe ayni mik- avın rn ti n<la j ınza 
dar 'e yine bakır ol :m~k 

edilnıiştir. 

1 

1 

1 

1 

. 
rarnaıneyı t[lsvi p 
etn1 İşt ir. 

Mahir Paşa 
ı\ lısı rın Vefd par

t isinden çık~ı nln1 ış 
ola n n1f.c lis re ı sı 

ı\lcı hi r paşa Kahire 
içindeki İn t iha p n1 ı n 
tcı k;1sınd<ı n g ider
ken ha lk ta rafında n 
hücunıa uğra n11ş 
ve ara h~1sı taş :ı t u
tuln1uştur· c·liıııİl.(]C kalır. Yani lı:.ı~ka 

bir ci::;iııı f'ldı · etmek ka
bil olauwz. :;;u hail.le hii 
kilııı \Crelıilirizki l.ıakır 

Jıa ... it ci:::inıdir. 
rv-urııa-.;-~;;~;;:ı 

,~~~~~~···~·~~~~~~·~··~ 
Fakat ac ıba kcrnlisin 

d<'n başka lıir ci:::-iııı eldr 
etl ilıııc~i k:ıbil deği l mid iı ? 

Daha lı<ıkır için vertligi
ıniz bu ba..,it tJlına hiikmii 
<loğTuınuıl ur? 

Bu siiale cc•\·:qı \'Prt· · 

LilııH·k iı;iıı biraz dah:t 
derinlere, ei:simle ı in ~i)z 

ile görünmeyecek kadar 
i<;lı•rine oııların y:ıyılış 

noktalarına göre tı>tkiklP

rimizi ileı:Iet ıııek lfızımdı r. 

-Sonu Var-

Vurtdaş! 

Yiyece~ in, acvece b M ~ 

ğin velhasıl her şe-
yin yeri isini kullan
nıa yı yeni içtin1ai 

ahhik e n1 reder . 

Onun iç!n sen de Yerli 
malı kullanmayı her an . 
unutma. 

1 

İstanbulda 
Kimya Enistütüsü 
İ"'tanbulda veni-

v 

den İnş ·ı 'c.·d 1 c ~ k o-
lan kiilıv.n cııist ü -.. 
tüsü ıı ün pıl<u~l a n 

hazırlanın ı~t ı r . 

Bu binanın inş<ıs ı 
için 400 bin li ra tah 
sis edilınişt i r. 

Giresonda 
Bando 

G i reson Beledi ye
si bir sehir ba ndo · 

~ 

su teşk i 1 ctınişt ir. 
İsta nhuldan y~n i 
ınusiki alet ler i gc
tiril ıniş, gençle r de 
derslere başla ınış

lardı r. 

Adanada 
Güzel bir karar 
Ada na \'İ la ve t u 

..; 

nıu ır i ınecl i si üç se
ne e vvel bir ka ra r 
a la ra k şehirde ka ra 
don gcy i lnıesini ya 
sak etn1isti. ~·1eclis . 
geçen günkü top-
l a ntısı nda bu k a ra 
rın kaz~ı la ra da teş
nıil ed il ıı ıesini ka
!·a rlcışl ı r n nştı r . 

Bartin 
Bele~iye Reisliği 
Bart in belediye 

nıecl is i iki avd<ı n -, "' 
beri beş buluna n 
beledi ye reisliğine 
nı ec l is azn sında n 
p ._,ik Alenı<la rı İn 

tihap etn1iştir . 

Bu noksanı A vrupad<t 
.M(ıcaristan takdir etaıi~ 

\ 'C bir "Asri Ev lenıııe 
mektebi" açmıştır. 

.Macaristanda açı':ırı 

bu asri mektebin çok ra~· 
bet gördüğü söyleniyor. 
Bu rağbet daha faı]a :ır· 

tar::.;a Budapcşte Beledi 
yc~iHin şöy1c bir kar:ır 

alması beklenebili r. 

"Evlenme Mektebinde 
okuyup şehadetname :11· 
nıayanların nikahları ıcs 

cil edi1meyccektir.,, 
• • 1 

Acaba bu mckteuıı 

nıüfretlat proğramıntla ne 
gibi dersler var. Her ıı:ı1. 
de haftada bir iki sa811 

"zararsız kavğa nasıl yıı 
pıhr.,, "Boşanmanın pr:J. 
tik çareleri nelerdir?,, gıııı 
bir iki ders konuıurf 
o zaman mektebe kayd~ 
lunan talebenin sayısı l> 
kaç misli artar. _____ ___./ 

Or~u Hal~evin~' 
Konser 

Oı·duda g, çenlef 
de çıkan bir Y9 11 

ğında üç ~ ylık Y9; 

rusunu v ~ b lıl 
eşyasını kaybe'1~ 
bir yurddnşa Y'' 
dıın ~l ın n k . (Jıeo" 
halkevınde bır 1' 
ser veri lnıişti r. 

f 
Kankarde~ 

Kendi el ve --~ 
den yaıayıı lhtlf;_.. 
temliı et. Yabaael 
alma! •• 
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~Sarfa 3 
--=~ 

l Yabancı ~asınlarda 
~~VYet Basını: 

~~~~~~~~ 

1 Uf iT El G R Af H AB.E R l E R i 1 ~ i 
1 

Avusturyada 
Türk Denizaltı gemile-

1 
Fedual Diyet Meclisinde 

Sayı 860 

- PİYASA..a 
· ı Kilosu Cinsi 1 

Kr. 1 Sn. 
Buğ;day _4_1 _ 
Arra 3 

1 
oO 

ün (Bir çuval}650 
])un ~ 

Nohut 3 50 
~----ı----

. . tt l · Avustur.yanın istiklali .için 
~ll'rcimek 3 50 

ı •-~---~-ı--- ~ 
_l 'irı_· n..:.ç ___ ,._1_9, __ _ 

rının ar ırı ması tezahürat 
. !) •$ubat. tarihli İz\'f'S · 

tıa. gazete..iııdl' '· Tiirk 
denizaltı gl'milt>riııin art, 
1 ~'.ılıııası :· L;ışlığ'ı alt.ıııda 
ŞııyJc lıir lıalJl'r kavdcdil 
111<.:ktedir: . 

".Mısırda ı;ıkan " El
barnra. g:ııPtı·siııin bil. 

dilmiştir. Mezkür kanun 1 

1 

A nkn ı·a 9 4 
( A A) nın is .... tı' l?la" lı lehi ne.le ı lfi.):İlıası geçenlerde tetkik ... ,.1: • - " -

cdılnwk iizcrc meclisin ha- Bugün \'iyannda 1 tezahürat yapıla -
rici ,.e dalı ili işl<·r ı-rıcü- ! ra yişta ğ ınec1 isin İn ca ktır. 
nıeı.ılcrim' \'erilmiş \'e lm tarihi salonu ntb A-
antıseıııit knııun lftyih:ısı- ı f i I ı· Bas.vekil Şuşingte 
nı her iki encüıııcııdc rPd- vust ur ya ec ua c 1-

<letıuiştir. vet n1eclisi topla- · bir Nutuk söyleye-

_ ~:ııJc Yağ 95 
Tere yağı 
ZC'ytin ya~ı 
Yiin 
Deri 
Badem 

B:ııleın içi 

60 
45 
3& ----
18 
70 

C<!viı 15 
-----ı--

~t·dz ic.:i 35 
ı\I :ılılcp 25 

i\l~ızi ıö a· ·' •rlliğ'inc g·örc Tiirk filo 
fltı y11ı:i dört ıh·nlzaltı ge
rtıisi~· lc tak\'İ\'e eLlilıııiş 
tir. lki ueııi;,altı geıııi::.i 
GcrnliktPki Tiirk doklnr 
nada ve ikisi de Alıııan
Yada krııp fahrikaı.;ııJda 
in~~ Pdilmiştir . " 

Bıı k:ır:ır rtrnfıııcla ınii- nara k A vust ur va- ! cck tir· 
taJa:ı ~ iiriiteo '!'ürk gaze-

! J\ı•sıııe Ş_ck_·e_r-ı_::3_5 __ - _
'l'oz ~eker 
Kah,·e teleri; Bııyiik .Millet MPo. 

li::.i l·ııriiıııeulcri t. rafmdaıı 1 

re hh•.Jil •n bu Jayihamn 
' ecm·bılPrin Tiirkivı>ve .rj. 1 . . t'ı 

ı işleri hakkıııda bugün 

irli z 
gaz 

Formaları 
Buglın gelecek tren ' 
postası yoktur. hwesti:ı gaıPl<>siııin 8 

Şubat t:ııilıli ııii slı:1sın la 
ise '' 'I'iirk Biiriik ,\lillct 
.Mt•clisi nııti. e;ııit kanun 
l:lyihasını rcdch·tmiştir . 
b~ı::ı w " 

Ti 
1 rı altı ıı da Türk rra. 

1 Tiirki~ cdP ıııer'i Luhııatı 
k:uıunlarln uir !ı·zacl 1 l!\i 
kil et·ig'İlıi 'e tıııııdaıı rna
:ula digrr m('m\t>ketler lı: 
'riirkiyc hakkı ııdn menfi Gazetemi zdc pal'ça 

1 ir~tibal:~r. hu~ulıı gN:rilc- I pa~ça neşr;tnı~)k~c, ol
bıleceğını yazmaktadırlar .• dugumuz (Zehırll Gaz.) 
"Haber" gazetesi lıu ınl'- l de sleri forma halinde 
seleyi nıe\·zmı bahseJer- ı basılmı:;;tır. Beher forma 
keıı Tiirkiyt>ııiıı lnı hl!- (3) kunışa mathaaınız
susta A1manyaya , e Ho- : da satılmaktadir. 

Akşanı saat 1 <le 1 

Savrr, ~1idyat, Ger 
cüş, Cizre po.:;ta la rı 

zetelerincl ~ . ç:ı 
l . . '.n ıktilıasen f:u 
ı.ıl.>crı ıı , ' 

cşretnıoktedir: 

"'r·· k r .,,~ıı·. ıııatbuatınm bil-
l trdıg-ıııe gör~·, Yahudi 
rııuhacirlcrirıiıı 'I'iirkİ\'1' 
~liınhııriycı i dalı ilimle ·tla
ıı~ıi sııretce \'l'rlt~~ıııderi. 
tıın ıııe a·ı . . • 

manyaya bcuzeııw<liğini 
lrnydl'tmektedir. "Ak~nııı,, 

gazete i i::;c şiiy!e deıııak

tedir: 

gelecektir. · 
Bu a k~anı gidecek 

tren postası yoktur. 

1 Marttan itibaren 
1 ne ı nwsı vt• lrnn "Arnlarından ~piııoz:ı. 

1 

~l~~l Tiirk ,·atanda~liğ·ı ,.c Enisteiıı gibi şalıısln r Satın almış ol,lug\Jumnz en son s'ıstem 
1 arıııııı 'erilıııcınl' i <;ık:.ın bir millNe kar~ı vıı- .. · 1 U 
ıakkıııda soııtL\ riıı 1037 u 

~~. 1~~;;~:: ):!1;.~:;:!:·"~.~~~ d~~a 11~f :1~'.·!i~~~~:'.::'.~'.t~:: : RADYO ile sayın o~urlarımıza günün 
.......__ _______ ! en önemli ~a~erlerini verece~imizi 
Annelere Öğüt MüJDELERiz .. 

1( Çocuk Esirgeme 
Urun1u Genel ~ler-

kp1' fı . 
•1 sı tr v::1st~n bır ' "' . :_'tışınn kn .. ia r çocu

fru 
~ n n;1sıl ba kala-
ca <'r •. .., 

~•nı OoTcten An-n 1 r, ~ eı·~· ........ t .. B' 
t' " ogu un ı-
ınc· • . 

.ı 1 sayısını yen ı
\.ltn ı . 

l,ıstırt1l1Stır. .. 
Hi ı·i ı 1 ,. · ...... - t 

b. "'ı savı oo-u 

Çocukların n :t s ı 1 
beslenl'ceğini ve nıa
nıa la nnın nasıl ha-
zır1an;1cag'l·111l öore-.. ~ 

tir. 

Her iki öo·ütleri 
~ 

isteveıı lere kuru ın 
,/ 

Şehirden Resimler: 

1 

' 

1 

1 

1 
1 

::t:? --130 . 

~ahım 55 • ---- --
Cay a5o · . ·----1·-- --
K u rn üzüm 201' 
l 'ukmez 18 -
H:ıl - _4_0_ 1--ı 
Pestil ,. 30 /-= 
:-;ııt:ıık 40 I, 

ULUS SESİ 
ABONE ve iLAN 

Şartları -·-Abone Sartıarı 

o» 

ı .~ ;.... 
::;; Aylığı 
l;.5 1 ~ .. ~. 
~~ ~2 

Kum~ Kn rn~ 

Oı;. AyJı~ı 300 
- ----
Altı Aylı~ı 450 800 

-----
Seneliği 800 1500 
- ·-

IL4.N ŞARTLARI 
İlanın betıer satırından 

(10) Kuruş alınır. 
İlftn neşrinden mesuliyet 

kabul edilmez. 

Günü geçen nusbalar 
(10) kuruştur. 

•••••• • •••••• • • • • • • • • 

Diş Hekimi 

Hilmi Kıymaz 

• • • • il 

• • • • • • • • Birinci cadde Ticaret : 
odası kartıaındakl : 

• 
Hususi muayenehane- 5 
sinde her gün saat : ıreı· "' o ı 

1 avlık ''·1zılıı11s 2t " .le. ') 

P~' n\sız ola ra ı, gön
derir. << Anl{arada 
bulun<-111 Çocuk E
si rgcnıe B<1şk~1 nh
ğın~n bir )'<lZt ile '• 2 den 18 e kadar has : 

İk~ne.111ektuptur. 
•ncı sayı öğüt: 

adres bildirnıeniz 
kafidir. Hükumet Biuasından bir görünüş 

• • : talarını kabul eder. : 
• • •••••••••••••••••••••••• 



-·-----· 

l D A R E:H A N E S İ 
Eald HalkeYi Blna•l:Hu.aui Daire - - --

Telğraf Adre•l 

Mardinde "Ulus Sesi,. 

--- ---- ------ ·------- ----- --·------- - -

• 

lVI.AROIN'DE 

& ıa::ı 

Umumi Neşriyat ve Yazı lılerl 
DlrektörU. 

M. Siret Bayar 
Baaıldığa yer: (ULUS SESi) Ba•1111•~ 

11JJmmmıııı111~ııımııımııııııı111111111ıııııımııııı1111ıııııııı111ıı11111111111111ıııııı111ııııııııı11ıı111ıııı11ımıi!lll1 ;11 ıııı1111111ımmıı111ııııı111ııııııııııııı1111ııııııım1ııtr~ ~~1111nıımııı1111111111111111111111111 1ııııııııııııııııııııı111111111111111uıııııııııııııı11111111111111111111mıııııım 1 
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;! o M A R i "" > f-E~~ UYÜZDE 20 T~~~İ!bATLA 
~~ , U : .~~~ ~lUI~ ~u b©\fP' 
-=-~ ~~~~~ Satışları Başladı 
~~ ~©l.~nm =·vü i~~~:~: . . ~atış Yeri 
~-~~ . C{; lJıus Sesı Basınıevinde gazete 

~~i Doğu illerinin en mo~ern ir B A s 1 ~~ [ v 1o1 R '~~q ve kitap bayii Cemal işınay 
:-~ ~ , -- j~ ~JllUUIUllUIUllllllilllllllllliillllllllllllli lllillnllliillJiil'lllllUDWffllllllh11BllllllllHIHlllBlftl 

~-! Her nevi Deft•' r, Çele, Bono, il1akbuz, Kağıt başlıkları ~ -
~g :~ 

~J Karfrizit, D.w< tiye kartları, Duvar Afişleri, Sinema t--:••• Doktor • Operator +•4'j 
~ive Tiyatro Biletleri çok güztl bir şekilde basılır ve [ .• Saim Kesen ~ 
--=--~ ~- Ameliyatlarını nıutediJ şernitle I 
--~kısa bir n1üddet içinde teslinı edilir. ~ -: yapııınğ·a hnşlanııştır ~ 

_, ·ı'enı getirttiğimiz tantazi, kübik ııarna:-ıa çok .- "'i PAZARTESİ v.: CUMA GUNL°ERİ ~ 
~ şık reçete i[fı({ıdı bnsılır. ~. ~· fukaralara 111eccancn baknıaktadır I 

=1 r.:_ • ' ~ Vt!ıilecek ı-ipa ıi:o:k·r. gnnclerilcePk parnlar Mardin<le ( Ulu~ SP~i ~- • Aclre•: Po.tahane yanında, Park kartıaında I 
-- -- ' 

J B · ı il ·· ı·· ı·· "·· ·· ·1 · ı ı·ct· ~ -······················· _ ~ asıme\J < arcı nı ı!• ıır uµ-u rıamma gorıuerı u.e ı ır. ~-
=- ---1 E 

E Dışarıdan göndcrilecc.k sipaıiş nümunelcı·inin okunaklı bir E 

~ surettP. yazılmasım sayın miişterilel'imizden dileriz. ~-
i1]iiiiii~Wiiiii~liiiiilıiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiitfüiiiiiiiiiiliiiiiiii@ijijiii~ijj iiiiiiiiiii@iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiii:iiiiiiııii~~iiiiiiiiiiiiiılıl: • • • • • E LM .AS MAKAS · • • '! 
••••••• Meeec@ lVJODElı i ~a V<a\V(b!I~ ~ 1 Hurrem Sultan A!.~!u~:s~a ! Kadın Teri.. ... ~ 
: Milli Roman 9 nuınara1ı İkincikanun : Birinci cadrle ::ıinger acenteEiyanında f 

i Buy ::ğ:::i ~~:::1:::1ı:8~1n Bütliı~a!~:a;ıll~~a ve 5 Di~işlerin ~özelliği ~e ucuzlugn I;~ ' 
e gelnıişUr. kadın tcrzilcriuc tav- • ~ 
•
• Matlıaarnızdn, gazete ,.e kitab ı:;atı~ ynröuııdatı siye ederiz. : Rel<or kırmıştır ~ 

arayınıı. ' 
eeees •• 9 : Begenilmeyen malların para~ını ~ 

derhal öder i 
~ Bir dafa tecrübe bunu ispat edt.t ~ · ..........•.........• --,~~o Güven Tecimevi ~~i: lk©ı<dl O f1l 

~ Gaz, Benzhı, nıakina yag,.hırı, ,;; VE 
~ ~~ 1 

~ Mlşlen otomobil lastiklerinin .. ~ 

i Toptan ve Perakende ~ m©\Qı~ 
~.... EN ucuz ~ATIŞ YEHİDİR ş~. s Ay f A M l Z 
~*···· -~~~~~ 1111

- Halis Morina Balı~ Yağları ~· 
MUHSİN TEVFİK 

Her çeşit Gramofon plak ' 1e 
mnlaen~lerl satıcısı 

11 Bir kaç gün Büyükşiştsi 60 kuruş 

S ' 
Satıf Yeri: Abdo Teppo 

Tenzitatü satıxlara baxlan11sf 1J' 
.,, • ~ Jo onra , Mardiı1 Birinci cadde No. 165 

........... --....... ... _ 


