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Onbtrlnei yıl 

-- Kuruıu, yılı ı Ağustos 1927 

Atatürk, Yalovadan BUrsayı 
Teşrif buyurdular 

·Büyüt Şef Genılit suni ipe~ fa~rihsını şereflen~irnıişler 
ve f a~rihnın altın ti tabına iMisaslarını hy~etmişler~ir 

Büyük Şefin 
Suni ipek fabrikası hak

kındaki ihtisasları 
Ankara 2 ~ A.A ) -

Gemlik suni ipek fabri
kasını şereflendiren Ata
türk fabrikanın altın ki 
tabının ilk yaprağına el 
yazılarile şu takdir ibarc
siui kayd buyürmuşlardır: 

Sünıer Banka su
ni ipek fabrikasını 

ziyaretten duydu -
ğun11 bahtiyar1ık bü
yüktür. Bu değerli 
kurumun n1i1Jet için 
kutlu olmasını di-
lerinı. 

K. Atatürk 

Atatürk 
Bursahların misafiri 

Bursalıiar tarihi bir Bayram 
yapıyorlar 

Ankara 2 (A.A) -
Atatürk Bursa 

Valisinin istirhann 

kabul buyurnıuş -
lardır. 

üzerine Bursada Bursa1ılnr tarihi 
Bursalıların nıisa- 1 bir bayran1 yap -
firi olar~k kalnutğı n1aktadırlar 

Fıkra 
s 

Şu bir kaç cümleyi 1 lerdir.,, 
dünkü Anadolu ajansı tf'l- "· .. Japonya dış ba-
grafların~an istinsah e<li
yuruz: ." ... Eden ve Del-

i bos, eğer japoııyaya kar
şı zçcri tedbirler tatbik 
olunursa, bundan Çinin 
zarar cöreceğiai söylemiş-

kanı Hirota, japonyanın 
Çini diriltmc~e çalıştığını 

beyan etmi~tir." 

" ... Nazırlar Çine harb 
ilan edilip edihnemı!sinin 
Çan Kay Şek 'in hareke
tine bağh bulun<lutunu 
bildirmişlerdir'" 

" ... Çine yapılan silah 
scvkiyatı, japonya tara
fından proteşto edilmiş-

- Sonu 3 nci aayfada -

Ulus Fatay 



Sayfa 2 

Gaz Kursu dersleri: 3 

Zehirli Gazlar 
-t>-

.\ı ::sin, uz,·i ar::ıcnik Uiiı;lıikll' zerre lrnliııc 

rniirnkkl·lrntıc1ır, lıavada gı·ldiğindeıı kullanılan ıı er 
zerre halinde ) a~ ılılıkla- ıııilcrc fazhıC'a patlamak 
rın<ları bunlera ".\crosol- hakkı ko~·ınak lfızınıtlır. 

ler,, Jıa,·ada erimi:;;- i~iııı lngilizh·r Allaınzit İ<;İn hu-
leri<lc 'erilir. rroz halin- hu::ıl bir boınlıa. yaprnış-

dP. olnp ince • is halinde lardır ki bu l.ıoınbaya ko-
havaya dağılmı:;; iken te- nulan lnısus· tertibat sa
sir eUiklPrindP-n " Zehirli , yesinde Aılaınzit atılıııca 
sisler,, bmiıü de alırlar. ha!:ıl olan hararetten cv-

FiZlKl IIAS ALA Hl: velft erir sonra. bomba 
Saf haldı• değil ikeıı patl:ıyarak .\dam1.it, i!ice 

koyu l'Smer renkli bulu sis halinde etrafa serpil -
maca be11zrır lıir maddr- nH ğ't· lıaşlar ... 
dir. Dikkatle b:ılulırsa l.ın FiZYULOJlK HAS-
bulamacın iizerinde parlak 
be) az ııoktal:tr göriilür .. 

331 / 338 derecede kay
nar. Suda eı in.ez. Kesa 
feti 14 tiir. J >f'po edilmek . 
kabiliyl'ti cyidi .. 

FlZY LO.JlK IJASSA 
LAR : 

Bir metre mik':ılJ ı ha 
vada. Lir lnıeıık ıııiligraııı 

bulunursa orad:ı oturmak 

SALAHI 
Klark lıirden ılaha mu. 

ssir, Klark ikinin dere
ce!'iııdcn a~ağıdır Göılcre 

tP:-;iri azdır. Fakat buruııa, 
btığ-:ıza yaptığı te ... ir uzun 
m ii<hlPt r,ii rt>r ... 

Husuf'i kokusu yoktur. 
ŞiddctlP kokla.mı sa fena 
hal<lc burunu ~·akar. Uwn 
ıııiiıldct Adaınzit te~iri al-

mümkün d •ğildir. tmda. kalan süzgeçler hir 
Kendisine mahsus bir uıü.Idet sonra süzme ka-

kokusu yoktur. Fazla kok 1 bili ret ini kayiJedcr .. 
lanırsa buruııu YC teıH'f ·TIBBI Tİ~SlHLEHİ 
füs yollarını şiddetle talı- K la ık. I. 1I - Burun ve 
riş eder ve şiddetli ~·or- boğ·az tt:nPffü · yollarmcla 
X-unluk hi si ,·erir... tahris \ 'C hatl bo«Ttılıı~a his-b ) r-

2 - DifeniJ ... İ) aıı ar::ıin le i, burun ifrazatı, sal~·u 
Klark il ,. artıııa · ı, bul~ınti, mide 

Klark 1 ,, gibi renk- y:ımnfü-ı yapar ... 
siz billfıri bir m. <luedir. Tesir müddeti uzaısa 

ıııidP ,.e etrafta ağrılar ve 
uyu~ukluldnr güriilür. ser
SPmlik, bal< Ye di:;ı ağrıla

rı meydana gelir. 

Tam saf <fr~ibede rengi 
esmerdir. 

Kaynama derecesi: 344 
kesafeti: 1,45 ıuda en
mez. I >epo kabiliyeti C) i
dir. 

FIZY< ıLOJlK HA~
SAları: Klark l <len uaba 
nıuharriştir. 1 metre mik
abı havada r1ıbu ı.ııiligraın 

buluııur ... a orada uir da
kikadaıı fazla durmak iın
kfmsızdır. 

Koku:,u b~1fif acı La
dem gibidir. 
3 - J)ifcııil Klor imi<lo 

arsin Adamzit 
lsıııi kemlisini kc~fc 

den Amerikalı Kiuıyag-Pr 

" Ad~m.,a , izafe e<lildi
ğinden buna D. M. r'~uı

zini veriyorlar. 
FlZlK l HASSALARI 
Yeni ikin kanarya sa

rısı rengindedir. Zamanla 
ye~illc~ir ve koyulaşır .. . 
195 derecede nir, 410 
derecede kaynar. Suda 

• 
erimez, depo kabiliy ,·ti 
~yidir. 

Adanızit iie mukayese 
edeısek .• \ılamziıtc l.ıu te 

f'İrlcr dalıa uıu ıı sii rer .. 
U nıuıııi lı:ırpte ül ü m 

vakalarına tesadiit edil
memiştir. 

Ct!~ILEI A. ABİYE Ve 

AKLİYE ÜZl~lllN Dl·: TES1RI 
Artiinle musap olanlar 

ba~lanğıçta 8e rseııılik his
se<lerler, alkolle fazla scr
ho\' olanlar 6'İLi ~uurları
nı kaybederler. 

Bir kaç saatlik bay
ğıolıklar geçirirh.>r ,·c uyu
l'Ukluk hissederler .. • 

Gazlaıuwlarııı 12 - 14 
saat kadar derin lıir uyku 
geçirttiği görülmü.,tUr. 

Kuvvci maneviye üze. 
rine büyük tesirler yapar 
mad<lf vr. mancd duyduk
ları elem vP iztirap yüzün
den Lu hastaların çıldırmak 
derecesine geldiği vakidir, 
ve bu yüzden g-cri sevke-

ULtJS 

ŞEHİR ve 
İLÇE 

11 J lJ E il L E il İ 

Vil&yet Umumi 
Meclisi 

VilAyct Umumi .Meclisi bu gün saat 11 <le 
İkinci Başkan Dr. Yahya ~ümerin başkanlığ·ında 
toplanarak zaptı sahiki kabul ettikten sonra De
rik ü~ eliğine seçilen Kerim Şatananm üyeliğinin 
tasdiki hakkındaki dahiliye encümeninin mazba
tası onavlanmış ve kaza Helediye işlerinde kul
lanılacak hakem heyetini seçmiştir. 

Mecfü;, evrak ı varideyi füd olduğu encümen
lere havale ederek, Pazartesi top!anmak üzre 
celseye son vermi~tir. 

Cizre Tapu memurluğu 
Açtk bulunan Cizre Tapu ınen1urluğu

na B:ıy Hiln1i Özkan tayin ediln1iştİr· 

uilmck :.ırzulannı izhar c
c.ler .. 

Arsin nuhai ~Pvki üze-
' 

rine tesir t>ucrck geçici 
frlçlPre sebebiyet verir .. 
Arsiıılc! i., lt>yen fabrikalar 
<la :ımelelC'rdı> g-öriilcıı par. 
mak ucn karıııcalaıııııalan 
lıu zehirlenme v:ıkalarındıt 
da gürüliir.. Hatta geçid 
kol \ > uacak l'dt;lcri ele 
vakidir. 

Aılt>lfttın gerilmesi 'c 
i hti la ı;l.-ı rı d:. gürii ltıı il:;•tür. 

~4 - 48 ~aat sonra ras
talar tekrar İj ih·~ir, IJu sc 
IJehtcn hastanelere serkc 
l i.izunı k.ılma7. ... 

TEDViLEnl - ilk 
y~m..lım: 1 .. nnı hat, aı;ıı... ha
,.a, IJııla;;-ık elbi::;Ple ı i çı
karmak 'e ınuhitteıı uzuk
la~tıruıak .. 

Teda' i: Burun 'P ağıı 

lar: .hid Borik ınahhılii 

veya. st·rom Fiziyolojik ile 
yıkanır. Burun tıogaz yan
ınalnrıııa 40 Ur. Alkol 40 
Or. Klorforın 10 Gr. Etı.'r 
10 dauılit aıııoııy:.ık yapı

larak koklattırılır. 

Aspirin: Feııaset in ve
rilir.. lcalıederse morfin 
şırıııgalan yapılır. (Boğu
cu gaılanla morfin menı

nmlur). 
Bir hafta sonra musab

lar i.)erinc giderler .. 
Bu gaılar suları da Lu

laştırır .. Sulara dökülen bu 
ıehirler fena oluğundan 

içenleri öldürür .. 
Arsin hulaşırnş yerleri 

~u ınahlüllerle yıkamalı

dır .. . 
100 Gr. 9G lık Alkol 

20 Cr. Amonyak yahut 
ak~ijenli su nisbeti yjjzde 
3 ile de lıu ycrlt>r yıkana
lıilir. 

Elbise ~·oliylc cilde te
sir eden arsiıJleriıı yaptık
ları yanıklar, yiııı; alkollü 
aınoHyak ile yıkandıktan 

sonra üzerinde yarım san
tim kalmak üzere iki defa 
k('lL'll yağ'ı siiriilür. Oksid 
dözl·nk 'l'Ya ilıtiyol mer
lwmlrri . iiriiliir. 

H ast ala rın gfig-ibleri 
sızla~ <•r~:ı lıııııl:tra nk~iien 
teıH·fffü.; ı•ttirilir. Yı· teskin 
cılil'i il:.lı;l:ı r \'l"rili r. 

Kircr· ka\'LJıa;-rı süriil-' . ~ 
nıesinlle dı· :ı:ı. çok foidc 
vanlır. F'akat kafi bir ilaç 
clı>ğildir. Kireç kayınağ'ı 

tJ:ıha :dyade yakıcı g-aıla
rın ila<'idir. 

Boğucu Gazlar 
Yeşil - Haç 

İsmiııd .. ıı anla~ılacağ'ı 

ve~hiyle teneffüs ) oliyle 
gic.lPrek ak<'İğl'ri tahrip e
den. ha va ke~wciklerini 
yırtan ,.c bizi tcıwff üs et
mekten mencderck boğan 

Sonu 3 cü sayfada 

Sayı 845 

~ Garib Vak'alar t 
Ze~irli ~uşlar 
Yer viizü ı ıde bir 

ntvİ kus v~ı rdıı k İ • 
bu kuşun zeh irli ol-
duğu nn);ı!:'ıln11ş ve 
bu kuştnn bir tane
si A ·:ustuı yHda av
cular tarafindan ya 
kalan 1111ştır. Yerli 
h .ı lk huna < Ölün1 
kuşun adınını ver
nıişlerdir. Bu kuşun 
g<1 g~l sın da i ns<1 nı 
d erhal öldüren çok 
kuvvetli bir z, hir 
vardır. Bu ku~ bül
büle benze ın<.: ktedir· 

Tekerleksiz ara~alar 
Kullanan memleket 

1 Bütün dünvanırı 
1 bir tek n1e11;leke ... 
ı tinde otoboslar de 
1 

dahil oln13k üzere 
arabaların tekerle ... 
gi yoktur. Buradtt 
bütün araba ve o
tobo:-;la rın ait ı kı ... 
za k Ildır. Bu n1en1"' 
le ket Kana rva ada
la rıdı r. 

Bu adet bilhasse 
Asorda göze ça .... 
par. 

-----------------~-

1 · · O !0J~~~ ,Hl 

Bugün gelecek t refl 
postası yok ı ur. 

Öğleden sonra sfJ' 

at 13 de Divarbeki' 
13,30 da Nu~avbio 1 
te Oerik, K;zıltepe 
postaları geleceJ{ ve 
sabah saat Ü da s~~ 
vur, Midyat, Ger~. 

I' Cizre po5lH la rı g ı 
~lecek, a kş.ı ııı s~ıls' 
18 de tren post9 
gidecektir. 

t' 
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ULUS SESi Sayı 84ö 

rVLi·itran~;;;;;:11smm 
~················~~~ 

PİYASA-istinsahlar 
.Baş tarafı 1 nci Ravfada-

tır • 
ınesul ohmmn!,, demiş; 

adamcağız da susmu-s! Bir Tüccarı boğdular 
l•------~K:':":il~o-su 

.,, Cinsi Kr. Sn. 
" . : · · I>evletlcr Çine hep ~Iil' etlcr Cemiyeti aır.ı

sırıdaıı Çin, kendi ı~ımıiyct
lla~larındau buna benzer 
ihtarlar di .liyor: aıı:A 

tecavüz ccleneıecri tedbir
ler tatbik edersek, sen 
zarar ~örürsi.in. Sunu da 
ilfwe . ed:bilirlerdi: Eğer 
daha ılen gider de dü~-

ı•------~ Buğ"ı.la ,. 4 
1 lıkt ... değil, fakat :l\'n 

ayn yardıııı erlilıııek l~u 
susuııda mutabık kalwış
laruır.,, 

Bu edebivat. eski sün· 
ııet diijttinlc~rinde ('ocuk 
Çığı k • ı larını ba::;tırmarra malı 

Ankarada, n1anifaturacı Sırrı adında 
birisi, evinde iple boğulnnış o1arak bu-
lunn1uştur. 

Kubilay Tepesi 

Arpa ·==-~!- :3 - 50 
Un (Bir 1;uval) ôf>Ü 
-- - ır- - -

I>:ırı 1 ı --
Nohut 3 50 

Mercimek =-ı-3- _ 50 
Pirinç 19 
~:HİÜY:ıi( -B5- ~ 

Tc re Yağı sbus. hokkalJaz tefi~ıi ve 
azı r. 

1 
rgan lıeylıeviui hatır-

atmıyor mu? l~sanin, ha
~en, gcr<;ekten gözlerine 
ınaııınıyacağı gelivor. 

ınanına harlı ilfuı eders:n 
mahvolur~un! 

İz111İ r vi Uı yeti, l\lenen1endeki l(ubi la y 
tepesini çan1 ağaçlariyle süslen1eğe ka· 
ra r vern1işti r. 

Z.cyfi
0

n ;,a ~·-ı - ()Q -
--· • ı-- __ 
Yün 45 
Deri ı~b--

b" Büyük hnrh ;ırasında 

?arpclakı kulağı ile Lu 
\' CCIZ ~I • . l" l e erı ( ııı r rken, ~arkta 
kulaerına u·tsl·• ı. · • 

lfadem ısı --
ır şarnı , asılmak üzere 

sehpa iskelesine çıkarılır
ken, bağırıp çağırıyonlu. 

0 • ~ '<l uır haki-
.ıkat sunuluyor· '1..,1· . 1 . . ... , •• sauıııı 

Bartin Halkevi ~~~lc nı iı;i _' 70 ı _ 
Ccviı. l G -- ---
Ül'\İZ i~i _ ~H') 

Merasi · · · nıı u.lare eden jan-
darma ı ı..· . 

avıtı rahatsız ola-
rak, yüksek sesle: "Sus, 

se ııı "tı>krar diriltmektir.,, 

•. 14 :ıkat tekrar dirilmek 
ıçın, bir defa öluıek lazım! 

Ulus F~\TAY 

Kahvelerde kitap okutma-
1 

ğa başladı ; 
~lalıh•p 23 
~lazi lü 

_Kesme Şeker 3:f 
Toz ~nkcr 
Kah\'C 
Sabuıı 

Zehirli Gazlar 

Bartin Halkevinin seçtiği gençler, kah
velerde, halkın alakasını çekecek n1e\·zu
lar üzerinde yazılar okun1~ğa başlanıış-
lardır. 

_çay __ 
Kuru ii'lüııı 
-------~ 

Pekmez ---l__!ş_ __ 
(2 inci sayfadan mabat) 

lgazlar<lır. lki sınıfa a urı. 
ır. ·' 

1 - 'I'ahriş edenler: 
KL~!H - KLOR P1KHIX 
Mutbi~ zel · 1. dab ~ . ıın ır, fakat 

L a az tehlıkeliuir Cü 
~u nıevc a· . ,J n
b' . u ıyetlerini çabuk 
ıssettıklerinden k 1 

fark o ayca 
k ına varılır. Ve derhal 
orunma t 'u b. 2 c ırleri alınır. 

- Tahri · ı~ t ler: ~ ~ meyPn-

FOSG EN DlFO .~C'EN 
D·ıs- . ..., ~ .ı: 

~ok ~ .. :ı~~rı.n~ göre daha 
iııs elıdır. Çok ch·fa 

an l>urıu 
t•neffüs ~zun nıüddet 
ıeb· 

1 
ettıkterı sonra 

ır endi~· . h" . 
buyuk ' k ,_ını ısseJcr, pek 
rı esafette Lulundukla 
tes~aınan göze vcva burna 

ır ederi H . 
ııınd er. arb zanıa.-
saf a tesadüf edilen ke-

Ctlerde .. 
ve b ıs- guz, hançere 
tes· 

1
°'".az üzerinde Lüyük 

ır erı yoktu }{ r. 
Ek ~kuları pek hafiftir. 

serıva b 
Srtire ". arut kokusu ve 
.J\r... }anında kavbolur. 

t:ı•Zda tatı tı· • 
tak b·ı· ı ır Jezıet bı-

a ı ırlıır ... i ~ ' veya sıgara 
Çenıure but .. 
bett· . un lezzeti kay-

ırırler B . 
sanlar · u sebeple m· 
dikten bununla zehirlen
tırı.. sonra farkına va-

"'r arna .. 
olur... ış ışten geçmi~ 

Bütün b ıı. 
terkib· o.ucu gazların 
tıoru ıude Kror vardır .. 
gazdı n r~rıgi Yf'Şil bir 
llla"i · ~ığerleri renksiı 

" ha.lındedir. kendile-

ri ne ııı. lı a sus kokuları var-
dır .. 

Ba -,. r.1.1c11 gazlar az mik-
darda olsalar bile ciğer
l~rimizi tahrip c ]erek blzi 
Öldürdüklerinden z:Jhirle
rin en korkuııcudur. ve 
en dchşctlisinden sayılır. 

ı 25SeneSonra 1 

Neler olacak? 

Hal 40 

J>estil ı-au ı-
&ıı;u k 4ol --

Şehrimiz~e 
Buna ra~nıen küçük 

slizgeı;lerle bunları tc,·a
kif edebildiklerinden ken
disini koruıııağa. uilen ve 
silı 'atla maske takmağ'a 

muvaffak olanlar Ü7.crin
de büyiik lıir tesirleri vok-. . 
tlH· ..• 

Şikağo üniversite
si profesörlerinden 
Oğburna göre, yir-
111i beş sene sonra 
dünyanın nüfusu 
aza \dcak, çocuklar 
daha zeki olacak
lar, fakat his, he
yecan kabiliyetleri 

Boğucu ga1Jar lıir yer
de uzun müddet kalmaz
lar ... En fazla kalan Klor 
Pikrin ve Difo&ken bile 2 ı-----------
saat durmaz.. Tesirleri 
şiddetli \ e ani, fakat uç
ma kabiliyetl~ri de o ııi::;

lıettc yüksek olduittından 
fcvkalftde miikı>ınınel Lir 
taarruz gazıdırlar ... 

Bunların depo kabi
liyeti de iyidir, Laııları 

taze olarak istihsal edil
mek mecburiyetindedir .. 
Klor demir mermiler için
de kullanılmaz. 

l>iğerlerini demir mer
miler içerisine doldurmak 
imkfüıı vardır. ı~ akat bun
lardan l"o · keııli mermi
ler zamanla boşalır. Klor
pikrinli mermiler uzun 
müddet muhafaza edile
bilir. 1stikbalda bu gaz
ların büyük rol oynaya
cağt ümit olunmaktadır. 

Klor; tık derslerde 

bahscttiğ"imiz gibi umumi 
harpte ilk CV\'Cl 22 Ni
san 915 te Fransız ve İn
gilizlere kar~ı Almanlar 
şişeler içerisinde kullan
mışlardır. 

Tuz ruhu tahammuzla 
' Manganez Biok!:iit, Potas-

yoru Berıııan ganat, Po
tasyum Lir klorat, Potas
yom Bi krouıat. 

Saaayide mutlıah t01.u 
mahlulündcn elcktirik ce
reyanı gcc;irilerPk elde 
edilir. 

F1Z1Kt HASSAL.AH: 
Yeşil r~nkli Lir gazdır. 
Havadan iki lıuçuk ağır
dır. 6 - 8 Atmosfer altın
da iken 20 / 30 derecede 
bile mayi lıaliııc ~okula
bilir. 

-Sonu Var-

eksilecek, şehirler 
küçülecek, boşann1a a 

vak'aları sık sık ola-
Al TIN PİYASESI ~ 

Mardin Hukuk Hakimliğinden 
l\1ardinli Abdulğa 

nı Nicıne vekili sü
leynıan Aybar ta
rafından Mardinli 
Nuınan Nicn1e kız
ları Behiye ve Hay
riye ve saire aleyh
le~ine açılan Göllü 
köyünde vaki ara
zinin izalei şuyu da
vasının n1uha ken1e
si nde l\iazburatan 
Behiye ve Hayriye
ye davetiyenin ila
nen tebliğ edildiği 
halde 111ahken1eye 
gclme111iş oldukta--

rından haklarında

ki ınuhakeınenin 

giyaben icrasına ve 

işbu giyap hakları
nın . ilanen tebliğ 
ettirilmesine ve n1u
ha ken1enin 29/3/038 
gününe bıra lcılına
sına karar veriln1iş 
olduğundan n1azbu 
ratının n1ezkıir gün 
de n1ahken1eye gel
n1edikleri takdirde 
evvelki gibi giyap
lannda nluhaken1e
ye devanı olunaca
ğı ilan olunur. 
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11 AREHANESİ 

Eski Hallı:evl Bf asi Hususi Daire -
Telğraf Adreı;t 

Mardinde "( 'lus Sesi,, 
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RDIN'OE Umumi Neırlyat ve·. Y aJlfzi ı" 
Direktörll 

ı\1. Siret Bayar ~ 
Baaıldığı yer: (ULUS SESl) Ra•ıoa• 

. ~~ G · · ve Tecime v · ~~· ,,. '11Ji!!!!!l!!!!lt!!!1ı!l!!i!:!!!1ı!l:!!li!!!!!l!~\l'.!!!!!ii!~ı1:!::;:1!!il!!!!!!!!!t:ı!!!!!!!!!!! l!!!!!!!!!!ııı!!!!l!!!!l!!!!!!!'!!!:ı!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!l~!!!!!!!!!m!ı,l 
~ . ~ / 
~ Gaz, eıızi , ~ ~i a yaf~ aı·l!, ( - M (, · () 
~ 1'-iişlen tou obH la ·:t.1 ier-nin 

Toptaı ve 1 era ı..ende . 
~ E T ret 11, :- ATlt5 -Y I nı~>i , 
~r <,.~ ,.~"t!' .~ 1-<ff". ~ ı'f ••~ 
~d~--~ ~~~~~~ 

il 
IJ 
li 
I! 
I! 

~ 
il 
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lı~ "v n. 
·illi If·_( ·L.an 

Yazan, ~l. 'f uPhan Tan 

Bu d~ '"'!erli ı·or:. r•n !'.u"th h içi:ııı 
geın .. : . ·,. 

)[atlıaaırıı.ıth, g-.ızt·tP 't 1-it •• L> ı:-at ~ ~ urduııdan 

ara~ ınıl. 

•• ~~'.1~ •• $ ~~ [~ 

Co ,Vfs 0fi ~~ 

ı a -· 7 is~ 
Bilinci cadde 0L1, ·: ·'" ·r !c i y .. ırıııda 

ile 

l ~' •.:u; H 

IDo Itor - Oper>ator o . 
1in1 ese 1 

An1cliv~ • lar ,,ı ıııutcdiJ s ı ;ı ille 
J • 

yapı11;1ğa bnşla.1111ş~1r 

PAZ \Rl ESI ve C 1 ~L\ GÜNLERİ 
fu k.ı r::' l . a 111 cc ı nen baki n 1ctadır . 

Adres: Posu:..han. yanınd , Park karfiıııında 

lis rı orina al t ' v arı -~ 
üyük şişesi 60 huruş 

. - .. 
:; 

r 

~sı 
ff5) a i 
ib?J@~Dlm<®VD 1 

l lui.in an m ~ern ~İl' 8 A S 1 M E V 1 O 1 R 
1 

"'«Wt'59Hi 

Ht r nevi Defter, Çek, Bono, ~la khuz, Ki'ığıt başlıkları 1 
-=-~ Kartvizit , l)a vetiye k~ rtla rı , Ou\'H r Afişleri, Sinenıa 

. -:.~ ve T'iyn t ro Biiet leri çok güzel bir şekilJe basılır ve 

~ ~~ kısa bir n1iiddet içinde teslinı edili r. 1 
=~ "ir . i getir.ttiğimiz iantnzi, k ü bik harflarla ç.01' 

!Jık reçete iifflgıdı iHl§ıl!r. 

Yrril0rt·k f:'İp:~ri:;ler, gönduillcek paralar :\lanliııde (Ul us Sc::;ı 

: H:.~ınıt•\ i fd.ır' nıüdiırJiig·ıı n:ıınııı:t giindeinmcl!dir. 

Dı .. il'lllan güodcı ilecek sipaı·ış nümuncleı-irı in okunaklı bil' 

AL>ON: v~ n .. A "1 
Ş .. ı-~l'1rı 

--•<>-

300 

\ ltı A \' ]ır.·ı . ,.... 430 

İL.4.N ŞAR1 LA.Ri 

Her ç~şit Gra nıoion Jlht k ~ •· 
nıalzenıelPri satıcısı 

'/i111:.,·ıoıiı solı~·la ı ·fl luı§fr1Jı11~·111 · 

••••• 
C'• 110 U5U!ID111• ır c il! ıı I' •• •• il• .... ~IHii~lW.lllr.mfdlf' 
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~ 

• ı;ı 
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il .. 

.. 
~ ~ 
il 

" ' .. • • • • 
s k d k • , od::ısı arşısın a \ t 

Bi inci cadde Ticaret 

~ Hususi ınlrnvenclwnc- : 
8 .ı ' 
ı: sinclP lıeı· gıın saat • 
a • 
ı: 8 den 10 a YC 1:1 ten : 
: 1 be kadar haıstal a ı·ın ı : 
o 1 

11 
kalrnl edel'. : 

la : 
• • .. . 

IVI O D ı::: lJ 
A y l ı k \'. od I 
mecnıuas• 

9 numara'. ı İkincikarl 
sayıs ı çı~tı 

f 
Bütün Bayanlar& ~ 
kadın terzilerine ti 
siye ederiz. 

ı: : 
1 İlanın hcher sabrından ı: . u.. .. ... :-. _____ _,, 

(10J Kuruş alınır . 

ılan neşrinden mesuliyPi Karlıın ve Mo~a 
Jrnbul edilmez. U 

~~7-~ Aİl[ DOKTOR~ 
~ p i 
,!; Her Ailı'nin Sıhh~ ~ 

Satı~ Ye!..!,: A bdo Tep o 
~lardin Birinci cadde No. lGG 

• 
Günü geçen nushalar 

(10) kuruştur . 
l••----~·KnEa•'tt~&u-e-..ır .. ımili' .. IDIWlilWm ... mnaw~· .. ~t·~' ~,•• 

Sayfamız f!: alakadar olan çok ~r 
l p k y k d f!~ bir eserdir. 
1 e a 1 n a! • . :.~~~nmızdan ar• 


