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Mernleket menafline ald yazılara 
sayfalarımız avıkur. 

Basılmayan yazılar geri 
verilme7.. 
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13 Temmuz 1938 
ç:arşan1ba 

Sayısı 100 Paradır . 

Türk rejiminin Londra Büyük 

Elçimiz 
Romanya Kralının 
lngiltere Seya ıatı ' 

acar evlet 
.. d m.arı 

Yeni bir muvaff akiyeti Londrn Büyük Ef
çirniz Fethi Okyar 
İzinli olnrcık İstan
biıla oel111is ve Ata-

Nt ş1r olu nn n res-
111i bir tt bliğde 
ı\l:ıc;ır B<! Ş \'ekili Celal Bayar hükume

ti, ilk Kimya Fab
rikamızın tenıclirıi gü 1,el 
İzmitte atmış bulunuyor. 
Birinci beş SPnelik proğ'
raın dı:ıhilirıde re sarıavi . 
leşıne alanında atılan bu 
Yeni adım, '!'ürk rt>jimi
nin ve aımmın biiviik 
bir muvaffakıyeti, ink;lab 
•arlı~ımızın yeni lJir dcs· 
t ~'d' c"ı ır. 

Kimya Fabrikamızı 
kurmakla varmak istt>di-
tiıniz hedefi sayın Eko
nomi Bakanımız ~u cüm
~~~rl iled. çok güzel ~izah et-

ver ır: 

f -:- Biz biit iilı i.1ı:le-
rı111 ızcJe )' 

81ılluı lwru 
tnak gaycsin,leyiz. Fa 
kat bazı 111iislı·ı·ı·t • 

~ l 4·fl-
UU1tılarda ve ı . . , , 

utııuıs.wı 

grıyı·i ıilsaul te('atJüz-
lere 1naı·11z kaldığı
t1uz so·alarda, ko
,. ~ttımak ınecburiye
t ı n deyiz. Hn!.·sız 
şı,urs"z tecuviizlere 
1111ıkabele < tmek zar1t
reti1ule kalabileceğimi
zi u1111tmayarak lla
zırlaniyorttz. Şinuli 
temeliui at1 ığı1111z f'ub
ril.·a bize, o nwcbttri
yeti d1tyacağ11111z za
lltan nuı/ttac olacafjı

uuz vasllalurı da te-
111in edecektir.) 

Evet Kemalist Türki
ye için dtin) a barışını 
korumak nasıl Lir gaye 
iıe, bu gayeye vusul için 
en birinci şart olan kuv. 
"ttli bulunmak ta bir ide 
aldır. 

Yurtda daima ferahlı ı 
~. GllllifıW ~ir b&Y• t.t• 

ncffüs etmek için mnhtaç 

olduğumuz ,·asıtaları ya. 
ratmak yolıındayız. Yo-

l lıımuz çok ışıklidır. Çiin
kü Atatiırk yol11dur. 

ö • 

t ürk taraf ın<la n kn-
bu I edilnıİ!:'tir. 

Atatürk Türkiye~irıin ıLehistan!a ticaret 
ve hükumetinin şıarJann-

dan uiri ue yapacağı iş- konuşmalarımız 
leri önceden iyi diişün

nıesi ve yapıııağ'a karar 
verdiği işleri kısa bir za-
manda başarmasıdır. 

L ·· h is t ~ ı n i 1 e o hı n . 
tic.ı ri ıııü ·ı~lst-betle-
riınizin <lah·1 gt.·niş 
bir 111ikYastn inki-

Uzak görüşlü Bliyük . " . <l 
şafını teının e ecel< Şefimizin her türlü tasa v-

tn d i la t y0 pıl rna sı vurun fevkinde olan yük-
sek crörüş ve diriktirlerile hu..;usunda cen·yc:ı 11 

kurd:ğuınuz her falırika, eden görüş ne v~ 
başardığımız her i~, ta- l kon uşnıa la r n1iis • 
m:unladığımız her eser in- bet hi r neticeye Y<• r 
kılah varlığırıııza )'eni \ ' C nııştır. 
k u n ·ctli bir destek ol-

Dünün gni ve <lıır-

maktadır. 

Mısirlı tale~eler 
ğun vaziyetıeıi rt'jiminıi- Ankarada 
zin enerjik hamı ... Jeriyle • • 
günden gitnc yıkılıyor. lstan~>~I~ gelınış 
Geride lııraktığımız dev- ıolan 80 kışılık .\1ısı· lı 
rirı kötü itiy:ıtları silini- talebe k:ıfilesi An
yor. ı;Pf i:te .l>ilgi ve 1 karaya gitn1işlcr -
teknik tecellı cdıyor, yur- d · 
d:ın dfüt. buca~ında kur-
duğumuz fııl>rikaların tü
ten bacal:..rından bayat 
ve refah fışkırıyor. 

ır. 

Deıniryoiları 
konğresi 

Lo ıdrad:uı bildi
rilclio-ine o-öre R )-

~ ~ 

ı na nva l\.ro 1 ı 1(: ıı o 1 
J 

o-eltcek :ıYır1 son iki 
r-ı w • 

h <i ft;l Si İci nde r ı tti 1-
~ .. ~ 

tereve o-idcek ve İn-
w b 1 

'I' l' 1 M gı 1 z \.rtl llllll 111 U-

sa fı rİ ohıc:ı ktır. 

ispanya ile Ticret 
anlaşmamız imza-

1 

lan~ı 

ıle H<1rİcİ~re nazıı 111111 

hu ~'" içinde res
nıen ltalyn)'I zi~·a
rct cdt celderi bi !di
ri 1 n1ektedi r. 

Berlindeki 
Ticaret gö~ üşme

ieri 
Al.ıianya ii ~ Hü

kunwtinı iz :u asında 
Yeni T c ı ret Ye lde
ri 11 tr an l: s ıı:dn rı <"'t-... ,, . 

İsp:ıny:\ Cuınlıu. nı find~ı Be ı l nde y~-
. . .1 T ' t 1 pılnıakta olan n1u ... rı\'el ı ı e ıca re ve 
· . za kereler de\'n 111 et-ted ı ve ~u1IClsnıa1:1 rı 

i ınz;ıl<J n nı ışt.ı ı-. Bu j 
anl~sı11av~1 <rÖre l·ü-

• - b 

rk ihracat bedelinin ' 
vüzde virn1ısı ser
İ) t'St dÔvi z ola r:-dc 
ödentcddir. 

ınektedir. ı\ lüz ıke
re!erde buluııın~sı 
IGirarl;ı~tırılan In
hisıırh1r Uı11un1 nıü
dürlli:Jü ~füıün iş 1 e-,..., 

ı i rnlioü ı ü Berli11c 
1 lı~lreket etnıİşt1r. 

IE IF ~Ü [fi) c ©1 lfll 
Köylerini Su bas ı 
Erzinc<1n ve ya- nıiştir. Ş:ddctli sel 

Şimdiye kadar beşer 
tarihinde gfüülmenıi~ mu
cizeler ve lıarik~lar yara
tarak ölüme mahkum e<li
lt>n hir ulusu nıukaıidcr 
l>ir ölümdt-n kurtaran, is
tiklaline kavuşturan tılı 
sımh ve diriltici lıir P.Jin 
işarnt ettiği amaca doğ'ı u 
ulıı,ca koş•ıyoruz. Yolu. 
ıııuz açık, göıılümüz fe. 
rahlıdır. 

kınlarına Y:1i[nn bı~sld111na ofrr PV<ın 
,/ ~, ...... " 

Ba ikan la r arası ~iddet 1 i y•',ğ-nnıı 1:ı r Ke:.I eriç köyler inde 
o~nıirvolları kon - dol. yısile d~rel~r<le bir çok evler yıkıl
(,.resi dün is tan bu 1- biriken su l;ı r tar la- nıi~. On dokuz k · şi yi 

Siret Bayar 

da toplan nıışt ır. l;ı rı basıııış Ye ma h- ... u gö: ü rnıüşt ür. 
Kon«renin bu dör- sullarını h:1 r<'J' c t- i 

düne ü" t opı" n tıs· ıı- Belğra~ ve Se!ani~ f rnr'.arına iştitl!ı o~ecen 'z 
da yoJçu tarifeleri . . . . 
işi görüşülecek ve • Gelecek ay için(~e 1 zın de ıştırakı re~
dört d .!vkt nras111- <-ıçıh c d< olaıı Belg n~cn tnk~rruretınış, 
da n1üşterek bir hn- nıd ve Sl'l~nik 13, Y· 1 g<:rdccn lı,1 zıı iılda
reket ceth·eli hazır- ! nelıı.i lcl Pa ıı:ı yı!· Iı:- ı ra başla ııını.;tır. 
!anacaktır. _ rına - men1lt'.ketunı- . 
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1 İncelemeler: 

Dost Türkiye~e harf inkılabmm 10 uncu ytl~önümü: 
~············~······~ 

Dünyada Atatürk kadar 
sevilen bir şef yoktur. 

Ankara, Atatürkün asri saadetinin bir 
nümunesi olarak asırlarca yaşiyacaktır 

8elanikte çıkan 
N EA ALİTİA' dan 

• 

Timur Gürgan 
Timurun Çocutlarına öğütleri 

~e yasası 
(Tim11rua tan•t eaerlerhulea alınmıetır) 

- 12 -

- Hakan o kadar nü
fu'l.1 u olmalıki hiç kimse 
isy:ıu etmesin. 

İnceleyen 
Zeki Teoa11a 

- Dünden Artan -

X I inci asırdan 30nra 

Turani Türkler Kur1anın 

yazısını kabul etmişler

dir. Bir müddet sonra 
Uygur yazı,.ını lmakmı~

lar ve 1928 de )atin harf
lerini kabul edinceye ka
dar Arap harflerini kul
lannıışlardır. 

rim ki, Arapçanın 27 har

finden arıcak 12 sinin 
r::abit bir sesi veya te
lftffuzu v·tnlr. se~lcri ve 
şt·killeri sık" sık değişen 

bu harflerle Tüı kçeyi yaı
mak bir slirü bil~iye muh
taçtı. Mesela önümüzde 
kdın, ftr, nfs v. s. gil>i 
kelimeler bulunsa okuya
bilir misiniz? 

lcbet minnettar kalacak
tır. 

X uncudan X X inci 
asıra kadar diııi t:ıas:;up 

fikri terakkiye engel ol
muştu. 1928 den 1938 c 

=- Hakan verdiği emri 

ı. gcı i almamalıdır. 

- tdarei lıiikfimettc Ha-

Onbaşı aylı~ını yüz
başısı, yüzbaşı aylığını 

binbaşı, biaiaşı aylığım 

başkomutan tasdik etme

den alamaz. 

Başkomutan , 
reisi, ve2irler on 
aylığı alırlar. 

divan 
zabit 

Arap harfleri 'fürk 
milletine çok zararlı ol
muştur. Her şeyden ev
vel zor olduğu gibi, Türk
çenin tcl!iffuzuna da uy
ğım dt>ğ'ildi. Bunun için 
Türk ııiilleti Acemlerdt•n
de bir çok y:ızı almaya 
mecbur kalmıştır. 

Türklerin eski dini ta
assupları kadim dil1erinin 
ahengini kaybettirmi~tir. 

Keza bu harf deği, ınesi 

dilin dı• df'~işerek k<ıy

bolma mı iı ı taç etmiş ve 
git gide Türk milletinin 
milli vicdaııı, medeniyeti 
ve zeki Kafkas ırkının 

J,ütiln güzellikleri ortadan 
kaybolmuştur. 

Henanın Türkleri yal
nız ta hı ipçi addetmesine 
ratmcn. Lerıorırıan bu
nun aksini iddia etmekte 
'e Kr mfdi:;t iukilflbı da 
Kafkaa ırkının son uıu

cize::-irıi yaptığı a~ıkça or
taya ko) ına k t<ı ll ır. 

Bu münasebetle Ar:ıp 
Jıarfleri hakkında biraz 
malOrnat vereceğim. Tiirk
çede kelimeln çok he
celidir. Demek oluyor ki, 
fazla sesli harflere mulı
taçtır. Arapların elif, ayı
nı, he, vav ve ye harf
lerile hıırekeleri bu işi 

görPmrz. Zira bunların 

muayyen bir sesleri de 
ekıur . Bat ta dif ~bili-

E~ki haı flere dair !izi 
ten \'ir ett i~dnıe kaniiııı . 
Arap harfleri adı vE>rilen 
bu Kangren her tiirlü 
fikri inkişafı çiirütmüştü. 

Binaenaleyh yeni harfler 
Türk milletine yeniden 
doğma fırs:ıtmı vermiş 

,.c asırların yaptığı hak
Sl'l.lıktan intikam almak 
üzP.r\?, se,·iycsini yUkselt
meı!e sevkctmh;tir. 

~ . 
1770 1'enesinde Murad 

Hl l:ltin harflerini kabul 
etmek istemişse de üle
nıa sınıfı mani olmuştu. 

1908 rneşrntiycti rü
esaşının u e ceriksizliği do 
anıp harfl<·riııin de,·amı

ııı intac ctıııişt i. 

Kemalizm inkilalıı Lü
tiin satrnpları ezerken • 
harf <leğişıne~ine engel 
olanları da yolundan at
mı~tır. Ktıdretll, lıir ya
ratıcı olan kemalı tek 
zaferler t:ıtnıin edE>mezdi. 
Bu büyiik fikir ıaft>rinin 

kıymeıini kavrayan Türk 
milleti de önderine tapın 

uwkt.tdır. 

Dünyada Kemal Ata
tiirk kadar se\"ilen şef 

yoktur. Arıkara Atatiir-- . 
kün asrt saadetinin bir 
nümnnesi ol:lrak aeırlar

ca ya,.ıyacaktır. Türkiye 
bu bü)'Wt f&Yr\li\111~ Üt-

kadar yani on yıl i~inde 

cın asrın hataları tem iz- ı 

lenmiştir. 

Gelecek nesiller Atıt

türk ün mukaddes adını 

hürmetle an~caklar ve 
l>iz eski yurtdaşlar da. 
Yırnanlılarla birlikte da 
ima, dost kalarak Türk 
terakkiy!tı karşısınrl:ı SP

vir.ç duyacağız. 

SUve Mayopullos 

- B1TT1- ı 

ka ıı yanma oı tak almaz. 
Et rn fiıı<.lckileri iyi tanıma
lı ,-e ihtiyatlı olma!ıdır. 

Ordu 
- On erin başına di-

ğerlcrinin h;teğile 

on haşı seçilir. 
birisi 

- On yüzbaşının ara
ı ııdan birisi binbaşı se

~·i ıir. Binb:1~1 Timur sü
lftlesin<len olacak. 

- Binbaşıların yüzbaşı

lar, yiizbaşıların onbaşı

lar, onbaşıların erler Uze
riııdc her türlü hakları 

~· :ırdır. lt:ıabmlar reza
l:ımhrılır. koğulur. 

- Bir erin maaşı atının 
<leğ'eı i kadardır. Onbaşı j 
on t:' r, ~ iizhıışı onbaşıJa. 

rııı iL.i mi~li biobaşılar 
onbaşıların üç misli ma . 
a~ alır. 

-- Ödevini yapamıyanın 
aylığından onda uiri ke
silir. 

- Başkomutan aylığını 

vezir ve divan reıııoıo 

tasdikile, vezir ,.e di Yan 
reisinin aylığını Hakan 
ederek alır. 

- Piyade , Perdedar , 

muhafızlar aylıklarıiıı yıl

lık alır. Diğer askerler 
altı ayda bir, zabitler ve 

başkomutan ganimetler -
deH aylıkhırını alırlar. 

- Her eyalette iki ket
hüda ( maliye memuru ) 
vardır. Birisi geliri, diğe
ri gideri hesaplar. 

- Eyalet idareısi bir za
bite (Val~) 3 yıllığına ve. 
rilir. Teftişte ovanın zi
raatine. halk idare~ine ba
kılmazsa evalet 3 vıl da
ha elinde ·bırakılır~ Yok
sa. elinden alınır. 

-Sonu Var-

H aDkevü 
süır;Hemasn 

Son günlerde ha. 
vaların çok sıcak 
gitnıesi üzerine Ha lk 
<"' Yİ idcı re heyeti ka
ra ri le sinenıa yeni 
Halkevi binasının 
t rasıua çıkarılmış-

tır. Bu suretle ha l
kın geniş bir yerde · 
ve bilhassa temiz 
bir ha va içinde si
nen1a temaşa edil
mesi ten1in edilmiş
tir. 

ı:, 



YONC A 
Yazan: Muzaffer Ünbon 

\o Yonca yurt çiftçiliğinin en değerli otudur. Türk 

b. YlUsünün ç:ılışma \'C kazanma vollarını vlkın.lan 
ıle ı · .. · n ~ ~r; YODC!ilıklar sahasını · arttırmanın memleket 

.~kth~ için ne büyük Lir ihtiyaç oldu~unu pek iyi 

._ dır ederler. 

Q Kış uzun ıflren senelerde köylümüıiin elindeki 
ı:etrne hayvanları açlıktan ölüyor ve hu yiizuen nıcın 
k ket büyük zararlara uğruyor. Kurak senelerde ise 
"öylUtnüıün ekinlerini kaldırmadığı zamanlar oluvor 
""ealrneınleket kıtlık falaketile başbaşa kalivor. ç;ıı~-
-u arı ı · • İci tnız; <ışın koş~m hayvanlarım doğuraınadığt 
:ı n nadas ve ekme ı~lerincie köyliimUzUn gt>ç kalma.-

• n~n ınemlekette kıtlık felaketini d(lrruran v~crfıne 
ınııı ,., w " 

,.., .erc.Jen biri oldu~unu meydane ~ıkardı. Şu halıic 
"'

1 tçımı·ıı· ·rıı· ~· · · ek ve çı •1:1ınıızı kurtarmak için yurdumuzda 
t rne çayırların en deterlisi olan Yoncayı yurdun her 
,.ar1afına yaymak ve yoncalıklar sahasını arttırmaya 
"'a IŞtnak ltiz~ınuna kaniiı. 

ULUS SE~1 

Vilayet Encü -
meninden 

Cizre, Zevik: Bafi ka
yıklarının ınnruriye resıni 

ibalP. tarihinden mali nıa
yıı:; 938 ayı sonuna ka
dar aç:k arttırmaya kon
mu~tur. İsteklilerin geçen 
yıl bedeli olan 1580 Ji. 
ranm yüzde yedi lıuçuğıı 

olan 118 lira 50 k urıı~ 
ınu,·akkat tt:nıin:ıt nrnk
bıı1.larile ihale tarihi olnn 
23/7 /93~ giinii sn:ıt 1 :! 
de Mardin vilflyct <laimi 
cııciinwnr. ınü;·ııcaatl:ırı ilfuı 

olunur. 

3- 4 

Belediye 

Riyasetinden: 
1 - Beledivc Ver(J'i ve • ı:ı 

resimleri kanununun 5, 6 

Mar~in 
mevki Satm Af ma Komis

yonu başkadı~mdan 
222 inci 11<1. ı\layrnın 

srnelık Eşy~ı. ?ılülıimnwt 

,.e Eıat mıkliyati bir hafta 
sonraya talik ec.l i l ıı ıiş hu . .. 

lundu ;J.urn1an bu kere Ten ı-.... 
nıuzuu 18 iııci pnıntl'~i 

giinii s:ıat 9 da 8 i ııc i Hd 

TB" Garııizon 11 11da 1..·k~il t

ıııes.i ier:.ı l'd İlt' CPf!İrıı i<.'IJ 

taliplerin (lf>O) li r:ı tt·ıııi 

nati ıııuvakkat;ıl ;ı rile lıi r 

liktl! koıııi ,~· oııuın rıza ırı 'J· 

racantları ilan olunr. 

Vilayet Encü~ 
meninden 

Harzem köyliııdeki lltı· 

susi ld;ırcyc ahl 19 par
ça tarla !arın ilw le tar i
hinrlı•n H:3S m:ıli yılı A

1 
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il Bir çok •il&yetlerimizde köyliimUzUn Yoncavı ta
d~:-~1~nı •eyahuJ n:ıı;ıl ekHdiğ'İni ve istifade. edil
tirın~~ h.'lrnedi~ini gördüm; bu görüşle Yonc;ı yetiş
J•riya:~Yenlerin veyahud Yoncalığı olanların i:;-inc 
Yonca tohen lüıumıu bilgilt~fr (Türkiye YoncalılS-ı ve 

ve 7 inci ınaddelt>ri muc·i

bince tahakkuk munınelPSİ 

ikmfıl edilen D38 ~en c" i 

ğ ıı ı:: tos :ı ~· ı ~on ı ın a k a <l :ı r !!.ilmliı:m!lllE-m?:ısam11:mmzı~ 
olan k ir: ı l m ac; ı k :ırt tı r

m:ı,.·:ı " ı k:ırılını şnr. 1:-;ıek-maliyesi tcnzifat vergisile \ 
liler iıı s:ıbik ilı:ı!e Ledeli 

terı "irat resmiııiıı t:ıhakku- 1 ul:m 3u0 lira iızerirıde ıı 
unıcuıu.ıı. ) ' '"' yaurndan a ~u adında h~nüz bastırmadığım 

mak cesare;ı:.arak bu küçük Yonca kitabım bastır-
B 1 gösterdim 

u Ce8aretinıle · 
dan bir zerre . . memleketimin mesleki ihtiyaçların-
fayıfası d k sını karşılamakta, bu kilçUk yazımın da 
dederim. 

0 unduğunu göriirsem kendimi bahtiyar ad-

kuna e~as olan \'C miikPl- mu ,·akkııt tt1minat "ere 
)1->flerin csaıııi:sile \" ı>rgi mik- CC'k1f'rdir.1h:ılc::-i 2:~/7 /938 
tarlcırım ve emlakin cins tarihine nıii!~adif Cuııı:ır 
kımet, mevkilerini güstP.reıı tcsi günü ~a;ıt 12 <lrdir. 

tekalif ce!\·elleri ıneııılekeıirı • Jlıı<lud \' t.1 ı:-air c,·saf ve 
muta"·assıt semtinde ,·aki ~crai ı i :ııılanıak blı' YPll· 

Yonce Ndir 1e Ne için 
[Kilir 

. ~ 

Ulu camiinin (Juvaıl:ırın:ı ]erin ihal'' giiııünc kad;ır 
11 /Temnım./ 938 den iti- ~1anlin D:ıi rni E;nciiııı e ııc 
baren yapı~tırılıııı~ vP kf'y müracaatlarıi lan olunur. 

y 
1 onca ekilen çayır ot- T ra~om~an satın 
arının en k" . es lflr tanılan 

Otlar arasında havvanla- B llhas•a .kara si· 
ra en çok yarıyan; ve :ıy- Deklerden kaçın 
:

1 zamanda dar bir yer. ve onu yaşatma 
en en çok yaş ve kuru 

ot ve b Tr-tthonı bul:-ls.ıcı ren ir çayır otudur. 
İran, TUrkiıtan \'e do- bir hastalıktır ken-

fiyet mümıdi vasite8ile 
ilan ve mahalle nıutemct
lerine teblig edilmiştir. 

2 - llan tarilıiıı ıicn iti
baren nihayet on güıı için 
d~ alakadarhmıı bir diye
ceği var~a istida ilP Belt·
diye ye ınuracaat Pylcıne· 
lcri lazımdır. Aksi taktirdt• 
vergi kasbi kat'iyet ede~ 
cektir. tu Anadoluda yabani ha- dini ve ;ocuk l.a rını 

linde yetişf>n yonca ıniy-
l~ttan dört beş yüı sene koru çare olarak 8 - Mezkfır vergi "e 
kad k k il · · resimler iki taksitle talı. il 
1 ar evvel ekilmeye baş- sı M e erını sa-
an edilecektit. Birinci tak..iıin 
bukrnış ve Aayada çok ça- buı1la yıl~a k0nd"ı 8 

~ '- müddeti 25/'l'cınnıııı/UB yayılmıştır. Dara za-
~anında Batı Anadolu kı- ınendil ve havlunu <len ba~tar ve Eylul H:-38 
Yıl sonunda biter 1kiııci tak-
t arından Yunanhıtana kullan çocuklarına 
Ohu · ·ı sitte Tcsrini cv,·el ibtiıl~~ın mu geçırı erek orada k · ı · . · 

da ekilmrye b 1 kullanıua ır ı elı .. <lan ba~l:ır ,.e ikinci Tı·~ıin 
~ aş aumıştır. \ • • .. .. d 
·t unanistandan Avrupaya nı kendı gozune ve 9~8 sonunda b:t .. r. Bu mü · 
Yayılmış ve sonradan Ame· çocuklarının gözle- <letlerin inkiza~ın<la horcu-
rtkanın bul a ·ı b" lh nu ödemf'.'en mükellcfln-unm ~· e yon- • ne sv rıne 1 nssa 
c, tohumu Amerıkava da rı . nen mezkur ver~i \'C re 
.KötUrülınüş ve orada da kara sı nek lerden k::ı- simle 010 ıo Cem ile tahsil 
tkilıniye baolaamıştır. çın ev onu yaşd tı11a edilecektir. llişiklilere ilaı. 

Soa" Var olunur. 

3- 4 

Y ıırt1das ! 
!t 

Tü rk evinin se-. 
refli ananesi kil t ı .. -
dir. 

({avanoz. k~1va

noz reçelleri, ş:şe 

ş"şe şu rupları olına

yan bir ev, Çocuk

suz bir yuva kadar 
tndsızdır. 

Bu güzel an~ne 
. . I .~ 

ınızı y~ ş 1 ta ını. f.Jt-

.. 
tJlUS SES! 
AB01;;: ve İLAN 

Şartları 

-·-Abone ~a.t"tları 

.. = 
~ -§-

'ıırıı~ Ku ı ıış 

300 

.\in .\yJ ığ'ı 800 

'eıwliği 800 1500 

İL4.N ŞARILARI 
İl fııı ın hener ~atı rın fl an 

(10) Kuruş al ınır . 

t l fın neşrinden mcsu
liy<:!t kabul edilmez. 

Günii geçen nushalar 
(1 0) kuruştur. 

Vurddaş! .. 
l{urduğu ,nuz fa h

r: k; lqr ve y · .ptığı 

ı nız l)~ n'?İryollar hep 

u J u ~ u n b i r i k t i r 111 e 

c:rlicüne (h1''<111tr, bu 
~ w 

~·iicu a rtt ırına senin 
dindedir. 



J DAR E'H AN E~S İ1 

Eaki!'llalke•i Binaal Huawıi Daire _ """""""' ____ _ 
Teliraf Anreai 

Mardincie "Ulus Sesi.. 

= 

Umu.mi Netrfyat ve Yazı lfl.,t 
Direktörü 

. M. '" iret Bayar •-' 
Baaıldığı yer: (ULUS SESİ) J>a•ıJO 

K.RIE ~l· YE ACI SULARI 
TLILA$TIRIR 

VE B L i it, tatlı sn filltrestdlt 
-; Yal~uz musluğa takılmakla kul
~ lanı lan hu portatif cihaz 20 dere' 
-= ce: kireçli sudan sıfır derece sd 

~ verir. 15 lira verib bir Vebll.ı 
_J alırsanız sağhgınızı ve gilzelUll" 
;-~ nizi korursunuz 
=~ Fazla tefsilat almak için \1atbaamıza 
~= müracaat ediniz. 


