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et rnenafiine aid yazılara 

S &ayfaıarımız a;ıktır. 

~ılnıayan yazılar geri 
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~nbtrlnci yıl Kuruluş yılı ı Atustos 1927 

Af kanunu Kamutayda kabul 
edildi 

hş~a~an Bay Celil Bayar, Hü~ümetin 
~u ~üne ka~ar olan mesaisini anlattı 
~ali vazi yetimizdeki inkişaf seyr~
nı ve memleketin imarı için alınan 

ı. 

tedbirleri biidirdi Batbakan Bay Celil Bayar nutuk söylerken 

~~k:ı ra 30 ( ı\. A) - m"li anla~maların hiç bi. ti yede halleimek ve Der· !erin ittibzı huousunda da 

t ·ı<'ll'auta Y dün ta- ri.ne kıyas edilenıiyece- •im denilen işi sureti ka· imkan elde etmiş olacağız. 
ı de . ğıni bilhassa i.,arct ede- tiyede taafiye eylemek IIer ~evde kuv\'etiuıiı 8 i. 

d 
Vresı~e girıne· rek bu kredi hakkınıla. için alacağımız bir tedbir zin iti~ıadınız<lır.) ı 

e11 ~ d h d y 

1
. oncc Af kanun demiştir ki: Son dert'CC a a var ır. akında Baş Vekil Bayan atını 
'l 'h Tiirk riıa sına, ~öziine iti- ordumuz Deralm havali- ıniltcakip reye müracaat 
c yı asını n1üzake- •inde manevralar yapa-ı·e nıaJ ve emniyet edilerek cakhr. Bu mUnaaebetle euerek 336 reyle ve mcv-
. ve kabul etn1İs- ~~:ıpıhnıştır. Ordu Dersim için vazife cudun ittifakile Celal Ba-

tır y· ... ı- k • 111~ b alacak vE. umumi bir ta- yar ıü ·umetine itimat be. 

1 "' U lo11- Cclfll Ra_,·ar sözlerine t\ nt d rama hareketile taklb kuv- yan edilmiştir. 
cc 1 a Başvekil de,·aın cdeıek hu kredi· vetlerine muzahir olarak- Meclis bunu takıben ka-

elal Bava I' söz ala . ııiıı ne kadar ınüsaid şart- tan bu meseleyi kökllnden bul ettigi bir takrirle lkio-
t~k hükCtnıetin bu lar altında yapılmış ol- söküp ataçaktır. citeşriııin birinci Salı günü 
&une I· ) ) <luğuna avrıca iı:;arct et- B k el .. toplanmak üzre mesaitiine 'a( ar 0 an 'k · • aştan sona ·a ar su-

Türk- ispanya ti
caret anlasması . ~ 

ispanya Cühurİ-
yt~t hüklınıetlle hü
kuınetinıiz arasın
da yapılan veni ti-., 
caret anlaşnıası n1ü-
zakereleri sona er
nıiştir. Anlaşın va
kında Pra f c edile
cek tir. 

Yeni Vapurlanmız 
70(; Yolcu alan 

Efes \'e Sur adında
ki iki yeni Vapuru
ınuz~n Alnıanya
dan lzn1ire hareket 
ettikleri haber alın
mıştır. Bn iki vapur 
Kn rşıy;ıka-İznıir a
rasında işliyecekler-
dir. · 11'\AS • • tı ·ten sonra altı milyon rekli :-ılkı~lar: ve tesvı·p ses- nibavet \•ernıistir. 

1
'". aı~ınclen bahs~et- ı· ık ı 1 · k • .J • nıı t' . ıra 1. ıarp ma zenıe~ı _rı~- Jarilc [kar~ılanan nutkun ~·=~·~~g::Q'31 m>X•.:ziE'r.A7"Q~~~Z-~D 
ş ır. Bu a r<lda di ... i luıkkmda şunları ~öy- sununua Baş Vekil Celal B U nl~ I" lemi:;;tir : 1) u aı n de bu: 

q 1 vazivetin1iz - >ayar bütiin hass:ısiyctilc 
d'.'ki iııkiş;f sevri- (Dost. lngiltcrc lllCIU · Hata)' meoclcsiuiıı son saf- Ön Oeırn ne bak.ı§tn Oaır 
nı "' l eketi rıdc m:ılıcmei har. haları hakkında. da. izahat 

. en yeni bütçe- bive için serbest kredi \C'ruıiı-ı ve bu meselenin 
nııı unu ıni hatla l'l y~ktur. .A vaııı kamara- kısa bir tarihçesini yaparak 

Ve ınemleketi n inıa- ~ından ~ıkan bir kanun- ı s~~ z~manlarua Fran~a _il~ 
ı·ı iç' ) d la bu husus temin edil- Tıırkıye arasın<la ve ıkı 
b' ın a ın~ l1 le - mi,. tir.) 

1 

taraf Erkanı harLi~·ele-
b~tleri ve n i hn yet ri beyninde gt>~mekte olan 
ıtıniş sa yıl ınası ı~t- Başvekil dahili i'jler 

1 
müzakerelerde ıyı bir 

lırn I b" . . üzerinde beyanatta Lulu- havnın hakim olmaya baş-
b ge en ı rıncı nurken Dersim ınrs'elesi ladığım söylemiştir. 
p~.~ yılhk sanayi üzerinde :aurarak Lıı mm- CPlfıl Bayar rnrı snı o-
. clnını takiben ikin- tıkada tatbik cdilınekte Tarak <la ~unları süyleıııiş

cı beş senelik })la- olan ,.e gt1~en sen~ ilk ı tir. (Biivük millet ıne<'liı-i 
lltn t tb .

1 
. . safhası tatbik cdiluıi~ bu. ııin tatili dolayı::;il e, arka

d' ~· ~ 1 <ıne geçıl. lunan ıslfth:ıt proğ'ramının j daşlar siı<len bu i~ için 
J~ıru bildirmiştir. geri kalan knnmm hu kat"i salahiyet hıti~rorum. 

B . sene tatlıik cttirilt1ceğfoi Bu salahiyet}(• ıcap ederse 
olan aşve~ıl İngiltere ilt~ söylemiş ve bu mıntakada me,·cut veya münfesih ba
tinde ~ıalı anlaş.ma üze- nıkua g11lcn ufak tefek z1 ahkfınn ahdiyerıin tcnı· 
laşıııan e duraraK o an. hadiseleri zikrederek de- didini yapacağımız gibi lü-
lllanındn imparatorluk za- ı nıişt ir ki: ziiınu balında milli davamı-

a yapılmış olan Bu meseleyi aueti ka- ı zı müdafaa i<;in icabi tedbir-

Bilmem sizin de na
zarı dikkatinizi çek· 

ti mi'? 
Dün İstanbul gaze

telerinden birinin say
falarını karıştıriyorum. 

İçinde. Hataya aid bir 
çok canlı ve cansız re
simler var. Bunlardan 
iki poz, insanı üzerinde 
durdurmaya davet edi
yor: 

Biri, istiklAlinden emin 
bir şekilde seçim san
dığı başında dimdik 
duran ve hiç bir şey
den yılmayan Türkler, 
diğeri de, Türkler aley
hine tahrikatçı ve yo
bazlarla birlik olub ça
lışan Milletler Cemiye-

tinin bitaraf süsünü ta
şiyan delegeri.. 

Türkler, alnı açık, 
güler bir tatlı yüzle 
bakarken, Milletler Ce
miyetinin mümessiJJeri 
başlarını önlerine eğmiş 
seçim yerinden çıkı

yorlar .. 
Başlarını nasıl önle

rine eğmesinler. Günde 
100 sterlin, bizim para 
ile 625 lira alan \1 e hiç 
bir iş göremeyen ac!ı 
bitaraf fakat tarafgir 
olan sulhçu bir cemi·· 
yetin, harpçı ruhlu bu 
tipleri önlerine bakma
sınhtr da kim baksın!.. 

Sonpr Tekba 



Sa)fa 2 -
1 V abancı ~asınlarda 
Yahudi Devleti teşkili 

VE 
irlUıırküy~ 

Belgratta çıkan Pravdan: 
FılL tindr bir Yahucli 1 

De' Jeti teşkili hakkında 

ynzdığ"ı bir rnakaled0 Fi 
li.::ıtinin t:ık::>ime memur (ı]:ın 
koıni~yoııun büyük Lir 
gayretle çalışmakta oldn
g-unıı son planl:ırın tan
zim eıiildigiııi yaadıktan 

ı;:oııra uir Yahudi De,·leti 
te.,,ki!i ıııe elesi ınu,•acc

ın ... inde Türkiycnin vazi
Yl tine dönerek diyor ki: 
· ·• ... Filistin in yeniden 
tak~iıııi ile rrn\ğııl IJulu
nan koınisyoııun mcsai:::i 
Türkh·edc azami dikkatlı> 
takil> ~olunmaktadır. .An
ka rLtda, yfrrn i seneden 
beri Y~thudileri de lngi-
1" ı · de Türkİ\'C\'İ de ız erı , • . 

Iunmasını tacil etmekte
t.lir. Lülman uzun ıaınan
<larıl.ıeri Fransa ile sıkı 
m iiırnsebet !erde bulundu
~undaıı . yahudilcr <lahi 
lngiHere ile buna bcnzn 
ıııiinasebetler idame etti
ğfodı>n bir 'l'ürk-Lübnau
Yahudi ittifakı akdetmek 
'l'iirkjyı' için dahi ınu\'a

fik bir şey olur. Bu lılok 

i~tikbahJP Akdenizin bü
t iin Rark sahillerine ha-• 
kim olabilir, 

Filistindcki Yahudiler 
lıu ittıfalmı akdi fikrini 
büyük bir meseretle kar
şıhı muktadıı lar. Hauer a
Iın.._lığ'lna güre Lm mak
s ıtla fa1fthiycttar Türk 
\'e Yuhudi politik mah
filleri arasımla müıake· 

reler cereyan etmektedir. 

UkUS iiJSJ 

ŞEHİR ve 
İLÇE 

il A B E R L A1 il İ 

Yeni Vilayet Konağı 
Fi r<le \'S Ba hça sı 

civarında eski Bele
diye PC1rl<1nda yap
tırılrn~lkta olan Vi
lavet konağının bu<l
ru.,n1 ve zen1in kat 

İnsaatı tan1amile . 
bi tnıiştir. Birinci 
k[ltın İnşaati de sur
a de devan1 etn1ek
t dir. · 

126 Dom uz itlaf 
edildi 

Cizre İlçenıizin e
kinlerine zarar ve
ren yaban donıuz
larını itlaf etnıek 
01aksaJile yapılan 
Sürek avına Zirnat 

ınenıuru Bay Şehetp 
Ergün de iştirak et
nıeştir. avcularınıız 
şinıiye kadar 126 <lo 
nıuz öl<lürn1üşlerdır. mütevfllh·en rahatsız etoıi~ 

olan bu mesel<>niıı bu 
!'Cn.c f.ulh yoliylc ve biri
biriylc çarpı .• an her iki 
tarafı mernnun edecek 
tarzda halle<lilecegi ı;an

noluıııııa ktadır. 

i Seçme Haberler 1 Çinliler 
Her Vilayette Yüksek Tıcaret 

3 
J ... 

• apon gemısını 
Bir Lise binası Mektebı batırdılar 
yaptırılacak Yüksek İktisat ve 

Her \'iltıvettc bir Tiearet 111ektebinin 
Hankeo A. A. -

Çin tayyareleri bir 
japon harb gen1isi 
ile üç nakliye vapu-

Sayı 965 -

İncelemeler: 

TIMUH GOHGA~ 
İnceleyen 

Zeki Teom•• 

(Ş ere fet tin Alinin 
eserinden alınmıştır. ) 

Timurun Savaşları 
-4-

1352-1358: Mogollaf 
ve Ilarzemlerlc savaş. Yeıı 
nıi~tir. Harıam Sultanın 

: cğenini almı~tır. Fak::ıt 
bu sırada oğlu Cihangir 
ölmüştür. 

Timur - Ne taliıizİU1 

diye her gün ağlardı. 

1360: Timurun yas 
tutmasından Moğollar a· 
yaklanmıştı. A7.ı Lastırıl· 
<lı. Tataristan Hanı uru 
sun yerine toktamı~ ge 
ç-iril<li. 

1363: lrandan Hora· 
sanı aldı. Bu sırada kıZ 
kardeşi, kızı, bir karısı 
öl<lü. Ç'ok üzüldü. 

1367: MoğoJis~an ,·e 
Mazendaren - Sista v ye· 
niden aldı. 2000 kişiden 
bir kule yaptı. 

1368-1369: Trakı;l· 
ı;ini aldı. Sirazı yaguı~ 
etti. Ermenileri yendi · 
Kral Ilipokratı tutsak et· 
ti. Hipokrat müslirnan ol 
du. Timur zaferirıdt>n se· 
vincrck av ~enliğ·i yaptı. 

-Sonu Var-

Ayııi zmıı:ında Suriye 
ve Lfilmarıda dahi bazı 

dq{işiklikler olına:;ına in
tizar edilnH")ktedir. Harp
t<'n \ velki gUzel ve Lu 
giın oldukça inki~af et
ınr. bir halde lıulurıan 

• rleri hala urıutnıamı :;
olan Türkiye bu ~alıada 

dahi ortaya çıl:ınış bu 
Jııımıakt:ıdır. ~Iodern 1'iir
kiye arrqıları hegemon
yası :ıltına almak gaye
sıııı takip etmekte değil
dir. Fakat umumi harp
ten sonra bu ha ' 'alide 
' ukua gelen değişiklikler 
yhztincleıı yakın şarktaki 
zengin petrol lrnynakla
rına giduı yolları 1erket
.tıwl\ ınecburiytHirıde kal
ınıs olmaktan ınütce:-ssir-

Lise bulunnınsı e
s~lS itibarile karar· 
laştırılınıştır, {);J0-040 
vı lında n it ibn ren 5 
~eııe zarf ın<la her 
"i IL'i vette bir I.Jise 
bi&ıası ynpılacak ve 
nıektepler açık bu
la nncaktır. 

~laarife devri hak
kındaki kanun l<a-
nıutavdnn çıknıış-

runu h~ıtırn11şlardir. 1 _________ _ 

• 
dir. 

Bu günkü modern ve 
mütera~l\ i TLirkiye cüm
lıu i~ eti t~ransa \C Lii
yük Britaııya ile gayet 
sıkı rııiiııasel>etlcrde bu
Jumw1k tadır. Bunun için 
bizzat Türkiye müe.takil 
J alıudi devleti te'jkil o: 

_, 

tır. ~lektep ÖllÜIT>Üz- Kudüste deki ders _yılındnn 
itibaren ~lanrif ta
rnfından idare olu
nncaktır. 

Mensucat fiatları Türtiye Estonya 
1k!i~t~~!~50 ka-

1 
Ticarat anlaşması 

lem ka<lnr ipi idai madde
ııin giimriik rcıniııde ten
zilat ynpmağa karar ver- I 
miştiı. Burılar arasında 
ylin ve pamuk iplfkleri ılc ' 
nudır. Bu Euretle mcıısu
C3t fiatların<la miihiın u
cm.lukler olacaktır. 

Hükti111etin1zle Es
ton\'a ar<lsındaki 
n1üddcti bitıniş olan 
ticaf'et anlcışın:.ısı 
~)İr yıl daha uzatıl
nuştır. 

Kudüs, A. A. -
Tulkeriınde yeniden 
bazı ka rg~şalıklar 
olnıus ve urfi idare • 
ilan oluann1uştur . 

Yurt Yolu 
Bitliste Yurt Yolu a

dında bir Gazete intişa
ra başladığını basıme
vimize gt: len ııushala
rından anladık. Yeni re-

1 fikimize başarıllklar di
l leriz. 

Yurddaş! 
Türk evının şe-

refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz, kava
noz reçelleri, şişe 
ş:şe- şurupları oln1a .. 
yan bir ev, Çocuk-
suz bir yuva kadar 
tadsızdır. 

Bu güzel anane-
mizi yaşatahın. 



ULUS Slilll 
Sayı 965 

f Garib Vak'alar t 1 Yurttan Haberler 1 !~!~s~~~a~~t~.~ j- ~~~ A1~~~u-n. leı lisan bilen kör kız Izmitin kurtuluşu Köylüler sevinçte ~'!k!~ı;.d~~,!:!:' · ~~!~a, ı ~_ lı. 
50 
_ 

t . lngiJtercdc lpsviçteki 
.
1 
nıversitede ç.alışkanhKı 

ı e t 
ıı· anınnıı~ oları Hut 
.~Çtok yirtUİ bir yaşında 

gk~ıeı bir kızdır. zavallı 
Ord·· 

ur. buı:ıa rağıııen O'a-
)'et ı·,.·1 •• • b 
ç 1 • Yuzer. pıyarıo ~a-

ı~;ar. Alrnanca Fransızca 
anıcc ve Huıııca konu-

şur ''" ç· ı. ı . •• Y<izar, ıçe.- crı 
~Utarak ve koklayarak is
ınııerini söyleyebilir. 

.........____ _____________ __ 

~ahkeme başki
tabetinden 

İzmit in 18 İnci kur-1 Ba rgamada Tü- Un (!lir çuval) 650 _ 

tu1uş yıldönünıü n
1
1u tün nıevsİnlİ hase- Tı·ahoın bulaşıcı D:ırı -: 

50 azzanı tezahürat a bir hastalıktır ken- Nohut 
bl'le zu .. rra. IJanka- d. · 1 ) 

1 
.\lercirııek 4- f>O kutlulannııştır. ını ve ;ocu { arın l'iriııç ~rı -

dan para alnıakta- l<oru çare olar;:ık - -
dır. Hükıimetinıiziıı sık ~ık ellerini sa- '!'cm y:ığ"I- 75 ;-T e~irdağ öğretmenleri 

TekirdHğı nıua1-
li111leri Kültür Di
rektörleri le bi rliktc 
Trakya seynhatine 
çık ınış la rdır. 

Tugutluda yol 
işleri 

Sade Ya~ 85 , 

fc\İZ nıiktarını indir- bunla vıka kendi Ze~· tüı y:ı::tl _60= --
1ıesi, çiftÇİ)'İ sevin- ınendil ~·e havlunu Yün 30.-
pirnıiştir. 

Yurtdaş! 

Yerli maiını yav
run gibi sev,, 

Deri '35 = kul1an çocuklarına 1 Badem :!2 

kullannıa kirli eli.- ll:i<lem i~·i ' &5 --- ,_ 

k d · ·· Ceviz :?O ni en ı gözune ve 

1 

__ 
ÜP\iZ i ı;i_ 40 _ çocuklarının gözle- .Mahlep 

rine sü rn1e bilhassa M"a-zr--- 12 

kara sineklerden ka
çın ev onu yaşatma 1 

---Kesme ~eker 83 ----
'I'oı şr:ker __ 3~ [-
Kahve 125 l·urgutluda sene

lerden beri ba kınısız 
Mardin sipahi ça- ve rnetruk bir halda 

ı ·şısında vaki ve Ab- bulunan Turgutlu 
durrahnıan oğlu ib- 1 Ke111alpaşa şosesinin 
tnhin1 ve halil ve escısli bir surctteta
S~\İre ileş1yian n1ü- n1irine bcışlann11ştır. 
tterek bir bap dü. 

Ankara 

Sabun f45!_ 
Ç~y 310 -
Kuru üzüm ~5 
ı>ekmez---ıı-:...-92::-" 
-------- --

kanın sa tılınasile 
~U~unun izalesi ne 
a ır nıahkemc den 

~'erilen 27 /6/CJ38 ta-
tıhli ilnn1 üzerine his
Sadnrlarden Ahd
lllf<adir kızı adle ve s .. , 
~ a Ynıa n verese-
sındeıı a yşe ve Zeri
fe ve \' ·ı ·. ·ı esı enın ı <a-
l1ıet yerleri nıeçhül 
01duğu cihetle bir 
ay n1üddetle ilanen 
teb'·". . k 1 ııgı tcnsıp ı ın-
k1 .. 1Şlır müddeti nıez

lire 7.a rf ınde ka
llunı yollara 111ura
~1_at ettnedikleri tak
. ltde hüknıün kat
?'et kesbedecegi İ· 
an olunur. 

"~ühür Zayii 
ırırıi .. l k tnuh ı.;-un evve ·azae~ 

etti tariık ~ülıriimü zayı 
ra ~· Yenı mühür yaptı-

car,1rn0 k. . . b' huk ~ "1 an es ısının ır 
olu mu kalmadığı ilan 

nur. 

~-----tbbaıa latUU Nahiyesi 
l-. İbrahim Ojla 

.......... d 

Mar~in 
Satın alma ko
misyonundan 

222 . Hd . Alayının 
Eşya ve er Nakliyatı 
için Parası Mardin em
valında mevcud Alay 
Nakliyat tahsisatı fas
lından ''erilmek ü~re 
Mardin Diyarbakır, Nu
saybin, Midyat, Midyat 
Cizre Mardin istasyon, ' . 
Mardin alay garnızo-

nuna ve buralal'dan 
Mardin, Diyarbakıra er 
ve eşyayı askeriye es
leha ve techizat ve meı
busat ve saire nakıı 

edilmek üzre tcahhüt 
ve Mukavele akdi tari
hinden mali yılı Mayıs 
939 sonuna kadar açık 
eksiltme ile 10/Tem /9as 
Pazar günü saat 9 da 
ihalei kat'jyesi icra kı
lınacaktır. 

Taliplerin 150 lira 
teminat muvakka!ala -
rile birlikte komısyo
numuza müracaatları 

li!n olunur. 
4-4 

Hal 45 

inşaat Usta ve San' at me~teplerine 
alınaaca~ tale~enin ~a~ul şartlan 

Pestil - 35 1 ----- , __ 
Sııc;uk 4n I 

Madde: 1 

A - Türk olmak 

B - On üç yaşın
dan küçük On yccli yaşın
dan büyük olmamak 

C - ~n az 5 sı
nıflı bir ilk okuldan Dip-

loma almış olmak 
\ - ~ıhhatı san

at tah:-;iline ch·erişli olınak 
Saddc: :? - Talipler a;;;a 
t'rı<la vazıh Cnak ve vesi-o .ı 

kalarla ıı~üracaat edecek
lerdir. 

A - ln~aat usta veya 
Sanat okulunuan hangisi
ne girmek ietcnildigi tas
rih edilmek !'artilc Vilayet • 
makamına hitaben vazıJ-
m1ş istida YCrceektir. 

B _ Heş sımflı ilk 
okul şahadetnamesi veya ilk 
okulların f.:vkiııdeki okul
~arda okumuş vaya oku
makta lıulunnıuş ise, bu 
okullar<lan aldığı tastikna-
mc. 

c - Nüfuz tezke-
resi 

D - Aşı raporu 
E _ üç vasikalık 

Fatograf. 
Madde: 3 İmtihanlar 25/~ 
Ağustos /938 Cumarte~i 

günü Madinde Gazipaşa 

ilk okulunda Türkçe, he- 1 

sap Hendese, Eşya, Re
sim derslerinden } upıla
caktir. 

ULUS SESİ 
ABONE ve iLAN 

Şartlan ..... 
Abone Sartları 

111------~~~--
Bu Okullara Leyli üc- j Aylığı ~-.~ ·=-

retli ve nibarı olarak tale- <.""' -

.. c 
'll-v .... _ 

lJe de alınır. Kuruş Kuru~ 
; 

Oç Aylı~ı 300 Leyli ücreti (150) lira- ı ----- ___ _ 
<lır. Leyli ücretli ve nehari , Altı Aylığ"ı 
mektebe girmek isteyenler • ---·-·- ~ -
doğruca şimdiden Ankara. 
da: Ank:.ıra ln~aat Uı;ta ve 
Diyarbakır Sanat mektebi 
Direktörlüklerine müraca-

ı at etmeleri lazımdır. 

Sıhhat durumları Kül
tür idaresindeki Fi~ler, 
Sıhhat heyetince doldurul
muş suretile teibit edile
cektir. 

1 

450 800 

Seneliği 800 11500 

IL4.N ŞAR11.ARI 
İlanın betler satırından 

(10) Kuruş alınır. 

Jıtm neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

luıtih:ına girmezden ev- ı•--------lii 
\'CJ iıstenilen belgeleri ik-
ınfil edip Kültür idaresine 
vermeyenler, imtihanlara 
kabuJ edilmiyeccklerdir. 

Yurddaş! 
Kurduğumuz fab

rikalar ve vaı)tr<'rı-
"' b 

Daha fazla malumat al- nıız Demiryolla r hep 
mak istevenlcr, şimdiden ulusun biriktirn1e 
:Mardin IKültür idaresine ı gücüne dayanır, bu 
uaş vurmaları lazımdır. - - • 

gucu arttırnıa senın 
K.eyfiyP.t ilan olunur. elindedir. 



J J) AR F.AH AN E:S i: • 
Eakl Hallıevl B•--' Haaaat Daire 

---~~ 

Teliraf Adre9f 

Mardinde "Ulns Sesi .. 

lVIARDİN'DE • 

ULUS SESi 

liil 

esı 

Um ... t Nepiyat ve Yazı 1,Jeri 
Direktör& 

M. Siret Bayar 
Ba•ıldıj'ı yer: (ULUS SESİ) Basımevl 

ı 

1 
1 
1 


