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Sayı: 71Z 

Ordumuz Saray civarında 
büyiik bir geçidresmi yaptı 
Orgeneral Fahreddin Altay Saray 1 Başbakan 
Belediye bahçesinde bir ziyafet verdi M' 

1
. H 

ısa ır eyet şe-
Ankara 23 . A. - Trlk-

Yadaki büyük mavevral:m 
lnüt0 akib misafir heyetlerle 
GC'neJ Kıırına) \ e ordu ka
rargahları. hakem heyetleri, 
l,ir çok generallar, ınane••
raJarn. iştirak eden Jotala
rın kumancl~n ve zabitleri 
hazır olduğu halde Orgerıe 
ını Fahreddin Altay kiritik
lC>rini ) apmı~ ve ordunun 
hilhasee muhtelif kumhı.rı
r.11 son manevradan beri 
geçen zrunan zarfında iki 
Uç misli terakki gösterdiği
ni kaydeder bir terakkinin 
ora uyu ateş yeti~tiren talim 
Ve terbiyeıini hazırlayan 

ll'luhterenı Şef Mareşahn 
~eeıi olduğunu sö~·lemiş ve 
bu tcrakkileı i elde eden 
Ordunun maueyralarını teş

tif eden büyük şef At.atür
kun takdirini kazanmakla 
Orıa layık bir evsaf olduğu
Uu ispat ettiğini ilave et
trıiştir. 

Rundan sonra öz alan 
l.taraşaJ , teknik hususuuda 
~ltnyın fikirleriue tamamea 
•ştirak ettiuini ancak mü-
ı · n 11tn kalanların iki noktayı 
:c:nvtr etmek istediğini ıöy-
eruj~ ve fikirlerini izah et

liıiştir. 

Mareşal mane\•ranıo ter· 

Jer Mareşalın refaka
tinde Orgeneralin Sa
ray Belcdiyo bahçe-
8inde verdiği bir ziya
fetinde haıır bulun
muşlardır. Öğledeıı 
sonra saat on beşte 
Saray civarında bü
yük geçid reswi ya
pılmıştır. 
Geçid snhaunda Trak
yamn be: tarafından, 
İbtanbuldan ~elerı -S'l

yılmaŞJ e-ayri kabil · 
bir halk kütlesi dol
durmu~, Mareşal Çak
mak, ordu kumandan
la rı, diğer ku.man
danlar ve genera1Iar 
devlet ricl\li, ecnebi 
heyetleri, ateşemiliter
ler, yerli ,.e ecnebt 

Geael ltuaay Bafkaaımıs gaz~teciler hazırlanan 
Mareıal Fevı Çakmak tiribilnde yer alruış-

1 
tib ve icrasında gösterilen )ardı. • 
ihtiram ve intizamdan do- Geçid resmine beş piya
layı Orgeneral Altaya Te de fırkası , fen kıtası, sabra 
di~cr arkadaşlarına ve bU- topçu alayları, süvari livası 
tin kumandan ve zabitlere mvtiıc kuv\'ctleri, zırhlı oto
tc,.ckkür etmiş, dost ve mobil, Tank taburları, riıo 
müttefik misafirlerden, bir- törlü ağır topçu kuvvetleri 
tikte katlandıkları zahmet- ile tayyare filoları iştirak 
lerdea dolayı af dilemiş ve · etmiştir. 
Yerdikleri büyük şereften 1 Geçid resminden sonra 
dolayı da teşekkür etmiştir. ı misafir beyetlerli! Genel 
Bundan aonra misafir heyet- Kurmay Ba~kanı Mareşal 

refine bir ziyafet 
verdi 

Ankara ~SA. A. - Baş

bakan İsmet İnönü bu gün 
·rrakyada, Tokatliyaııda mi

safirlerle refikaları şerefine 

bir ~·ay ziy:ıfeti vermiştir. 

Honomi Bakanı 
Manisayı gitti 
Ankara !3 A. A. - İkti

sad vekili CelAI Bayar dün 
lımir Kültür karkında ;ara
şut kule~ini ve sıhhat mU

zc~ini açmış, oradan üzüm 
bayramıuda bulunmak üzre 
MaIJbaya gitnıi~tir. 

Çakmak, Hariciye ıiyasi 

müııte~:ı.rı Numau Menemen
cioğlu, Amiral Okan İzmir 
vapurile Tekirdatından ls
tanhula döamiişlerdir. Ma
reşal ve Korıeneral İstan
bul rıhtımında at.eşemiliter

ler heyetine ,·eda ftmişler 
diğer miımfirler de Perapa
las:ı gitmişlerdir. 



-Sayfu 2 (ULUS SESi) 
• z_:___... 

Çin- a on 
Pekin -Hanço Demiyolu üzerinde 
şiddetli muharebeler olmaktadır 

Aukara ~2 [A.Aj - pon harp gernilerinin nıc:yecck derecede ol
Uzak şarktaki hadi- endaht etınelerini jn- duğunu bildirıı1e kte
selcre dair alınan ha- pon bahriye n1aka - dir. 
hedere gôre Nankin- n1at1 nezdinde şiddet 1\nkara 22 A. A. -
den geçen ve Nan- 1 le protesto etnıi ·1er- Uzak Şarktan alınan 
sağ· üzerinde uçan 24 dir. haberlere nazaran 

Japon ho~ıbardu~n~~ Sovyetlerin yeni dün vuku bulan hnv~• 
T:1):?'~1·es~nden ıl~ı :sı Tokyo elçisi ja pon 

1 
n1uha rebelerinde altı 

du~u~uln1~ş, b~nzın · gazeteçilerine nıarc- j·ı pon Ve-! bir Çin tay
lerının . bıtınesınden ı şal Bluherin dış 1110 , ynrcsi düşürülnıfş
dola) ı 11~1~1eğe .nıec- ğo1istanı ziyaret et- l tür. 
bu.rola~ dıgerlerı de ı-<l n1csinin nıuhtenıel Şanğhayda An1eri 
k!plerı .tar~fı.ndan b~h olduğunu söylcıuiştir. ka an1iral gen1isin< 
rıp edıln1ıştır. Pekın ı 8 . ı d )" fı ı ı · h ·· ı c . ı r on ra te gra ı J ı r ava nnH ::11<1~1 
Hankço denıır yolu 1 ... ,.. 1 l ... .. . d -h· Şanghay harekatın- lataryasının attıgı 
uzerın en1u 1111 111u 1 d İğ.,. .. 11 1 · ı · 1 f.. ·· ı · 
h b 1 1 k 1 

an n ı ız mu <en- ) ı r o JOS < uşrnuş, Jtr 
are e ero n1a ta( ır . .. d .. ğ.. k. · ··ı .. k' · d H d k" J k n1n gor u ·u zararın ·ışı o ınuş 18 ışı e 
op~y c _ 1 b~pokn .. " : ı bir buçuk n1ilvon si- varalanınıştır. Çinli. 

vvetı yuz ırı ışı vı . .. "' . . .., . 
k d. ı· k. -: terlıne yukseldığıne ler Şnnğhayda yenı 

geçn1e te ır. ı Çın . t .. ·· 1 ff ı · ı ı 
fı 1 

l\ı . ve t1care en goru en nıuva a <ıyet er <a-
~r <ası lt açorıyeye t h · 1·1 . ı d 

d ğ · ı 
1 

kt d' zararın a n11n eoı - , zanmış ar ır .. 
o ru ı er eme e ır· 

Çinliler Lohar şi
malinde 6 kasabayı 
işğal etnıişlerdir. 

lnğiliz Başvetili Portetiz ~etoslova~'. 
Musoliniyi ziyaret 

edecek 
gerğinliği 

ı\nkanı 22 [A.AJ -
Portekiz hüktımeti 

EcneM Misafaler 
J\nkar~ 22 [ A.A] "' 

l~rakya büyük n1W 

nevr::ıl ~ r n!h.ı davttli 
bulunrnuş \ ·e Edirnc
ye gitr11i~ ohın ecnc .. 
bi nıisafirlcr dün rre .. 
kirdnğa dön !11üşkf' 
<lir. 

Ankara ~·: (A.A) / 
Ecnebi r.11scı firl~( 
(tün E<lirnt•de Selin 1 ~· 
ye Üç şcn·t<.· li c:ın 1 '" 
terini, Sar;ıç içi 111f' 

si resı n ı , J anda rnııt 
ınektebini gczdiktl11 

1~ 1 . l .., Jo"ıl sonra c <ın .ı ga 
nıüşlerdir. 

f astival 
Ankara 2~ 1 A.A] ~ 

Fasteval n iinaco;e!Je1' . 
A 1 ti' le I~tanbulda :.t '' 

zin1, pisildet, gfır'f 
d . l '· 'l' ''e enız ınüsa litl'' 

ları yapıln11ştır. 

iti Başvetil 
Romen hududund' 

görüştü 

Ankara 2~ [A.A] / 
Çekoslovak ve f~ü' 

ı~ıl 
nıen baş ve ki llert ( oıı 
l~on1en huJudur> 
görüsrnü lerdir. 
<.: • 

• 

Şanghay liınanında 
45 Japon harp genıi
si bulunınakta ve bu 
gemiler ecnebi genıi
ler yanında yer Hl
n1aktadır. 

İnğiliz. F,.ansız v > 

Amerikan filoları b ·ş 
kumandanları ecne· 
bi ge111ileri yanında 
demirli bulunan ja-

Ankara 22 (A.A) 
Sunda y Refi.~r gn ze
tesi İn~iliz b<ış vdd
linin önün1üzdeki son 
baharda ~lussoliniyi 
ziyart·t ctn1enin muh 
ten1el olduğunu yaz
maktadır. 

nin ç ... J<osluv~ıkya ilt.. Yenı· ı·talyan z'r~ıı·~ı 
diplo;natik n1ünase· • t il ~ 
batı kesnıesi üzerine / 
Fr<ınsa Lizbandaki . Ankara 22 (A .. A)bj( 
Ç e k nıenfaa tla rını 1 1ta1 )'H nla r yenı. if 
korurnağı teahhüt et I zırhlı denize indır111 
miştir. · lerdir. 
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il 

lıtara 1 nşaat usta meUe~ine, Oiyar~ekir 
san' atlar mekte~ine alınacak tale~e 

l 
1 lrı. a:ıt u. ta e sau'at nwhtr ph riııe alınacak la-

rır·rı" 
ırı ka lul artları. 

Tiirk olmak 
13 yaşmdan kiiçi.ik 17 ya~mrlan bu) iik olrr,amak 

( - ı:n az ur sınıflı bir ilknkulıl:ın <liplonı:ı alnıı,. olınal 
~ 8ıhlı:ıtı "an'at Hılısilinr eh l'&İ 1i olın~k . 

.\ 
B 

t. - l':ılipln :ışa~ıda yazılı eHak \ e vcc:.:ıkalarla bır
t llı\iı ac·:wt edeceklerdir. 

t .\ ln!-.aat u:sta 'eyahut ı:.aıı'at okulundan har.gisinc ' 
t!l),.k i 1 ·rıi.l lı' ~i tasrih. edilme~ :-artilP 'ilarc:t makaınma ti - • • 

~l·ıı y:wlmış i:..tiu'.a verPCPklt>ı <lir. . 

~,rı' Ht>. Rıııırıı ilkokul şehadc-t.ıaınr"i 'e~ :ı ılkokul 
~ .rr-, kiııdf'ki okııllarda okumu~ vp~ a okuınakt:ı bulun-

1 ' lıu ok ıılJ:ırdan aldığ'ı t.ıı::dıknamr. 
(• 

1, ~uru tı1--kcr '"'i 
t \';'ı ı:ıı onı f 
ii 1\ t:ırH' 't"·İk:ılık foto~r:ı 

~i lnıtilı:rnlar ~7 /ağu. tıJ~/9a7 ( tıuı :t gnnti MardTnrlC' 
fıa · ilkukluı da Türk~e. llr ... ap. llrndt .. c. 1 .) rt 'e re 1 
'1lbJ.-•riııd<>ıı vapıl:ıcaktır. Hu u',ııll .m1 Jr, li ıırretıi ve 

'*fi • . 1 -o ı . 
1. rılarakt:l talebe de alınır. Ll=yli iicn·tı u .ıradır. 
~ Üc rtli ,e nehari ınektebt~ girmt>l, İ.fİ)C'ı.kr doğruca 
11rı 1lidı 11 Ankara in .. aat nı-;ta H' ni) :ırbrl,ir san'at 

1 Hıi dtrı.>l töılfıı iınr mümea:ıt (•tnı<'leri J,tZJn dır. 
Ut t-- l ' . duruııılan ki.ıltilr iıfare~indf ki fi 1 ~r ~ılıh ıt ll y f'tınce 
·tıruıııı 1 • ııırtilı> tr"-u:t edile rc·ktır. lııııih.ıııa girmezdC'ıı 
"1 i tcııilt'n lwJı,deri ikmal rdııp hulıiır irl:llP:-iıll' H'r

;t11~·r i 'Ht ıha n la ~a kabul ed :in 1) ( rt it ı d ir. l >. ha f:ız!a 
~J Jıı at nlıııcık isti) enler .,.imdid(n J..iiltiıT idaıe~iııe ba\ 

flıaı.ırı 1:1:1.ınıdır. Ktyfi) et ilan ulur ur. 

Öğretmn O~ullarına almaca~ 
Parasız yatılı Talebe 

Şartları 
ta,,

1 
....... ()g:retm('n okulla- D - Tinrl "e bedensrl 

11:lınaeak para ız yatılı sağlcımlı~ı, okullara gön<le-
'tı kayit ,.~ k::bul şaıt- rilıııi · olan rapor ümeg:ine 

\ 1.ıtılardır: gön~ okul doktora \ c·ya uir 

l '""" rl'" k ı k 1 saıYJık kurulu farafınd:ın ~ ıır - o mn -. F-

a, Cıu ... al clıı) ğusunun ~aptmmıak Rontgcn bulu-
~1 /'lı:,{1, kareJ,t"rinin düz- narı verleıde t:ılrhı>nin rad-

1tı1ı ~u, ogrctıııenln kuru- yog-r .. tfil'li <le aldınl:.lrak ~:t~-
1 t~ll alarnğ'ı tutul~a ile ımn olaııl:ırın radyoğr~fiieri 
f 

111tıi~ hıılnnmak. evrakına baglauac:ıktır. Ho 
~llat ....... Yaşı oJretmcn o- ntgcn bulunm:ıy:rn ~·e~l~ı·denl 
\ı1~11 taliıııatnamr:::ıinin ~ap 1 seçılert k talPbc verıldığı o-

~da olmak. 1 kulda Rontgen bakısı Ya-

!Sayı: 71! ... 

Mar~in Vilayet Daimi Encfimeain~en 
M•ham•cR tiymeti Muvakkat Teminat 

Eşyanın Cinsi Adet Lira Kr. Lira Kr. 

MchtP.p smısı 80 - 100 10 20 76 50 

Siyah yazı tab 20 7 80 11 70 
tası 

Yukarıda cin. ve miktariyle rnühammen kiymeti ~e 
teminatı yazılı Bk oku11arn yaptırılacak yaıı tahtalarile 
s.ralar 15 gün müddetle açık ek~iltıneyc konulmuştur. İha
leı:>i 3/Eylfıl/937 tarihinP rastlayan Cııma günü saat 1! 
dP vilayet daimi encümeni dairt"~~inde yapılacaktır. Midyat 
kazasına gfüıderilccek 50 adet sıra ve yazı tahtasının nak
liye masrafı ıniif eahhidc a?t olacaktır. İsteklilerle daha 
fazla izahat, üğ-rerınıek it•tcyeıılcrin mezkur daireye gelme-
leri ilfın olunur. 24/26/28/31 

~ -···"' ~ o c u K -ır-· Altın PiyaseSİJ 
. ' , . . . • J:..:.;..;;·~-~.:·~~--·----~ : An sıkı opedısının ~t 
f :, Bu g•inkü altın piyasası 

~ 22 inci sayısı ~ ~udur: 
Satıı l GELDİ ~ 

~ Azizi 
10 kopunla 7,5 ~ Hamidi 
kuruştur~· 

• • Hei;'adi 
~·-9'":'•'""• ........ .. ~~ .. 

1045 1040 

1055 1050 
106fl 1060 

pıldikt:m sonra sağlam -01-
duğıı aolnı;ıhr~a kabul edi

lecektir.) 

E - Sınıfı orta derece
de "eçmiş veva ikmale kal-e •' 
mış talc>benin miiracaatlt.rı l 

kabul cdihniyerektir. 

F - Öğretmen okulla
rına parat:ız yatılı oJarak 

C"İrm<:-k ist(lverıler mezun ol-, . 
dukları \'Cya kayit.li qulun-
duldarı okull:ıra müracaat 

ederr>kl<.>rdir. Bak:ınlı~a doğ
rudan doğ'rnya yapılan mü 
rac;ıatfara cevap verilmeye',. 

cektir. Duha fazla maIOmat ı 
almak isteyenler kiiltür VP. 

UlıUSSESI 
Abone ve il An 

şartları 

~·-

Oç aylığı 

Altı aylığı 

Seneliğ! 

TUrkJye 

için 

200 

350 

650 

Hariç 
tçln 

600 

1200 

İlanın beher satırından 
(10) kuruş alınır. na.n 
neşrinden mesuliyetlka-
bul edilmez. 

Günii gPçen ı ushalu 
10 kuruştur ortaokul direktörlü~lc:i~ıe 1 

müracaat eyleınclerı ılaıı \ 

olunur. •·---------.. 
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Mardin Vilayet Dainli Encüıneninden: 
Anat ml.kdar Alil~l mlkdaI" Mullaae:en klyaıc M•\&tkat Teminat 

Erzakın Cin&i Kilo Kilo Lira Kr. Lira Kr. - -
Ekmek 8000 6000 9 54 00 6/9/987 pazart.csi g ·ı ı"' 
Et 4000 3000 28 8.( 00 

" " 
Pirinç 3000 1500 16 86 00 ,, 7l 

.. 
Sııde yağ 450 ~50 83 ~8 rıo· ,, ,, .. 
Kuru Faımlya 300 2~0 1! o 70 .,, ... 

' " 
Nohut 500 800 5 1 88 ,. ,, ., 

Kercimı-k •o 30 " 50 8 ... il ,. 
Patat~s 600 soo 8 ıs 6G r. ,, r 

Kuru lhüaı &O 50 15 68 ~ tı , 
Şeker 500 300 !5 13 18 " ,s 

n " n· 
u. ~o ! O 10 23 /9/937 Çarşamb:ıgiill ,. 

Kuru Bamya 100 70 ·40 3 00 " il ,, 
Salc·a 50 so 20 75 

" n 
.. 

-Domates 500 ~00 % 75 ,, 
" 

.. 
Patlıcan 600 400 •) 90 .... 

" ı; 

Karpuz 300 150 ı !3 .. ,, 
Bakla 400 .. soo ! 60 .. . 
Süt 2000 l5QO n 13 öO ., 

" 
Yoğurt :WOO 1500 B 1! 10 ., ıı 

Üzüm (Taze; 300 200 3 , 5 " ~ . ~ 
Taze Bamy:; 700 600 8 .( 20 10/i /937 Cuma gürıll 
Soğan 400 300 4 1 1!> 

" u 

Taze Faıulya 40Q soo '1 6) 16 f 

" " 
Pırasa 150 ,00 1 1! ,. ,, " 
Kabak !!00 150 2 30 .,. 

" ' lspauak :::oo 150 •> 30 .. .. ,, ,, 
Çay 5 ~1 s 00 11 25 .. 

r, " 
Karabiber, Baharat 5 3 ı 35 51 '1 

" n 

Limom Tuzu 5 a 00 38 
" " 

Taıe Limon 10 fi 25 20 ,. , 
~ebriye ij ·t .(0 15 .. ,, 
Lahana 50 80 ' 15 " 
Yeşil Büber 100 50 l,50 8 " p r, ~ 
Sabun 300 250 50 11 25 rnİf1/937 paz:rtcsi goıı\j , 

• 
Tuz 800 !00 6 1 35 

" 
,, 

Odun 8500 0000 SaDtim 0,75 19 69 "·· " Gaz Yağı 500 300 ~ !!8 10 50 " " 
,, 

Kömür 8000 1500 1,50 3 s .. 
" " Benzin 80 50 36 4') 10 .. ,. 

" S\I sebleıi (Ad.-~t) 4000 3500 ~ ıs 00 ,. 
" 

,, 
Yumurta. ,. 500 400 (Reher yü:ıti) 60 00 23 " 

,, 
Tavuk 40 50 20 75 !' ,, n 

Tıraş ır:ı 1000 1200 10 9 00 " " " Tcçöiı ve Tekfin Cenaze başına 4 25 r. 
il ,, 

eıı 

lle~leket Hastanesine mukta.zi yukaııda cins ve mikda.rı yazıh erzak ve mahrukat kaışılarmda g6steı t~ 
ve saatte ihaleleri yapılma\[ üzere açık eksijtm('ye konulmu~tur. İsteklilerin ''C ._artnaweleri görmek istli~ 
muayyen ~inlerde Vili yet naimi Enciimerıi daireıiııe ıelmeleri Han olunu . 24/28/31 


