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On Birinci Yıl 

Atatiirk 
Nazilli Basma Fabrikasını altın 

anahtarla açtılar 

Açılış Törenin~e Nutu~lar Söylen~i 
Büyük Şef Nazilliden Sökeye hareket buyurdular 

Ankara 9 (A.A) - tikten SO'lra söyledi- nede bir milvon lira 
Nazili Basma Fahri- ği Nutukta fabrika- ücret veriledeği sene
kası bugün büyük bir nın altı nıilyon lira- de ( 5) nıilyon liralık 
tezahürat arasında ya çıktığını, üç 111il- iktisadi bir hareket 
ttçıldı. yon kilo Pamuk iş- temin eyleyeceğini 

Basvekalet Vekili leyeceğini, iki ınilyon sövlenıi~tir. 
\! ekiIİer hey~eti, Ge- yüz hin kilo iplik ya- ~ Celal Bayar Nut
tlerallar ve on binler- pacağını ve bu nıu- kunu şöyle bitirnıiş
te halk Ata türkü kar- hitin iplik ihtiyacını t' ır. 
~ıladılar. gidereceğini ve bu- Nazilli fabrikası 
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Pazartesi 
SAYISI (2) KURUŞTUR 

Sayı: 753 

Japon Tayyareleri 
YENiDEN 

Bir çok yerleri 
bombaladılar 

Çlalller Ş&11glaay Cephealn· 
· tle tlmdlyE kadar 58 bin 

zayiat vermqler 

Ankara 9 (A·A) -
Japonlar şin1ali Çin
de Çin müdafaasını 
yararak yeni bir şe
hir alnıışlardır. Çin
liler çekihnektedirler. 

Şanghay cephesin
deki Çin ziyiatı şim
diye kadar 5 bini bul
muştur. 

Büyük Şef Fahri- rada çalı~:ıcaklara se- -- Sonu ~ nci sayfada -

knyı şereflendirdikten ı-----------------------

Japon Tayyarele
ri yeniden bir çok şe
hirltri bomba1amış-
1ardır· 

İngiliz Başvekili 
hadisatın Tayyarele
rin harpte her şeye 
taarruz edeceği g-ös .. 
terdiğini, sulhu terein 
i~~i 11 el birliğine lü
zuın olduğunu söy
leıniştir. 

Sonra açılnıa töreni 
basiadı. 
. Nazilli Belediye re- 1 
•si Cünıhuriyetio Na-
~İlliye hediye ettiği 
fubrika nın açılışında 
bulunduğundan dola
y. halkın büyük Şefe 
tJlan ı11innet ve şük
ran hislerini bildirdi. 

Basvelüilet Vekili 
teh\l ·Ba y::ı r Cün1hu
"i Yet hüku ınetioin 
'1leınleketi sanayileş
ti~111e işinde gÔster
dıği beşireti kayt et-

Gönüllülerin ~e~ilmesi Hat~ın~a 
Italyanın verdiği 

cevap 
. Anka~a 9 (A.A) - 1 kat'i vaziyeti ~öğren
ltalya: lngiliz' Fran- n1ek istiyor demek
sız notasına cevabını tedir. 
vernıiştir. Anl<arcı 10 A. A. -

Fransız g::lzeteleri İsp~1nycıd<ıki yabancı 
İtalyanın fikirleri em~ gönüllülerin geri çe
niyet vern1ekten çok k'1nıesi hnkkındaki 
uzCl ktır. İoğiliz ve Fransız no-

ingiltere İtalyanın talarına İtalya ver-

diği cevapta, adeıni 
n1üdahele koınitesi 
haricinde ve Aln1an
ya girmeden üç ta
raflı n1üzakerelere 
girişe111iyeceğini bil-

-Sonu 2 ıwi sayfıda-
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lKabaledeki hasta
lık Tifo değilmiş 

- 1 

Ulu Sasl Gaz-etesl 
l\lUdUrlüğUne 
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P O S '!.' A I~ A R 
..... i -. 

Yarın sabah gele
cek 1'"rcn postası yok

tur. \ (' 'j 17 . :1 ~ ılı g'37.Plf'll i1.i il 
il inci ı;:ıitmıunrla, Kahalr 
kü~ t;ndt> ib.i kırnmık vaka-

1 ÜJledcn sonra saat 

e ~ u ukla · söylendi ı 
~ın<' n b:ıF-ka ';;'nphl•ii para- ı.~ te l)ivnrbekir, ı.ı te 
tifo ıı, ıkl,uı hildirileil :ıltı "' 

Açı'ış Tören· 
ı 

lwst-aıı 
11 

ınikıo-.kopik kan Kızıhep ... \ l)erik, Nu-
ıııuaycm·luıiuck Tropika ::ııt- saybin. 17 de Savur, 
rna ·ı u 1 duk1arı aııl:ışılnııştır. ~'l id \'at . Gere üs ye ·iyük ~e ... 1nzft ideı: Qöl ey"~ 

b y rdu!aır 

- na t rafı 1 ııl'i s " fa l lenı ğe bnşla rn1!jtır. 
Bin~enalcvh lıu kiiydc' kı- ı1 Cizı~e po~talan gclc-

znmıkttı.n L;şka bulaşık hir ] 10 lJe r}'"ı·en . . 
i 1 k Ti" ık B sn1a L h- Atatürk verilen iza

hatı din 1enıi~, i~ı bri-
1· ayı gezn1iştir. ~lü
b.·akihen Atatürk be-

hast:Jlık ,·ol\.tur. C <, o .l pos-
Keyfi;·rt in g:ızeteni·ı.in tası gidecekt İ r. 

ril\ası olınal\la taı ihi 
bir şeref t~şiyo,·. Fa
kat o 51şeref ten d ha 

:ıyni sayfa 'e siitunun<la 
bu şekilde t<•,·1.ihini rica TATLI SERT: 

üstün ve eını:;a lının raheri nde İ snıet lnü

eı~İşın~diği daha. bü- \ nü olduğu ha ide Na
yuk hır n~lzharıy..:tc ' z1lliJen itibaren bü-

edt>rim. 

~ıhlıat ,.c l. M . .Miidürii 
Dr. Nihat Eroğul 

Şehirliye Minaresi 
Tarihselmi? 

ı . ı . 1 nıa 1 \tır. tün istasvonlan\a ka- MEZBAHADA: 

.\tntürk Büyük snh~1 ve l~öylerde hal- Bu gün 122 davar 
haPs1{~\r nçı ış tö.·c- kın ft'vka la<le teza\ıÜ-
niııc yüksek huzurla- rat 1 arasıııda Sökeye kesildi 
r ile ~eref bıd1ış etn1iş- o-elınis\er ve gecevi Bcledive n1ezbeha-

~ ~ • - .1 

ler ve rivaset bu ·ur- t ı · · 1 \ t l - ( ) l . . )U"'rll:l ~fçırn11şcr~ stnlC\ )ugun 1 (O-

n1uşlardır . [{endi le- dir. Vekıller heyetı yun, ( 2 ) kuzu, ( U ) 
rine. Hukiı111et bü ün ve ~skeri erkan da 1 keçi, ( 3) oğlak ve 
n1esni ark·ıdcışlar1111 \trıtürkten sonra Na· I (1) sığırki cen1an( 12~) 
Ye şalısın1 nanuna de- zıllidcn avnhnıslardır . dnYar kcsiln"?istir. 
ri n ~ükra ıı L1 rn 11 v • 

t eşekkür ün1ü arzede
rıın. 

.A.nkara 10 A .• \. -

. . 

Gönüll "lerin çekilmesi hakkında 

· t 1 anın ver~iDi 
-I3n., t ra.fı 1 nci ı:ı:ıyfada-

dirıni tir. 

kar.H·ın fcvkah:\de ınü 
hiın olc~c iğı bildiri
lh·or. 

Son bir ı ... ı; haftadır, i~
taııhul gazete !"riııin hazısuı· 
da Jlaniinı• :ıid yanlış h:ı
l>er \ 'P n~8inılrr gliziimiiıC 

<;arpmaktadır. 

Bir lıaftn rv \'Pl belli ba:;· 
lı bir 1. tan bul ga2rtesinM 
dört sene ev\·clki lıir resmiı1 

altına. geçeıı yıl Halke' i yar· 
<lım kolu tarafmdan İ:l~l' 
etti ı ilrrı fakir t :ılebPl er, di~«' 
yazılı idi. 

1 Hin gf'l11 11 Kar:1J,?;frt. ~!l' 
zetl' indl' dı' ~ttnn gürdii~: 

Şı·hriıııiz ŞPhidiy<' c:ıuııı 
nıinarr:-;iııin re~uıi alı ınd:1 • 
(.Mardiııin çok f• ·ki, tarihi h~r 
minaresi) ,·azılı idi. 

Bu p;az~tC'yi eline 3Jılfl 
her ~hnlinli oku\ U<'ll hno!l 
mut\nt...a glılm il-ı;tür. çnn~_11 

• butuıı .Iardin halkı hu 111 '.ı 
rıaı tın in daha ~ü ~l·11t.· r,., 1 

. a· . . . . . w 
l ı::a C ıldı~ılll g-01.INl 

AI 
\•rı ıt 

cl:ırr 
IJor, 
'atı 
kıti 
11) 

l•j 

.ı\Ji 
ta1ı 
(·~·,., 

~\'hı 
ı·y\' 

bl·y 
kna 

Reisicun1hur Atatürk 
dün fi1brikan1n :ıçıl
ına töreni nutukla
rından .,onr~ı h sn .a 
f. · b ı i ı, ~. 1 ı ~ 1 aç · ., ~ ~ 1 

Süt ıcr!> t ~~ t~ , ı -
dan Y~ril --n altı ı bir 
a n ~ h t l · '>: z z ı l · p-

1 . 
(:c a p L.<>nc , • ve Alınan .tr<ı zeteleri c.-Öl'llliİS11".>rdİI' I)• 

,.., B1ımı. ga1.t:h YC' vn Hny:tll ır 

1111 1.ı r ı ·. . 
Bur · Ll n '-O )r ı .c h-

rika ilk pcın1eğu i.-

p,,riste i· k"saı- uyan-ı " 
dı 

1 1
-. 13 

1 
h,,fta İtnlya1111 Alınanyasız 

iç·n 't.. hu ın ·s"'l.! hak- ınüzakcrclere girn1ek 

kıu<la İ lf~iltere ile \ iste ııeyiş.ııdcn 11 1 eın
Frnnsanın :'llacakları nundur. 

.... · · l r1't'rı 
-,~ taı. ı,a ~ ~ apa~ ıın c e ·tıi 
güz ı;ıkarınıı..:tır. Bu gı 1 • t rıı• f-eylPr ~.tı. h'> i oku :ı :-
venle okll'. uc:u l .. tn·Jwdcr· . . . 
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M"dyat 
Mal Müdürlüğünden: 

Aluam lı\ \'l'rgi::-i rulı:-at iıı
"an harC'i \'(' zam cezaların
rlan 2l GG1 lira 81 kunıc;; 
lıorc:Ju .'iirtli Yu:-ufun ~1id 
~atın i~iklar mahaHe. imle 
knin n· 11400 liraya kar-

· mııı 2 'r 4 ııuınnrnlı k:ırnr
Jariyle \'<.' kapalı 'l.arf usu
lile satı~a çıknrılmı::tır. 

111 hiriııci <lPl'l'CPdf' \'('birin-
l•i , ıra nuııınra .. İ\ Jr ı· tPlli 
ı\]j o~lu ~ehmus:; ipotPkli 
lalıtnııi iki <Jda bir ahır üç 
l·~·\'an dört .,u kuyu:::;n \"P 

livJtı fe,·kani altta . oda bir 
"Y\':ıni ınü:;.trmil 111) ,.c 45 
lık~'Ygir ktn ~'etinde tam tcı .. -
ılat)ı iki motör vf' fİ.nens 

ııı(•ktirik nwkiııelr-rini h:ı' i 
~tı falıı ikası \'C lıina.;;ının 
laın::ıım tah..ilat komis) onu- 1 

.\ ) Birinci ihale 11/1. !<•:; .. 

rin/fl:37 güııiiutkn itiharPn 
21 güıı ~o:ıra 1/2. Tr~rin/ 
~37 g-iinü !'aat 11 <11·dir. 

B ?\IU\ akk[lt tcıııiııat \"ı·r~i 

J...aYdindPki <51200) lira kiy-. . 
nır·t in ~ iizdf' ~'rıl<I i hn<;uµ:u 
13840) liradır. 

{) Talip ul%tttların yr\'ıni 

ınezkürtiP ıımayycn saattan 
lıir saat C'\'\'Pline kadnr tek
lif mrktulıu \'f' tPmiııatlan

nı h:ni zarfı 1\tid,•:ıt K:ı,·-. . 
makmnJır .. ıncla nıiitC'~Ckkil 

Vilayet Defterdarlığından 
Drrik Iüı1.:ı:-:ııufa ynptı

rıla<'ak Hiil~ilnıPl Konağ'ının 
muhammen kP:;-if raporu 
mueihincı• 987 yıhııda in~:ı 

~ . 
Ptlilecek kısmnım (97f>O) li-
ra mubaeıınen bedPl üze 
rind.--.n 7 /10/9~7 per::eıııbc 
güııiııııiı>ıı Hibareıı lfi gün 
ıuiiddı·tlıı açık ck::;:iJtnwye 
komıhnu~hır. 

ihale. giinii "2'2/10/9'34 
Cuına g-iiııli :-:aat 11 dı·dir. 

Mn,·akk:lt t('nıiııat (7 1) li
ra (13) knıu~tnr. t~tcklilı·-

idare h ·:v·ı·tiıw tı•,·di ct ıııP

lı>ri \'{' ınuayyt·n ~ııatt:ı ha
zır hnlunmaları ilfm olunur. 

~-4 

rin ınczklır güne kadar Mar

din L>ı•f terd:trlı k maka mm 
ela miite:;ckkil kombyon:ı 

müracaatları ilfm uluuur. 

2- 4 

r--·-·--~OCUK,., . ~ 

~j Ansiklopedisinin :iı , , 
~l 28 inci sayısı 1 
~ GELDİ l! 
I~ m 
ıt~ ıo kopunla 7,5 :1 

it:; kuruştur .:1 .. ~ 
_,.~~~:·~·~~~·:.•:•A.•-•:•~X~ 

Mar~in Gümrük T a~uru Satın Alma Komisyonu Başkanlığın~an: 
Tahmin Edilen 0/0 7.";) Güvenme 

Mikdarl Bedel Akçası 
Cinsi Kilo Lira Kr. Lira kr. Sureti İbate İhalenin yapılacağı Gün, saat -

1~ır Eti :-26000 H065 80 454 93 Kapalı zarf 11/10/H37p%ızaıt<\~igiiııiisaat 9 
~il<Je Ya&ı 4700 4585 31 34:l 90 A\'ık Ek:;;iJtııw .. ,, 10 
\lll~ur o 18000 15SH 40 119 20 " ., 

" 
10 

.llru ~o~an :ooo 443 10 3:1 25 !! " " 
10 

ıu ·~ I"" 3500 746 55 55 un 10 ~ ru l ziiın ,. ., ,. )! " ~·~·tin Daııe. i · 4000 2053 20 15~ 99 ,. .. ,, 
" 

10 .. 
N 'Jru ( )t 0100 fl40(i 00 4Uf) .fö Kapalı zarf 12•10/937 Salı günli a2t !) 
%ün 2750 1549 1 116 18 Açık Eksiltme 

" 
,, 10 

Olıut 16 " " 3000 219 uo 49 ,. 
" 

,, 10 'nk " ıı 

t•. er (Kr•suı ·) 3890 1299 39 97 45 ,. ,, :• ,, 
" 

10 
" <ttat<;\ 6000 799 o fl9 H8 

" " 
,. 10 

:tınan 146850 146 f>O 110 14 
" 

.. 
" 

10 
'•I " " " ~ un 620600 014 58 ôOl 9 Kapalı zarr 13/10/937 ()arşamba günü saat 9 
!t~tu Fa..,ııJya 7000 1003 ıo 75 23 A1;1k Ek~iltım: 

" 
,. ,, ., 10 

ı~tcinwk · 5000 !Hl 50 25 () 1 • ,, ,, ., !') " 
10 

Çj·tin vni'Tı H>OO 994 05 74 ('·) 10 
ır .. t'": )- " " " 

,, 
ırı~ 10000 :?033 00 154 47 ., ,, ,, 10 

'aı 7000 1668 10 12f> 10 10 
tna " 

,, Ti .. ,, ,, 
~80330 16344 40 12~;) l ;~ Kapalı zarr ~1 / 10/9H7 ('uma giinii ı:;:ıa t g 

~ 150000 lü6:?0 00 1441 :10 Kapalı ntrf 10 ,. ., ,, 

ıt 

1 

·I 
\t' 

1 . A - Yukand:ı cins n _· uıikrlari yazılı (yirmi) kalrnı ı'ı.lak hizal:ı.nrnla gö~trrilPn giin Vl' :':l:tttP Mardin ()üm. 
tık 'rabunı kar:ug§h lıin:ı mda ~atın :ılınacaJ...tır. 
.
1 

B Bu cırzaklardnn hangilrriııin kapalı zarf ve lwııgil~riniıı ac;ık eksiltme ilı· ıtlınnı·:ı:'rı hizalarında ~üste-
' t. • - ,,... <ılı~t il'. 

C"'\ - 1 tek1iler ~aıtnaıneleri hrr giln saat ~'edhlen on dürılı· kadar tahm ~:-ttııı alıııa kuuıi:-~ oııundv. gürnbilirler. 
ı D - Kapalı zarfh nlınacnk PrzakJara :ıit zarfları t.nlipler bu erzakların hiıalarmda gösterilcıı saatten rn az 

•ll 

.. 

•t saat c•v' el komi"von:ı , erıni~ l>ulunacnklardır. 
~ f: - Teklif ııw.ktuplarınd:ı' :-artnauwnin temamen okunup kabul edildiği. teklif olunan fiatlar hl'ın yazı hem de 
~kanı ile ~ azılıp hak , P ~ilinti olınaya<·aktır. 
,, l~J l teklikr ('l'Z[ kların hizalarında gfü.~t erilen tcminati Mardin Giinıriik ''eıne~ine yatırıp alncakları vt•zuc 
Y:ı. hanka mektubilt· lıerahı•r :;-artnauwııiıı dönliiııcii nıadde..,inde ya'l.ılı Yesikalarla birliktı--. gPleceklerclir. \.5681) 

27/1/6/11 
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: UmumNeşriyat ve ya:&1 itleri : 
: MUdllrii : 
• SiRET BAYAR : 
Basılmayan ) azıla r gcı i verilmez. • 

: Buıldıiı Yer: Ulus Se•i Buımevı : 

..•.............. ·····~····-' 

(MARDi 'DE 
Ulus Sesi 

•• •• < •••••••••• 

,. ............................ ~ 
• IDAREHANF.SI • • • 
: Eakl Halk evi Bf nul Hu•ud;Datre : . -- . 
: Telpaf Adreal : 
: Ma .. dinde «Ulus SESİu : 
• • 
'-····························-' 

Doktor - Operatör • Yazı Makinasının 

e en 
ye 1i ameliyathane• 

~. raitle :ta ımn(!a 

Pazartesi ve Cuma günleri 
Evinde fukaralara ıneccanen bakınaktadır 

Adre.1: Postahan e yanında, Park karııaında • 

•••• • •• • ••••••••••• 

Ordumuzun 
tr A 

Manevralarına aid 
albüm 

7 
1 

E ~l '1lll111"]~:;~''l"'''""I 'j'v '11,,;u 11lp;i::rcoi
1'['ql']'.lll1' _-l Jı ILI .mıh Lb.u .1 l Jl.d ı, hıu.,.lb ... d Jb. ~ ur 

Bütün yazı matinalarını geri~e ~ırat 
yenilitlere malittir 

Makin a.ı almak isteyenler dUşUnmede 
Hermes Babyl tercih etmelidlrleı' 

( 

t 
\ 

Tarafından çıkarılan bu kıymetli 
\'e tarihi aibümlerde:ı sathk için 

gelmişt~ ı-

25 kuruş ur 
nı · vezzi erinden ve Matbaa· 
a ayın z. •• 

................. ,'. 

Ya~up n AD~ülliziz Oe~~ağ • ~ 
Her nevi tuba tiye; kırtasiye, hırde"" 

Porselen, Şelcerleıne ve baka111e 
m:ıgazası 

Birin ·i Cadr!P .. ıımarn 1G5 

TO TA AKE DE 
Hckabct kabul etmez ucuzlukta • atı ~ yapar 


