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lariciye Vetilimiz 
Ankara da 

Alman Hariciye 
Nazırı 

Polonya 
1 Heisicüm~uru 

fi A~k~ra 10 <.~·A) - Ankara 10 (A.A) - ı' A k 
.aııcıvc Vekıh lcv- Alınnn Haricive Na. "kn arn ıu (A.A) --

f ık b " - Bu resc 1 ·, 1 ·~üştü Ankara ya zırı Belğ-raUan Sof- ·. ge nuş 0 an 
&eln1iştir. ' 'ava o-elnıistir. Polonya Cüınhur re-

Sayı: 848 

Bulğar Kralı 
Alman llariciye 
Nazırile görüştü 
Ankara 10 (A.A) -

Bulğar Kralı bugün 
Alınan Haricivc Na-

" zırile" bir saattan faz-
la görüşn1üştür. P olonya Cu~hu;reisinin , ;~~ş~:.~şovaya dün· 

Bübeşi ziyareti münase~etile 
1 

Hamı_dı~e. . 
1 

Esti lngiliz Kralı 
lb Kravozurumuz , Vindsor Dükü "ESMf TEBLİG NEŞR':DİLDİ E~lennıe mUnase• 

fli\ılfcara 10 (A.A) 
t 

01onya Reisicüınhu-
lln.. B . . 

"il ükrcsı zıva-t'er ~ ., 
t'e ;. lllünaıebetile neş-
ı>.i ılen tehliğdt." ya
lt'1.1~1~ olan görüşn1e
kl\d 1 nıenıleketi ala
ler ar eden nıesele
ll;a. hakkında nokt~i 

1.-lr ayniyat ıne" 

cut olduğunu teshi t 
edildiğini hildirınck

tedir. 

Polonya gazeteleri 
\

7 a rşova ya gide(·ek 

olan l~oınanya Kl'a
lının Lehista nda dürt 
gün k" in t•ağını yaz 
ınnktadır. 

Ankara 10 (A.A) --
H::anıidiye Krn vi>zü
rüınüz Pireden Kor-
teya gitn1iştir. 

Macaristan 

Hükômet Naibinin 

betile 5000 Teliral 
aldı 

Ankara 10 ( A.A) -
Dük l)üşes \'e Viod
sorun izdivaçları n1ü 
nasebeti le bes hin tel. . . 
ğTaf ile yedi ~1üz mek-
tup almışlardır. 

Valilerimiz arasında 
/ 

SalAhlyethıin genış.1 Dell•lkllkler 
• lememesl hakkın- Ankara ~Huı.;u~t ı - \'a -lng· ı · H • • Nazı dakı tAytha , lilPrimiz :.ra:-ırıda hazı dt .. 1 ız arıcıye rı I ğ°İŞİklikl<"r )':lJJlhH·:tğl (l\'Vf•l-

Ak Anknra 10 (A.A) - t·edf'>n {it· bildirilmiı;;ti. Tôi-
~ d · d h" b" d "'• "kf"k '1 · t d H-k' yiı'1eri Vakiler HPv'etirıiıı t•·~-en~z sı"yaseı·ı·u e ıç ır eg1şı . 1 ll acnn.s an a u ll- - . 

- vihiııe arwdilt.·n Yalilniuıiı n1et Naibinin salahi-l d "' .. 1 di ~unlanlır: 
0 ma ıgtnl SOY e yetinin genişlemeıne- Yozğat vali8i Yahya ::St·-

ı l\nkara 10 (A A) 1 .., · · ı· kat k 1 ~i hakkındaki lc\yihn zai, Trabzon valiliğine; Ur-
ltın-·ı · . - gı n ı ve a 111 U a- 1 r · : fa valisi Atıf, Çanakkale (\ı ız Lı • • r • • .1 .. 

1 
muha eıet pClrtısı ta- . 

0
. 

~, .. , cıarıcıyc Na- belcı hı n1ısı Yapıl- fı d h.dd I t valiliğme; ıyarbekir vali 

~'tıd t\ Varn ka n1ara- nıasını ka t'iyye-n ta- kı:~ ınd~ln kı t ed~ e en. muavini Kazim, Urfa Yali-
a l · ı · u 1. ı t e ı ıne e ı r. liğine; Çanakkale vali vekili 

~~ 11 ngı terenin Is- nınııyncaguu ve n- Abdullah Fcv~i, Yozğat va-

tt<>l}'a suln rında kon- giltcreni n Akdeniz si.. Hırısti yan Partisi liliğirıe; Mülkiye miifcttişle-
"tt'-lf srıasında hücunı vasetinde hi~· hir de- bu projeyi kn hul et- rinden Süheyl. Van valili-

l( lU d · 1 1 · ğirn•; Miilkiye milfP.tti::lcrin-~ı·e . 
11 

a nıüdafaa ğişildik o nıac ığını ıneğe knrar vermış- clt•n Rifat, Bitlis valili~ine tısıbi 1 h 1 . 1 . . . 
<a u ettı- söy eınışttr. tır. . ta)in ,dilt-ceklerdir. 
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Aşıcıl k 
: Yazaıı Salih Özgün 
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·> '1\ steı f•: lk i \C'-..it 
ulup liiri !':1lıit •liğeıi açılır 
lrnpanır :ığızlıdır . ıBiıytik 
!tğat:lnrı k(•"'ıııd:;: iı i gü\·deli 
ağaçların dallaıırn ke sıııe 
hdt'rtnde kullaııılır. 

3 lğri lııç:ık: lğri lıı-
<;ak kt·ınil, ""~ a :-ığaı: r:;npa 
takılıııı~ tı•tH•:si iil'ri bir :ıl >t-

tir. 
ı:u :ık11ı· {('. lt'" • ,.e ıııa -

ka ·111 :ıçtığı yar:ıhır p~rcblı· 
laııır. Yırtılmı::- \'C' ı l'.ilrni~ 
ııt!jçlı•r ıliizc•ltilir 

Aşı Çakısı 

Yüzii ıbr , ... uru dogru 
ı ıir az <lı~arı ı;.ıl ... ık y:rnı ha-
l if :.ırkaya ki\ rık lıir bıçak

tır. ~:ıpıııın diğc>r uı·mııla 
lıil' tırnak Yardır. Bıı tırmık 
k:•lıuklan kaldıl'ıııa i~Jı .. rin
dı· kullanılır. Fi\ tli~indı•n 

~·:qıılıııı~tır. l\Tad11ıılı·r :-;u yü

riiıııii~ ağ"açl:mıı k:.ılıuklarını 
pa:;landırdığaıdaıı tırna;ı,ın 

1il diı-i ohııaıı.;ı tr-reilı Nlilir . . 
A:;-ı c;akı. ı gih :ı~ı::;ı. yaprak 
:ı~ı~ı. kahuk :-ışılarıııua da 
kullarnlır. 

Aşı Bıçağı 

n:H·:ık 1,alı 111 u::-ılarıııd:ı. ~ma

c1 ~ anrıa i:;dniııu•' kulbııı 
Jır. 

Aşı Keskisi 
Dı mir '<> çrliktı·n y~ı

pıhııı:;; ııl:m lın :AIPtin ) iizii 
yı· ::::ıpı bir parı·tı.dan ilıa

nltt ir. Kalın aıı:ı\·hrı )·ıurn~ 

i:;-lı·riııdı• kullaııılır. 

Aşı Avadaıılı~ı 

u~u nıf'ıf daire ~l'klinıfo 

kınık vr uç t:ınıfı yuvar
laktır. içi oyuklu ı>lup oyuk 
3ğzı ke:-;kindir. Bu alnt a~ · 

mal ırda yapıları ı'ındirııw 
a~ııla kullaııır. 

Aşı Pergeri 
ı\di :ı:;-ı c;akı~ıııııı sapma 

takılıııı:: k:.thve k:ışığ'ı ~ı·k· 
lindı· iki dm. 111adı·ıı par
<;aı-ııııdan ilwrı ttir. Bu akt 
kalılaıııa :ı~ıı\:ı kal('nı i\t• 

aııaı·uı lıir lıiriııı> ıı~ ~tın g-Pl· 

ııw~i n ı • .vara r. 
Sarğllar 

H iit ii n :ı., ı lan ııı iit t>ak ip 
::sarmaya ilıti~ :ı.ç v:ırJır. Sar
frı ,·ckd il'rprİ nd<'n :wrı lan ıw 
!"> • M • 

siı;lı>ıi sı\.'ınaya ve aua~la 

~ ı·,4--, oayı \ 
= 

Petrol ve Benzin 
iıstihlak resmi yüzde eHi nisbetinde 

indiriiiyor 

Ankara Petrol 
\'l' henzi ndcn a lııı
nıak ta olan istihhlk 
resıninin .indirilnıesi

nc dair olan kanun 

;-;aı~·ı ~ a:::lıkt:ın uw~ up kı
salal.ıilı·t·ı·k n• anaı; lıiiyii

dükc;.. ac;ılalıill'CPk kadar 
alı·stiki olmalıdır. ~arğıııın 

~ağlauılı~ı i~t· an:wııı bii 

\' Ük \'l'\'a kiil'iik ulıııa::-ıııa . . . 
giirı> dPği,ir. Aııat; nı· ka-

dar büyük ohır~a s:ırğı da. 
o den•ı·I' ::;ao·lanı olııı:tlıclır. 

t'l 

~arj:!t,\'l iki d ile s.mnalı "" 

projelerinin en c ü
nıenlerdc nıüzn k~resi 
bitirilıniş \'e projeler 
u nnııni heyet<. .. \'eri\ .. 
ınistir. Enoiinıenkr 

• 
projelcrj hiik t'ıınct in 
teklif cttiğ·i şekilde 
nvııcıı kabul etıniş 
hu 1 un ın<l küı dır. 

Bu projelerle pet
rol \ 't> benzinden~' lın
nıa k ta olan resin1 
'üzJe elli ve VR kın nis . . . 
bette indirilıncktedir. 

Maarif vekaietin
P:ı Pğrİ)Olİ~ ~·iin İpindl'll ~·a. 1 de ve~ı' bı'r şube 
pılanuır. E~"r bu ip .. ~,İl· \ ı .ı 

lıPr dolamayı miitl'akip adanı 
akıllı ı:;1kıııalı<lır. En i~·i s:.ır-

diğ'i ·wmaıı ~·aı.;laııırsa yn~- I k tırul,du 
lık kapmaz \ '<' lıinnt'tİ<'<' <;ii-
riiıııl·tii de o ni::-.lıettl' fY'Pı' 1 \ l '1 ı' t' b" t tı{~.ra - L' aar 
olur. Yüıı ipliği kiiçiik ıııey- ı vcld\letinde de birse .. -
''<' :ığ'aı;l:uıııa yapılan güz 
a~kt i!P 1.i~·c•ııt a~ac;ları: gül: 1 ferherlik nıüdürlüğll 
~anc•vbı>ıiyt>den çam gibi kuruldu. Bu 111ünn' 
a~ac;ların kii<:iik dallarına sehetle ,·el<ftlctin Şll' 
~·apılaıı giiı aı:-ılarıuı ~arma-Bu IJıı;:ığ·ııı ,\'ÜZİİ yiirPk 

:;.t''diodı· ~apı i:-ıL' lıir :tz pğ·
riı·ı\ılir. l'ı•k alı;aktaıı ::ı::;-ıla-

kah•ıııirı lıir lıiı İtH' :r;ıpı::ııı:ı

~ıııı tamiıı t•ılı•r. A;;oıdan ~on

ra ::;ari'lı lıir h:ıvıılı nıiidılt-'t 
b • • 1 

ağ·aı: Hzı·rindl' k:ılır. iyi. bir 1 

da kullanılır. belerindc b4tzı değiş' 
{~oııu Ym) ıneler yapıldı. 

------------------~---- \ liiyordu .. g-<·"Pleyiıı fı•ıı:t lıir lıir 1itrrıuı·ı]ir tııtulııııı:-; artı~ 

abu n 1 U 1• p 1 'i,i.: ;'. ~i;::~:iı::::,~~~~~";:::: ~~.~· ~:~'.:\,.~~:~::''.'.i)·;:::·, il;~·~i~;.::::: 
'W..ıılllı" ıtrkada);;iıyle • alıneakta oym- \':l\'Ilacak hir rüya, lı1111i dı)h' 

ynrıııu~. kc•rıdi~i ~:ı]l;ınıror :--ı't<' \'Pn'H bir ruh vı• tr•l•' 
mıı:;-, clii.:mii:;. lın~·mı ipi<' j lı:'ttl lıaılisı·:--i idi· .. uir ınrJıl 

I_ Yazan: İsmail Doğan k~ılıııı~ kı·ndi kı,ndini km- ~akiıılt_'\ll'ltıİ\ ıırduın. ıını:;!lfi 
t:1 1·:ı111aı111~. lııığ·ulınu;;.) di~ ıı- ıimi :ltl ıtnınk iı;in ıığ-rn:;-11111 • 

9 - ıı·k kıırl\11 i)ı• tıy:ttıllll;. hl'· g·j( Pdı• U<'ll dt> :;:tı İpi tııı:i 
11 ıı ı :-;·ılı:ılı olur olıırnz bi:t.t> lıiitiln urtr11lnıı ı·:ı\'ıp l'tsı·ı11·• 

ı >iııı; l rkı·k, d.t\ :wıl:ınn sır:ı- (lıl'tıı~iıı·ıı Jıa, :ı ll'lıılili it;iıı 
ı-;ına lıaktı ... ı)r:ııla uturan lııır~:ı~':t g-itti, liı: diiıt :ıycl:ı 
toına \'aslı ı•1inı• ılıılg•ırı. sa<: 

~ 

l:ırın:ı lor dli. mlış, durmada11 
' 

ağlayan, sızla) an bir lrnılını 
lı:ı:ı ilr gö tPn'r<'k :-:üze. 1ıa 
şladı : 

fıt J l'ak g·<'lı'iıİltıePk. lıa::;t:ı ol 
duğumı, !'alil pı>k fazla sı

kıldıf!:ını '<' ılolayıı-ıı~ it• k:ıp
li<:alar:ı \ok ilııiyaı·ı ııhlıığ"ıı
nu ba11a ı-;ıİ\ ll•di 11·i için crö11-... • r: 

- :Mu afı•rt'l('n (•\ iıııize ge dt>r<li111. 
ldi. kf'ndbini doğru y11k ~rıya, ıtll'r:tk e<liyon1111 ı!! dPdim. 
aldım . htııısirC'~İllİ ~ordıı !' lıeuı~irı•::;iııi g-ul'uıı·diğiııe ilıü-

1. ı r ı · · ı·· i•11 
µ·,..'ıııi-... lwıı lrn rİİ\"il\'I tliı:- ı ıYo:·t 11111. :ı rnt ıııii~:t ır 

lı·yiııı:P :-:in!rlf•ı·inı . ) ı~ı'İrldı•n lıi~ uar:ılı rdııı~ılı. ıwk .it 
. . 1 1 ı jııl 

oyrı:ııııağ:ı ı.a~l:ıdı. bir dd':ı ~P\ ı;.:rn<.•\ ız. ıcıyıına Jl'I 

1itn·diııı. luıfıf 1 ir lwyf•can ile l~:trı;ıı ara,.,ıı~da frsat ~~1

1 
gı·tirdiııı. ıııu~afiriın 111· ol lun rı~tıı t\ or. ııı· 111•11 m· du J~;;ıı'111 

1 ıliy" ..,nrdu. ıH· 1.·11 \ :ıp \'ı·ı··· .. ,· •. ~ .. tdiğiııi lıilı· istı'lll"~ it~ 
lıiliriııı. < > µ:iin ... i~iuı var f~hrikıt) 

1 
ı\ ... fı"ıı:t ama gitti., gidPCPğiırı ... ıılıııaılı. c;M:;1 ~ 

~tllah gij:-;t~rnıl'z::-in. :ıJlah sak- uidtc•ı• iııı u 'llİUl vlııı~tıll .. o ("O 

b~ııı. ıli~ orduuı f:ıl.!tl iı;iıııJt.: - Sonu Va.ı·-
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İlı· ~ :n ın ıın y1.·11f' ı .. , \'t ·la g-öz 
ı.ı·· · Hpılır. Bıı ııllW\ Pnl'de 

(7Q. • • 

tı ., .-,t·ı·ın dold ıırnlııl" t arilıirll' 
C\~' • 

1 
aran \'ak1ının ıfcc::ip g<·ı·-

llı•,Jio' .. .. . ~ . • 
trıj r-.'. gonılur. \ :ıktı !.!·et;-
~ ': tızğP1;lerirı kullaııılıııası 
'l"q ,. k 1 dı·ğildir. Bu ~mrtlr 
.ı tırıın 1 •. ı· ~. k wnuz get;ml'« lı.!'I 
•tık l k 1 ı Plik olıııa<lılq ıııas-
('rıiıı . " . ,.... . . 

.ı 1··ız \'erı ndPk ı "ıd ·ı-
"'rı :ı . . !'.") • 

1,. ' 1 ~ ı lıir ~urettt· takıldıt(ı 
l')lıl'iil l" . . c:. 

111 t ııkl(·ıı sonra ıkıntı 
Ua Vl'ı . 1 (f .. 

•ııtık'. H\·ı o aıı tene us 
~ •l \'P1111·t i ıııııayeıw ırıe 

1'\' li. .. . . .. 
f.!1, 

1 • Pı·k t:ılıııdırkı Rıız-" \' ·ı f 1 " ·ılıwııı lın,·:ı olduk•~a <tıJ· . • • .. 
t(• .'1 lııı· ııı uka v •rııı't gös-

tır l 1. , .. ..,_ 
J·ı · ıç Lir \'aKıt suzgeç 

f• t: 1 
tıaıı•t ıııau hava ~Nlıest alı-
~il 

1
. lıa va kadar kolay de-

l ı r ,.., .. 1 .. 1 1 • 
kın · ~ uıı ,u ıa,·a Hr ta-
k·tı1 111arldelt•rJe dolu talıa-
' <lı· 

hit ~rtı ·ıııdan ({~ı;c·rken 
Hıı ınuk,ı \'«'nıı' t has il eder. 
rJı 1ııuka\'f1nıetin ııe çok 

rrıa. ı ı 1 • . ı· ( ,, k lP :ız o ınaı:;ı JYıı ır. 
l"\111 l' . 
i~İılrl· 1 .<:ok oluı ~n süzğeç 
kı t •lkı lllaLldPler fa'!.la sı
~1; ırılıııı~. az ohır:·a <;ok 
a \ ,f•k kun11lııı11~ dcııı ·ktir 

ıı lı· 1 \ • 
lıkı 

1 
.ı de Iıa,·a çok kolay-

sır1 • ltıttı('u 111add<'lPr ara-
lan t • • • l . ı· 

~qzı,. bPÇ'{(•('ğl 11;lll 7.f' ili l 
•• I' t nu eın:rnı ilı· tutulaın::ız. 

httıı •. 
ın 1 1 ~ııı lnısu. i ::n :ı rla n 
'<l· ~u~.~P<;1 ı•· iltı ınn.lrn\ı'" 

·h·I( k . 
ıt 1 ,. • ınm atik ı l ıp nlıııa 

1 h• 'I' (j<l "ııt edilir. Buradan 
ııııı, 'tf'I ~:.ı.~. · ı, HPtiu· ı;ıl,ıııaz ... a 

.. ı ılu 
~11 1 1 ~ .ınıııa ıııridıl«'ti ııl-

ıı · 1 ıı1 • ~ıı ıııüddrı tı-ıı uııı a 
gı•r- kııll n l.thılir. 

,ı ' Uıırr ı·\ · .. .. d 
\l\•tj ı·, b • ._ l '1 lll 8 UZ.il il' lll ll -

ta · ••ltı olarak 1t' bit \ P 
~ ıu 1 1·c ılt ını ı. 'nukü lı:.ı 

Yntfaki ga'l. ıııikıl:lı·i lıiı; lıir 
zanıan ı;::ıhjt dı•ğildir. Siiz
g'Pti•ı howlııın!'ı iı;iııı h•n C"t'· 

ı;t·ıı f!':l'l. ıııikd:ırııın h:ığ'lıdır. 1 

Eğ,·r <:ok gn µ;t·~·f·r ·e az 
lla~ anır . • \z g:tz ge~Pr:ırı <;ük 
dny:1111r. Bu sur<'tlP havada 
1/t000 kı•, afet iııdc gaz 11-

lur a l:Uc:ük !'iizğC'çlı•r 4, or
ta ::-ii'l,ğ'P~l<·r 10, biiyük SiİZ· 
ğı>çh•r dı• 14 ~aat lrndar ıl:t
·''anırl:ır. 

- Sonu Vnr-

1 Mardin Belediye 
Riyasetinden: 

1 - Memlekette mev
cud umumi helaların tet
hir işinin l HaziranjB37 
iptidasından Mayi/9il8 so
nuna kadar bir senelik 
tealıhüdü (420 lira mu
hammen bedelle ve 5 1Ha
zirmı/!l37 iptidasından iti
baren onbeş gün müddet
le açık eksi itmeye bıra
k ılın ıştır. 

2 - Muvakkat temi
nat akçası 31,;; lir·adır. 

:l - Kat'i ilıah· :!2/ Ha
ziran/l 37 salı giiııii saat 
12 de yapılacağından ta
liplPrin teminat makhuzi
le 'e kcndilerindt•ıı iste
nilen \'e~uikle birlikte 
mczkür giiıı ve suattP 
brl( diye encUınenino ve 
~artname örııegini meı·a
nc'n aımak üzere lwr glin 
belediye dairesine miira
caa.t eylem ~ıeri ilan olu-
nuı·. 7 /11 14/18 

Mardin Belediye 
Riyasetinden: 

1 - 34 Amele, G4 Eşek 
2 Beygir. 54 çöp sandığı 
ve iki tek atlı nrabUllmı 
ibm'<'l vesaitle biitüıı rnem 
Irkrtiıı t< .. mizlik if.;lel'i te· 
alıhüde Yerilec~giııdeıt 
ınezkQr tealıhiidiin 1 1 la
ziraıı / 937 iptida. mdaıı 
Mayis H~l8 sonuna kadar 
biı· St'lneligi !) 100 lira mu
tuım nıeıı b~del le ve :ı Ha
ziran B;H den itibaren on 
l>eş gün rnüddellc ve ka
palı zarr usulile ck~iıtmc
ye bıraklmı"tll'. 

" J\at'i ihalesi :!2 
Haziı·an/ü:\7 salı günü sa
at 11 de Belediye daiı·e
sinde yapılacağından ta
liplcı·in teklif vnrakalal'ı 
mezkur günde tayin edi· 
len saate kadar BelPdiye 
enciimcniıw verrnis bulu-. 
nacaklardır. 

:~ - Mu\•akkat temi
nat akçası (.JO:>) liradır. 

4 - İstekliler ~ertna-

me örneğini mecanen al
mak ve kendilerinden is
tenilen vesaiki öğrenmek 
üzere her gün belediyeye 
müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 7/11114118 

Mardin Belediye 
Riyaset.inden: 

1 - ~lemlckPt hal'i
cinde ve tinci çeşmesi 
yanında lnılunan Beh~cti
venin t'enHi mezbu hasııı
~la kesilecek lıayvanatıu" 

' hususi kamyonla kasau
lar çarşısına knclur nakli 
1/Hazirun/H37 dl'll itiba
ren hcş sene müddetle 
teahhiidc verllecf'gindcn 
nH: zk fıı· teahhii<lün G/lia
ziran/B37 <len itibaren on 
be~ güıı müddPllf' açık 
t•Jrnil uııeyC' bı rak1lm ıştır. 

2 - Nakıl Ucrctiııin 
lıay\ an bal?ma. alınması 
tekarrür ettiğinden nıu-

Mardin Belediye 
Riyasetinden: 

1 - 1·1 Löküs V(' 150 
f PnPr<icn ibaret hfltlin 
memleketin ayılınlıl· işi 
teahlıiide vf'rilecegiudPn 
1/Haziı·an/H:H den l\layis 
n:m onuna ka<lar mez
kur tNıhlıiidiin bir ~eneli
ği (G:,oo) lira muhanrnıen 

bedellP V<' f>/Hu7.iraıı/!J:37 
den itibuı·eıı 1:J güıı ıııiid-
dl'tlt• vt· kaµal ı f.lil'f u:su
lilc eksiltmeye hırakıl

rnı~tır. 

•> Kal'i ihalesi '2'2/ 
Haziran/ ~1:17 salı güııii 

saat 1 O da belediye dai
resi nele yapılacagındnn 

taliplcı·in teklif varakala
r1 mezkur günde ve tayin 
edilen saata kaclar bele
diye encümenine vermiş 
bulunacaklardır. 

:~ - Muvakkat temi
nat akçası (412.5) liradır. 

•1 - İstekliler "artna
me ör.ueğini mecancn al
mak ve kendilerinden is
tenilen vesaiki öğrenmek 
üzere her gün belediyeye 
müracaat eylemeleri ilAn 
olunur. 

7/11/14/18 

hammen bedel konmamış 
isede aramlacak muvak
kat teminat l 00 liradan 
ibaret olup kuuuni müd
det içinde (200) lira kat'i 
teminata ÇCYil'ilmesi şart
tır. 

~~ - Kafi ihalt\Sİ 22/ 
llnziran/H37 sah gürıli sa
at 12 de bele<liyt• dairt•
sind<' yapılacuktır. 1falip
lcriıı tt•nıinut maklıuzih 
V(' kt•IHlilt'I'İlll~Pll istf•nill'll 
Yl'Saikl<· lıirlikt<· ııwzkür 

gün \'l' saatti' BelPdiy<' 
t'nclimcniıw \ <' ~ı.ırtııamc

örncgini mecaıH'ıı almak 
üzPre h<>r giin bPlediyP 
<lairPsiııe ıni.iı acaat eyJP
ın~leri ilfm olunur. 

7 11/14 18 



Umamt netrlyat ve yazıltlerl 
MUdllrU 

SiRET BAYAR 
Basılmayan yazılar geri verilmez 
Baaıldıiı yer: Ula• Se•I Baaımevl 

MARDİN'DE 

Ulus Sesi 
Eakl Halkevl Blnuı Huauat Daire 

Teljraf Adresi 
Mar<linde •Ulus Sesi-
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- İNÖİLTERE KRALI : llC ~ 

Jorjun il; OMARDİNO ~ 
Taç geyme törenin l ljt)ffi!l~~f 

.A lı B u fil u = I~ . . 
S tı k . . } . t• : ~t OC» BAS 1 M EV i C»O a ı ıçın ge mtş ır !I :=-~ 0 ... . . . d h. 

Fiatı [25] Kuruştur. il ~ ogu tJlettlllD en ffiO ern lr 
Matbaamızda ve Gaaete Manullerladea arayıaız i! ~ B S M EV J O J R 
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HERMES BABY 
Portatif Yazı Makinası 

Dünyanın en küçük, eıı hafif, en uczu 
Ye en iyi portatif yazı mctkjnasıdır. 

-~~2~~~~~ 
,. 

UER1'1ES BABY Çelikten yapılmış, Fev
kaJAdde metan~li haiı~ hafir. ~al'ir bir makinadır. 
Çelikt('Tl kapafrıle fi !:'anim yiiks(•kli~incle ve 28 
~Hnlim mnı'H i>IJaıııda lıulu11un Htırınes f>ahy her 
yerde Pide \'e ('Hntn<la gayet kolaylıkla taşınır. 

( lüzleri vorııı:ı ına k için tusla rı si v .:t h ına-
~ . "' 

<le üzerıne kazdır.ıln11ş kin1yevi beyaz 
111addeli, b ir parça olarak yapılnuştır. 

~ 
==~ 

==' ~ == ~= 
-==-~ 
-~ t.,11 

== = ~- -~~ = •4 Her Nevi Defter, Çek, ~o ~o. ~lakb.uz, ~ 
-i Kağıt başlıkları, Kartvı1 Davetıye ~ 
=~ kartları, Divar Afişleri. ~ .1ema, Ti- ; 
===~ & a.t yatro biletleri çok güzel bir şekilde , 

~ bas:lır ve kısa bir n1üddet içinJe tes- 1 
==i lin1 edilir. ~ 
-=== ~-== ;;;;;;;s.: 
~~ 
~~ 

=~ Yeni getirttiğimiz lantazı, kübik • J harflarla çok şık reçete basılır. 
e=: 
'-='= 

-~ Verilı·cek Riparit'ler, gönderileet!k paralar )Jardin 1 
i'. ~ dr ( lJius Sc~i H<l~ıtnevi ) idare rııiidiirliiğii namın fi 
=E g-iiııdnilııwlidir . ! 
~-= -=:1 f 

~ Dı~arıuan gönderilecek sipari~ nümuneleri- 1 
l niıı o!uınaklı bir Slll'elt~ yazılmasını müşteri- r 
~ lel'imizden dileriz. i 

=== ~ ~ j 

i~iilWıiiiiiii!~iııiii~ii~im~~iili~im~iiiiiii~iillOOi.:. 
Yurddaş! 

Daima Yerli malı tullumayı unutma .. 


