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Kuruluş yılı ı Ağustos 1927 

'Selans 
~ovakya 

~tJurreisi alır nk 
da tören 

~ t\nl<a r 
rşı n ~INIE:Ş 

l111a .a 6 «l~ad vo» 
tı lk . " 

ı eks tısat nrızı. 
efik elans Funk 
. aları .. 
ıtler· , n1uşı-

G~ ; \'~ Üerlin bü. 
i i\ e Çııniz Hanı-

tpa" l <tat g >u sa hah 
l'> d arı-ı. ... e, trene 

s, ı t Ye tica n t ınii

dürl tTİ, ınerkez ko
nıulanı ve daha bir 
çok zevat knrşıhı
n11ş, bir ihtiranı kı
ta sı se hiın resnı i 
dunnuş ve nıuzika 
Türk, Alınan nıarş-

is ifaetti 
Ankara 6 (R:ıdyo) 

Çekoslov;ıky:ı Cunı

hu r rei~i Beneş dün 
istifa etmiştir. 

Sorojide verdigi bir 
nutukta ilk vazifesi 

yeni bir Çekoslo

va kvn kurn1ak ol-,, 

du<>·unu, devletin o 
~ c\na } 

<ı&-0 1 
11 ıususi hi r 

~1 11)~ la Ankara ya 
Deneşin Nut~u , larını çalınıştır. verilen kararları 

ş<r t"" 1 <ltşı\· • on .. n e 
dnnnşla ı <lır. 

!JI 1'lltk 
akı .-Alınan hav-

arı)e 1 " 
la8\.t t onatı hın 
. ıOnda . f. 

tı 'k nıısa ır-, 1 • 
ak· tısat vekili 

it· ({ • 
esebır, ınüs-

İktisat \ ekılımiz ~aki' 
Ke~cbir 

teşar1ar. Alınan se
firi, refikası, ikti-

ıı::a 

81filCQJü Ut<.®r<® 
ilah altına ad ğı ihti
Yatları terhis edecek 
i\nı<:\ 1• '-'t a G (Ra<lo) 

a~ ~~;.~ıı·k~ Bı~h- fili tia ~rım:t İ 
' İlter ')'ısıyle in

e l .. k İtı . Hı un1eti-
Sıh 1 1 

'&ı iht~ a tına al-
~ir· 'Yat efradı 

1 tıci T . . , 
o lae eşrın Cu-

ttqsi 
<!tbi · akşanu 
İln1eskede~egi bildi-

~ tedır. 

.\nkara O (R~dyo) 
Filistin 1( o nı 1 t esi 
Başvekil Çeınber
la yn'a bir telgraf 
çekerek Fi 1 isti n 
ıneselesivle bizzat 
alakadar olınnsını 
rıca etı:nişlerdir. 

İstasyon voluna ,, ,; 

hiriken halk, An-
knnı p:das~ı nıis·ıfir 

edilen nıis~ı fi rleri 
a 1kışla111 ışla rdır. 

5800japon 

yarahsı 
Sanghcı y, A.r-\ 

A 1ına11 haberlere 

Ben< ş rcHlyod~\
da ~ övled i !!İ hi r nu-

.,; . ~ 
tuktn istifo.)1 S~.'hep-
lerini söylcn1iş ve 
dcn1iştir ki; 

tatbik etnıek iste

di<rini bildirn1iştir. 
~ 

Çekoslovak yanın 
huzurla gcçinnıesi 
için dostla ri y le eyi 

- Söylediginı şey ynşaınası, nizaln ve 
her kesin bile.ligi şey- as<.ı} ışın tcıni n edil
lerdi r. Bizden iste- n1esi lüzun1unu izah 
nilen f ed~kftrlık ınu eden ve yapnıak is
hik ve adilane de- tediği işleri söyle-
ğildir. yen Başvekil nıer-

B 1 
kez ve ndenıi n1er-

eneş nutl< unda k l .1.. . . 
. 11 . l . 1. ) ez teş \:t atını yapa 

ını etı )Jr ıo-e <. a- .., k · · .·· y . ö~ cno-ını, her es ıçın 
g <>r\!, a ngtse cep- vet etın ıs ve Çekos- b' 0 • b · 1 · ı 
h 1 . I 1 · . d' tr ı~ şu esı tes<ı e erıııde vnra anan lov}\kyanın şını ı l '.., ... 

1
... ~ t .., . ~ eı ece<,.ını ı ave e -

5800 ~Lıpon asken hile en küçük bir . t' 0 

t d · d · l l ·· d l 1 nı 1 ş 1 r · e avı e ı nıe { uze- C\? rt arasın( a sa-
re geçen hafta bu- yılına yan bir devlet ÇAekoslovakyada-

1 

r;lya getrilr.ı'ştir. haline geldigini söy- ki bütün fırkalar 
En nğır yarnlı1ar leıniştir. hükun1etin yeni p-
Sano-hanv'd~ te(la vi rogramına nıilli fer 

:.~~I~~, Jalıııınışl:· r Baı.ıvekilin sözleri diyetin tanınması, 
dı<rer varalılaf Ja- Y C.ek lisanının resnü 

e> "' l d'l Basvekil general -: ponyaya sev ce ı 1 ') lısan olı11nsı 111uhta-
n1iştardir. A.yni J~af-j sandık. Japon~'aya riyeti haiz bir Çek 
ta zarfında 1çlerı~1- n~ld~dıln~ek uzere ! vücude ketirilmesi 
de ölen askerlenn Kıu!~ıang:d~n ~a?g- derpiş edin1rktedir .. 
külleri bulunan 3 00 haya getırıhnıştır: 1 



' 
Sayta 2 ULUI 8E!l 

[ 
Yaba m:mus ~~--. l:·~~~m~•••••••ı 
. ~©:~oln)U©ıır©l©ı : H aı lb> e ır o e ır : 

•••••••••••••••••••••••• 
Yunan Basını: 

Tüırküy~nün 

Dört yllhk yeni 

lstanbuldan yazılıyor: 

Orta A vrupada cereyan 
etme kte olan hadiselere 
rağmen Türkiye hükume
t i, bir t araftan eiyasal ha
diseleri uyanık olarak ta
kip etmekle lJeraber, di· 
ger taraftan da yaratı cı

lık işl erine de devam et
mektedir . 

Bu günlt~rde burada 
bulunmakta olan Başba
kan Celtt l Bayar diğ·er ve
killerle birkaç <lafa gö: 
rüştükten sonra yeni dört 
yıllık proğramı mcyd:uıa 
koymuştur. Bu programın 
tahakkuku için lfiıım olan 
para devlet bütce~ince 

tahtı temine alınmıştır. 

Bu ıııuaızam işler . lıa· 

şarılırkcn yeniden ver-

gi ihdas •!dilmediği gibi, 
bil ' nkis umum vergiler 
yüzde 10-30 nisbctindc a
zaltılmaktadır. Bu sebep
ten Türk matbuatı yeni 
programı haklı olarak, al
kışlamaktadır. 

Bu dört yıllık program
la memleketin maden kay
naklarindan azami istifade 
edilecek t i r. Bu s ay c de 
memleket kendine kHayct 
edecek maddeleri temin e
dc<'eği ~il>i: lıaricP. <h· ih
raç ı-dil<.>cektir. Bu gayc
nın tPınini iı;iıı Karadeniz
<.lc· blıyiik iki liman kuru
lacaktır. Gene hu program 
mucibince .\nkarada iki 
tane memur malnı.llesi in
şa olunacaktır. 

Hu mu:ızz:rnı pro~r:.ım, 
hakkıll'la fazla tef5ilüt 
vermek için ı:-:iitıııılar dolu-

• su v:ızt Yaz:nalıdır. llu mc-
- PIY ASA mm ya~dn is t:ıne <lr ticaret 

Cln•I 1 Kilosu ~ vapuru iRınarlanacfıktır. 
1 Kr. 1 Sn.- 1-

• - B- u_i'i'_d_a-,· --~1 3---:50- b 
Ar~a · -8 =-- Okullar milli ay-
t~lr~mrçuval)65~ - ,I rak ve filama 

----
~~~ı~~ıek ~ 25 buiunduracak 

,_Pirin<; -, :?5 --

Sa~c Y:.L_I nü =-
Tere ,.arrı -- . _::" - --
Zenin va 'rı 60 , . ·~ -~. ·-
Yiin 30 ı 
----·---' --" 
Deri 35 1 ----- -
Badem 20 
Bauem içi foo -

~ Ceviz 20 -

Ceviz içi 40 _ 
Mahlep 30 ---=---·--- ---
Maıi 12 
Ketime Şeker 
Toı ~P.ker 

Kahve 
8abun 

35 
32 

125 

-

Ankara Borsa 
Binası 

Ankara Borsa bi- ~ genel direktörlüğü 

nasının osn1anlı tarafından yaplırı

bankas ı yanındaki lacak olan bu bina

arsada yap ılnıası da genel direktör

kararlaşn11ş ve ar- lük İstanbul' da ol

sa üzerinde ilk hazır- duğu gibi Ankara
lıklara başlamıştır. ı da da bir vakıf pa-, 

Bina en kısa bir ' ralar sac:ıdığı kur-

zan1anda ikmal edi- m a k kararını ver
lecektir. Va kıf1 ~1 r mişti"r. 

V~ırDü Ç©ıy 

Rize' de~i tecrü~eler çot iyi neticeler 
Veriyor 

Birkaç sı~ııeıl•ııılıcıi, Zi· · murlu ve daima rutubetli 

raat Yekftleti tarafıııdarı muhitlerde ve hamııi top-
Wze \'C ha \'31i~iııdt~ ynpıl- ra.klarda yetişmektedir. 
;n:ıkta olan çay ekimi tec
rübeleri fc\'kalfülc iyı ne
ticeler \'Crmiştir. Alaka
darların ,. e rdik leri malu
ma ta göre çay c;ok yağ-

Rize ve ha valisi bu ba-
kımdan tabiatin tam bir 
çömertliğine mazhar ol
muş bir yurt parçasıdır. , __________________________________ __ 

ŞEHİR ve 
İ LÇE 

JJABERLE .. 'li 

Belediye meclisi 
Şehrin1iz Belediye nıeclisi dün fevka

ladde olarak bir toplantı yapn11ş, ekse
riyet hasil olmadığından Belediye seçinıi 
bir ha f ta daha uza tı!n1ıştır· 

Hususi idarede tayinler 

Kültür Baka nlığı 
büt ü n ok u11a rın n1il
li ve oku l filnınala 
rı 'bu lundu r n1a lan
na kara r vern1i ş tir. 

Ba kanlık bu husus
ta birde talin1atna
n1e ya pnıış ve okul 
direktörlük) eri ne 
göndernıiştir. Ba
kanlığın verdiği ka
rara göre okullar 

Çay _ _ .315 en çok iki sene için- Askeri ihtisas mahkenıesi n1übaşir]e-
~uru ~"14::._1 20 de milli bayrak ve ~rinden Bil,i l ve ~1aarif katibi Nusret 
P~m~ 18 İ 
Hal -ı 50 okul fiilaması hazır- Hususi dare katipliklerine tayin edil-

...... ______ I lamış o~acaklardır. , mişlerdir. 

, ,....,. .. . 

G3ri~ Yat';ı 

A. Kafüi un~siı 
~ışarı oııı 
Çocu~ h\' 

lık 
e' BundC1n eP · 

1 ~·dı n1an evve l' 
st· "'~ . . b. h~ 

rını n ır c -ı (11 
sinde görll W 
· ı r 0 

bır ıal ıse ~ 
1 1 b. .. ~iiflıl {a ı gog~ ~ 

·ll şında bir çoc 
9 ı· t n1uştu. Açı' b~ı 

ran kalbı n10 .,. 
. • fll' 

etn1ek ıçı n ~ 
bir muhafaı9 ; 

tl~ 
n1ış, ka 1 p oll 

ttl' ne konmllŞ 
1 

, 
t e. 

kat bu sure ~ 
'l' v v9 

rUCU<YUO .ı ı 
ö ğ• 

yaşannyac~ 

heli idi. 
çı~ 

Bu kalbı ~ ., 
bl 

cuk bundaO ~ 
gün ev,·el ~1f11~ 
Fakat ölıl~ 

- d değ11' yuz en ·c bronşit netı 
' ii'J 

Çocuk Jo., 
·~ı 

vakıt Clğırhg0 
gra~ı, boyıı del 

tQ 
santın1t· tre t' 

ti. 
di 

17 yaşında tıJ 
b 
}' 

ci ~i r tıı 
' ı1 1 Fran s a , 

g enç kadın t~·,. 
c isi 17 yaşı ıı?' ~ g 

lı f L yo adında 1 
, 

d Babası da t ~ ~ · 
' ci olan bu (<ıı ıı' 

t• 
küçük Y'l şttı s9' 
reye nıenı k Jt 
mış, g eçenl.cf ~ 
tün ailesinıfl~ 1 
riyle pi 1 otlı1. t 

01•f hanını ver 



"'ardinde 
Açılacak ehli hayvan 
sergisinin proğramı 
1\- lr 

Q.ısrak Şubesi: 

~a\·~uı erğilere iştirak edecek kısrakların müsrccel 
lıL arın 111··11 •• • •• 1 d "' ayğı 

1 
rnınet veya eşhasa aıt musPCCC amız-

ULUS S~:Sİ 

Cizre lludud Ta-

buru Satın Alma 

Komisyonundan 
1- Cizre Hd. Taburu-

nun senelik ihtiyacı olan 

9500 kilo Koyu:1 Sı~ır 

Kt·çi etine Talip çıknıa<lı
µ;ından yeniden kapalı 
zarf usuliyle hangisi daha 

Sayı 104i 

Türk havakuru- ! 
mu Mardin şu- 1 Ulus Sesi 

besinden 

Şatttır r a.ra. an hasıl olması ve pedigrileri bulunması 
b B -- ucuz ise satın alınacaktır. Urdi." .. ırınci ''c ikinci mük:1fat 4 - 10 üı;üncü, 

Arttırmaya çıka
rıl a n 26058 kilo Bug
<la yın degeri ni ge· 
tinniyerek n1üzaye
desinin 13 ü ncü per
şen1be g ününe tem
dit ed i ldiği i lan o
lunur. 

cumhuriyet 

bayramın~a 
Fevkalade bir şe
kilde çıkacaktır ıncu rnu··k~ r . ·ı· 't a at ıse <laha yaşlı kısraklara ven ır. 2- İlk t 0 minat koyun ~Şhit • 

edılen k lsrakla-r i çin 16 m il· 1 Etinin 1072 lira 30 kuru~-
kalat 'Vardır. 

_ .M iik:Hatın K e,· · j Miikfıf:ıtm ~lık<l:lTI 
ı --
2 Birie<'i ~lükflfat j' i) x 1 75 
a ikinci 50 x '> - 100 
ıo t"çüncii 40 x 3 - l:W 

Diirdüncü Mükafat 30 x 10 - 300 

l? - 'l' 
5V5 

1ty Şubesi: 

Saf ka Sergilere 6 aylıkdan 3, 5 yaşına kadar olan 
~arttır~ arap t ayları girer bunların müscct>l olınaL:ırıı. 

'l'~, .. 
lr olunan saf kan arap taylarına 

16 ınUkı\fat v e rilir. 

_ Mükaf:Jtın Nev· i MUkftfatın ~fıkılar -
Birinci Mükafat 75 x l - 75 

lkincd 50 x 2 100 

tur. Sığır Plinin 877 lira. 

5CI kuru~. keçi f'tiııi 975 

liradır. 

3-- Eksiltme 8 Birinci 
te~riıı 938 nnnıartcsi ~Ü- 1 
nii saat 9 Ja tabur satın \ 
alına salonunda. 

5- ŞartL1aınelcr para

sız olarak Tnbu Le,·azi
ıııin den alını r. 

5- Eksiltmeye gire
Cl'!klcrin 2490 No.lu kaııu· 

rıuıı 2 ' 'e 3 üııcü madde
lerinde yazılı vasikalarla 
beraber telif mPktuplarını 
eksitme Faatindan bir sa. 
at evvel Th. tiat ın alına 
kom i syoııl uğuna vermele
ri i lau uluuur. 

• 

ll ... m .. ıı , .. ıııı ... nı .. nr~:::11ııır:~ı' ... :~::ıır::ıııımıı ~ı t.dı L ... lh .... ııı.::~J .:: •• ıl.::~ .:::.. 1.. 11 

ABUNA VE İLAN 
ŞARTLARİ 

.----1 Abone Şartları 1----·· 
Miiddet _Tiirklye için Harlc için 

Oç, Aylığı 30u Kuruş 500 Kuruş 

Altı AYlıcrı 
- l"'l 

450 
" 

800 " 
..., ps· ~ene ır;ı 800 ,, 1500 

" 

İLAN ŞARTLARI 

İlAnm beber satırmdan (10) Kuruş alınır. 
İ l An neşrinden mesu-liyet kabul e dilm ez. 
Günü geçen nn~h aJar (10) kuruştur. ___ _... 

3 

ı o 
ÜçUncü 40 X 3 _ 120 28/9/938vel, 6,8/10/938 ... ______________ __ 

Dönlü.1cü - 25 x 10 - 250 
545 

ı - s . 
crgıye duhuliye ücreti yoktur. 

2
- rr ır hayvan sende yalmz bir sergiye iştirak 

'debil" 
ır . 

3_ n· 
dir.er ı r senenin serrrisinde birinci "elen hay\·an 

JI 
b··ıı· 8eneıerdc a k ı-: k. . .. .. .. od.. d .. .. ·e \:."'ilci oh . n~a · ı ·ıncı uçuncu or unc~ı . \ 
}'\an 1 .. trak sı rasıle mükbafat Iandırılır ve lıı r ha· 

nuudetı· ı d b·1· 

ı 
ıayatında e~, sergiye iştirak e e ı ı r. 

1 
4 _ y 

0lan ı :ır ı ~lara iştirak etmek üzere lıazırlanmakıla 
1 ıay•·a 1· ' arden ik· nara sergiler <le uıükftfat v~>rilcınez yarış-
0lan b 1 sene kadar Lir müdclet evvel uwklaşını:; 
lir.\ı'erj ay\·anlar sergide kazandıkları takdirde mükafat 

5- M .. k gr-nç v • u ·fıf:ıt kazauan havvanın snbibi hayvan 
biye :t~~nda satın alarak ke~di elinde talim ,.c ter. 
d ıııış~e ··1 rır · ı· d or'Otıı ~. nıu {,l atın nısfı bayvauı kemlı c ın e 1 

'er~ivep b~yütene diger n 1sfıda talim ve tt>rbiye edip 
· getıren YPııi sahibine Yerilir. 

G_ S . 
' 15 ergı kayit ve kabul muamelesi 13 - 14 

ll~r dirl!k~· 1~ - 17 / 1.Teş. / 938 günlerinde '"eter-
1llde <le ~rlugünde ~ 8 - 19 - 20 / ı. Te .• /938 tnrih-
22 Cun ayvanlar muayene ve puantaj edilir,/21-
~dilir 2ıa, Cunıatesi gün eri ta. nifü ve kazananlar ilan 
it> • 3 / 1 / rr } / 9 .. Qı'1ııl. · eş . 38 ııaza · günde kazananlar ser. 

lllde teşbır edilir. Teşhir üçüngdür. 

Mardın defterdarlığından 
Muhaır.men bedeli 

Sıra ! ·o Mevkii Cinai ~imden metrflk olduju Lira Ku --
1 Çabuk Hane lııo bişm i 11 00 
2 

" 
,, Sait velet n4elkü tavşan 25 00 

3 ,, Harabe hane Tabi oğlu kas hanna 14 00 
4 C:ı mii kebir Hane Yusuf bahbi mensur z. fransıze 5 00 
5 Yeni kapu " 

Hanna lige 7 00 
6 

" " 
Verdı ve met'icle benat circis 12 00 

7 
" " 

lıhksı Sado gizo 10 00 
8 ., " 

deyi boğoz 8 00 
9 " 

cebrail menazır 5 00 
10 

" " 
ceobµr kızları meryem ve erilye 15 00 

11 :ı 
Diikkan Şikir Yusüf 5 00 

12 Latifi ye Culha dükkani malyonlar 11 00 
13 Şeyulla Hane babbo yuhaıı ııa şcho 11 Oo 
14 MP\'kin rı 

Ermeni aın::;ih \'elet antun 6 00 

~Ievkii cinsi, kimden metruk olduğu ve bir ~eneli k muhammen icar bedeli ya
zılı IIazindve ait. mebani 038 mali yılına nıahsnber. teslim tarihinden itibaren 
Haziran o3n bi<layctine vr ~39 ve 940 mall yıllan sonuna kadar murur edecek 
müddetle icara verilmek üzre 22 / 9 / 938 tarihinch·n itibaren 15 gün ınfüldctlo 

açık arttırmaya konulınu~ ~u r. . . . .. .. . , 
ihale 7 Biriııci teşrin 938 tarıhıne müsadıf C1 1ma guııu saat 10 da va~ıdat 

ınü<lürlürru odnsında yapılacaktır. ~Iuka "ele tan7.inıi <'s:ıs olup şartnameyı an
ı~mak ,.; daha f:nla malumat a!ınak istt-!yenlerin ih?ıe giit~ünd~n cvve~. n.~fterdar
!ığa ınüracaatla1·ı ve talipleıin 0/0 7,5 muvakaat temınatlarıyle ıhale gununde ko-
misyona müracaatları llau olunur. 26, 29/ 9/938 ,·e 3, 6/10/988 



JDAREHANESİ lVIAROIN.'DE • 
IWd llalke?i Bhlaal Hwnısi Daire 

Telğraf Adresi 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

y U (Rlf' Mardin Vilayet l 
Daimi Encüme-

(Q) AŞ D 

Türk evının şe

refli ana nesi kiler

dir. 

Kavanoz, kava-

noz reçelleri, şışe 

şişe şurupları ol nıa

y:.ın bir ev, Çocuk-

suz bir vuva k:ldar 
~ 

tadsızdır. 

Bu güzel ana ne 

nıizi yaşntaiım. 

. ~ 

nıncen 
Mardin Firdevs rwrnın

daki e"'ki Park ınc' kiinde 
y..?ııitlmı in a edill:'n Yflli 

konağının nokı-an kal:.ın 

in~:ıafı !'.?3/H/D38 tarihin
den itibaren ln giin ıııüıl
<letle aı;ık ı•kı::iltmeyP çı· 

karılınıı::tır. Ke. if bedeli . . 
4464 lira 20 kuruştur. 1 

Ek.,iltme Birinci Tt\ rin 1 

9~8 tarihinde <~ııınartr~i gü 1 
nii saat 1 ~ de Vilfl) et Da
imi bıciımeninde y:ıpıl:ı 

caktır. }!11' :ık kat temina-
tı 345 liradır. Hu husu. ta 
daha fazla tf•f::-ilat :i.lın:ık 

iste~·cıı taliplPr:ıı Yilayut 
)~ııciiııısniı e müraeaatları 
ilaıı olurrnr. 

3-4 

•••••••••••••••••••c•~•~ 
···············~····~ • g •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• IGP •• •• 
·~ •• •• •• •• •• .,. 
•• •• •• •• 

Yurtdas! 
!t 

KU~ (~ ~ ! ~Bl l · li . ~
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:: Hep ulusun biriktirme gücüne 
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Sırn No 
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a 
4 

G 
7 
8 
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10 

11 

13 
14 
lJ 

Mardin defterdarlığından b' 

Muhamınc~ 
M~vkii Cinsi Kimden metruk olduğa Lira ~ 
Mt>şkiıı Hane illo Mirgu U 00 

" ,, J\rıtun oğlu circis avın ruülk 16 00 
,, ,, DaYut bıttı ~ 7 00 
., 

Xcr.mcddin 
" ,, 
" ,, ,, 

,. 
" 

' " 
Nl'crneıldin dükkan 
ıfolıhahlıarıc 

,, ., 
,, ,, 
., Dink 

" 
Jlane 

•ı I Hikkiin 

Lolı d:ıvut hoğ'oz 

1 i' ;. ı::. :;ieııı mı 
l\iık;Sı :::nclo ka,·nk 
Kas tüııın oğ"lıı Hanna 
Halıhı yusuf gevriyc· 
~ado l'l'rilıaıı 

,. 

Amsih mağı 
Haını m:ığı 

hlıksı eicco hannavı 
~;ıdo ~iııınıas 

Mclki velet kas Aınsih 

11 

14 
18 
C).. { 

15 
8 

10 
10 
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12 
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1 1 k"" · · · · l ı.edel ıı e\' ·111 cınsı, ırnm en ınetrfık oldıığ'n \'P lıir senelik muhammen ic=ır u .
11 

karıda yazılı lla1inPye :ıit ııwbaııi H38 rnali )-rıJıııa mahsulıen te:3lirn tarı 
1 

itiban·rı Haziran 9::3D hiJa vntine \'C !kW \ e n.ıo ııı:ıli Yılları :::onuna katlar 
rd11<·ek miiddl't]e it·an· vı ;ilıııck üzre :?0/B/U88 t:nihi~Hkn itibaren t5 giill 
drtle :ı~·,k :ırtfıııırnva koııltııııu~tnr. \ 

llıale 8 nirinci 
0

TPşı iıı ü:.>8 ~arihine ıni.isadif CuınartPsi günü saat 10 Jll 
dat miidiiı liiğ·ii odasında yapılacaktır. 9t 

:Mıık:ı,·c·le tarıziıııi ı ~as olııp ~artııamcyi arılamak ve daha fazla malll~ıl 
ın:ık i::;tryeııleriıı ihale giiııiirıdeıı e;,·,·pl DC'fıPrdarlığa miirncaatları ,·e t·llfı!l 
00 7,:> ıııu,·akkat teıııiıwılariyle ihale gHniiııdl· kuıııisyoııa miiracaat)arı ıl· 
nur. ~7 / :30/93S n• 8, G /10/!)~18 
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Ulus Sesi 
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lllf 
Vll 

Bu gücü arttirnıak hep senin 
elindedir 
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;) ~©ı~nm~vü 
ı ·~ Doğu illerinin en mo~ern ~ir 8 A S 1 M EY 1 O 1 ~ 

B" ' I~ -
lf VafffilŞ l '."&~ Her nevi Defter, Çek, Bo-

B. k j-:il il lf YO filUŞ,, ~· no, ~takbuz. Ktığıt başı c-

·-------------------~~ Yeni getirttigioıı:ı 
fantazi ve kUbi1' 
harflerle çok şı1' 

., r ları, l{artvizit, Davetiye, ~eçete ld\gılnr• 
basılır. 

Evvel zaman içinde 

ÇOlt ~ [ l!· [ . ~ti V 
K.TABIDIR 

Sathk için İçi çoli: güzel HUifiye ve 
Masallarla dalu bu liitibı iter çocu· 
ğa tavsiye ederiz. 

. Yur~~aş ! Kaça~cı vatan ~aymıdır. 

~ Duvar af isleri Si nen1a ve 
~t 1'iyatro biİetle~i çok güzel 
• bir ş0kilde hasılır ve kısc1 
jfj bir ınüddet içinde teslinı 
.tj edilir. 
·~t~\ 

MiicelliUıanemiz var 1 r. 
Her bovtla kitah, ık!t ·r 
ve sair. lıiiti.iıı :-:C'vler <, 1 ~ 

, .. 1 ·ı 
~ık \ 't: beg•.milect>k :;-r ,ı 
de tl'cliıl e<lilir. , ________________ _.->_ 
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Basıme\'İ) lılare ıniiıliirlüğü naınn_ıa g·önderilmelidir. . jf 
Dışarıdan gönderilecek sıpaı·iş nümuneleri.nin o!ç1nak ı l> 

rsuctte yazılmasını savın müşterilerimizden dileriz. . .. 
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