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Ulusal ve Zafer 
Günlerimiz .. 

Uz ş 
• 

ş r t 

Kamutayı_n 
Dünkü Toplantısında 

detli uhare ler 
devam ediyor 

T lirk Ulurnrrnn ııhısal 
1

. ''C Zafer günleri, hi<; 
).~r ulusun ulu::ıal günlı:· 
rııe kıy:.ıt-; kabul Ptnıez 
<lereecde ~umullu \'l~ kut· 
"altlır. Bu giiıılern kanış· 
ıııak h;in güstcrilen \'3· 

tanpervPrlik ve kahr:ı
ınanlıklara ise hi<; bir ulu::; 
tarihimle rastlanamaz. 

MuMelif vef 'a etlerin 937 yıh bütçelerine munzam 
ve fevka!ade tahsisat konulması ve münakale ya

pılması hakk n~aki kanun kabul e~il~i 
Günei'in Yer viiıüne 

ışık ' ' l: lı:;yat· s:tçt ı~ı g-iiıı· 
<lenbcri hl'~eriyı t, tarihiıı· 
clı! yarattıi}:ı ,· :ırlıklaıl:t 

diiuyayı diiıı.Jcn'ıı biı km.l
rnt oları Tiirk ulusunun 
son is 1 iklfıl , ... kıırtulu~ 

tarihinin teııH~ ti u)aıı Ulu-

._,al ve Zafer ırünleri 
!'.'! ' 

ak saçlı t:uihin kucağın-
da lıiivüdükçe derrcri \'e 1 • ~ 1 
kııtsallığı n kadar ylik-
selmckte, g~ııleşııwkte \'P 

artmaktadır. 

Tüık kurtuhı~ t.ırilıi

nin her gec;erı günü ua~lı 
lı::ışına bir tarihtir. Di.in 
bu tarihi günlerden berini 

~O J\lart i~iııci inönü Za
fer '"Ünüııii, ya~adık ve 

b J • " 

uğurladık. l3u günün uğ-

rurnla clnlarım feda eden 

aziz Relıitlcrinıiziıı vüksek 
' . 

hatırasını bir daha amlık. 
Yüce Kurtarıcının mane
vi huzurunda lıir dah:ı 

e~ildik. 

Yarınki Türk nesli de 

bu uluı::al ve znf ·r gün!e
rimizin hatirc~i öniindc 
eğ·ilirken, lJestanlarını okur
ken, bu (J'iinl~rin yaratici- 1 

t:ı -

~i uluö- ATATOHKE kar-.... 
~i olan ıııiınıet ve şükran 
bor~.larını biıdcn daha iç
li ve inanlı olarak ödeye
cekler ve onun kendileri
ne emanet ettiği cümhu
riyetin ınnhafaza~ı oğrım
da. ölmeyi Pn l>üyiik bir 
~ercf vcötlcv bilccekJn<lir. 

SiJ·el /Jayaı· 

Kamutay toplantıamdan bir görünüş 

Ankara ao A. A. - · ı nın nıuıızanı tahsi
Kanuıtayın bu gün- sat ~3.5ü9,@0u lirnnın 
kü toplantı ında ka- da fevkalcide tahsi
hul edilıniş bulunan sat ohırak konul
bir kHnun lc1vihnsile n1~1sı ve vine bir _, 

ınuhtelif ve veka- l<ısıın bütçelerin fa-
letlerin 1937 nıa li sılları arasında da 
yıl~ bütçeleri nin nıuh 1 1,1701 000 liralık nıü
tel 1 f fasılla nna 14: nak~ıle yn pıln1as1 
n1ilyon i51 hin lira- ı tasvib edil111iştir. 

Hatay 
Telefon a Anka

ya bağlaniyor 
Hatayı Tiirkiveve ar2sında kurulacaktır. 

bağlıyacak olan bllvllk 
telefon hattının ku.rul- Hatayı telefonla da 
masına başlanmak üze- ana vatana bağlıyacak 
redir. P. T. T. nıüdü- olan bu hat 4 çifte tel 
riyetinin bit· mühendisi olarak kurulacaktır. Bu 
bu husustaki tctkikatı- ı suretle ve Hatn.y yo
nı ikmal etmiş ve ra- lile ayni zamanda Su-
porunn umum müdür- riye -- Lübnan-Filistin
lüğe vermişt.ir. Yeni hat, de Türkiyeye bağlan
Adana ile 1 kenderum mış olacaktır. 

30 bin kişilik bir Japon ordusunun 
geriden muvaselesi kesindi 

Çinliler yeniden bir takım 
şehirler aldılar 

1 

,Japon İmparatorunun at üzerinde alınmış n~smi 

Ankara :30 A. A. - bin kişilik bir Japon 
Çin reslni tebliğine 1 kuvveti Çin hattını 
göre, ~in1ali Çinde yarınak için ün1it
Tsn1po ceph('Sindc siz gayretlerde hu. 
seksen kilon1etrelik bu1unn1aktadır. 
bir cephede şiddeti i 
nnıh;.ırche oln1akta
dır. Gerid('.'n ınuva
sa lcısı kesilen ~O, 30 

Çinliler yeniden 
bit· ta kun schirler 

~ 

isğal ctnıişlerdir . 

Romanya Kabinesi istifa etti 
Ankara 30 A. A. - 1 istifanın, Almanyanın 

ı l 
· · 1 Tuna üzerinde bit' lıarb 

Ronıanva 'a )lnesı I ~·ı t·ıı b 1 d k - . ıı o ı as~ u UR urma 
istifa etnıiştır. 1 kararınm Romanya ef-
Ulus Sesi- Kabinenin k9.rı umumiyesinde yap

i8tifası sebebi lıakkıuda \ tı~~ı- tesirden ileri gel
henüz btr malumat alın- dıgı kuvvetle muhte-
mamakla beraber bu ı ıneldiı·. 
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1 Yabancı ~asınlarda 
İngiliz Basını: 

1 Leyli Talebe ücretleri 
önünıüzdeki sene, leyli meccani 

1500 taiebe alınacak 

B lU1 ~ lUı n lk lUı 
Türkiye 

"Yorkshire Obseryer,, gazetesinden: 

(Kültür politi~amızm temel taşı ce~aletfe mücadele~ir) 

Tlit ki) cılen gelen ban
kncılaı dan ve S:lrnlyicilı•r
dPn ıııiite~ekkil lrnyet Tti ı-. . 
kiyenin ikinci be~ yıllık 

proğ'ramıııa ıııüıaharet tı·

mini maksadivle bir kaç 
hafta daha. meınlekPtiıniz

dc kalacaktır. 

KEMAL ATATÜRK 

1 

sadasız yüksek iradesiyle 
ha:;;;u:ın ulu ünderımiz Ata 
1 iirk' ii ıı < loğ·d nğ·u ta ri lıten 

hug-line k:ıcfa t' ~ereflo dolu . 
lı:ıy:ıtmdaki hliyiik ba~a-

rılarmı anlatiyor \'e datıa. 

ı-onra Tiirkjyenin s:mayL 
leı;;mc hareketine geçerek 

Bugünün Tiirkleri ta- 1 sayılan günden giine ar-
rih ve coğrafya kitapları tan faerikalar hakkında 
nın güstenl:ği Tiirklt>rden izalıat verdikten sonra din 
tamamiyle lı:ı .• ka bir mil- ve :Hlliyc ::5ahalarımla ya-
Jcti temsil <'diyorlar, çüıı- pılau islühatı ,.e müdafaa 

Önün üzdeki ders 

yılında nıasra fJa rı 

devlet tarafından 

öden ınek üzre pn n

siyoıılu nıekteple -

re nıeccn ni levli 1500 ., 

talebe a lınnca kt ır . 
Bu nevi nıckteple
re ücretle deva 111 

t>decek ta !ebenin b;' 
ders senesi za rfind:• 
Vt'rcceği ücretin ba
renıi de hazırlan -
nııştır· Bu baren1 
şudur: 

Galatasarny 2:10, 
İznıir kız, İz.11İ · eı 
kek l İs'-'leri ie Buc<ı 
kız ()rtanıektebi 22,i 
l(a ndi ili kız, Eren-

köv kız Liselcrile 
..J 

Üsküdar kız san'at 

nıektebi , İstanbul 
kız nıuallinı nıek

tehi 200, Çana kka
lc Orta nıektebi 190, 
Sı v;' s Lisesi 1E5, Ba
lı kesir Lisesi 175, 
Adcı na kız ve erkek 
)rbı nıel~tepleri, Bur 
s' eri< ek \'C Div:-t r-. 
hH kır Liseleri 165, 
Afvon Ortaınekte-,, 

hi rno, Gazi Antcb, 
Kasta rnonu 150, Kü
tahya ve Y ozğ·cı t 
Liselerile Bolu ve 
Nığdt~ Ort· nıektep 
len UO, l3 l ı cık kız 

Ortanwktebi 130 li
ı·adır. 

kii son 15 sene içinde i kuv,•etlerindc tatbik edi
'l'ürkiyc yeııidt:ıı doğ'nın ~ len ycııiliklt>ri Rayıyor \'C 

ve yeni bir hayata gir 1 rııairnlı';İııin soııunda ~öy
nıi~tir. Eski nizam ortada•ı . }(' diyor: 
kalkmış ve_ onun ~-~·rırıı 1 
önümüz<lckı yiizyıl 1çıııtle 

Avrupa i~leriııd c rııühiııı 

bir rol oynıyacak (olan 
yeni ve diıı:.ıınik bir ku \'
vct almıştır. Bugiin yl'ı.İ 
1·ir 'l'ürkivc ılo li· ıııu · vr 

Seçme Haberler 1 
"IDlS ıleıı sonra Bal-

karı dc\·letleri, ~imdiye 
kadar alı~ııııs oJdnkl:.ırı 

Damga resmi ~anunu Vasıtasız 
. . 

d[ıimi rıııılı:ırebe ve mü-
cadele yer iııc, sulh ' 'e rc
f:Jlı:ı kaqışmu~l:ırdır. Bal
kan l<ı rın lıPr t :ı rn f ırıda il<'l'i 
lı:ıreketl<>r gör\ilmektctlir; 
fak:ıt bun!ur :Hasmda Tür-

Değiştirilecek Verğiler Ha~~m~a 
IJ ., -. "' 

bu milletin istikbalı Afuı--

tafa Kemal J\tatiirldm 
\ azettiği şu preıısipe isti
nat rttıriloıiştir: 

'"Kültür polctikamızın 

trmel taşı cehaletle ınüca
d lcdir.,, 

kiye daima diğeı-Jeriııe ör
ııek ol.ıcıık bir yol tut-
ıııu~tur. ~\eınutlu o muıı
if•lrntl€ re ki Tiirk,lin do~t

luğuım teıııiıı cıtıııiştir.,, 

Maliye vekUleti dam 
ğa resmi kanununu de
ğiştiren biı· kanun pro
jesi lıa7.u·Iaııwktadır. 

Bu Projede tatbika
ta aid bazi islahat göz 
önünde tutulmuştur. 

Merhz Banhsın~a 
. Ciimhuriycı merkez 

. uh_an ır ... bundan ~c·n- bankası idaı·c mecli8i 
ı • n.ıı ı .ı.1~~ 1 ı~~ı-~ı~:f~ ı~ eı~ı- ! d 28 Nisanda fevkalade 
11 .. l OllZl gctııd1~ 1 .a~ı- GISlr a birtoplantı vapacaktır 
ız kiymetli degi~iklikler Ait b 1 d ... ' 

~ rası??a ~ı>si.ıı kaldırıl:ııu- 1 n u un u G BU GU.NKU. d 
sı, lulafctııı ılg:tsı, Aarap ı 

harfleri yerine lfttin harf- 1 K :.ı hire - Trah P () S 'I' A LA R 
ininin kabulii, te;etttiriin )us hududu Gİvann
kaldmlınası, ilk tahsilin 
mecburi kı1ınnıası, ıııillet da ~~larsan1atrulta 
mekt('plerinin ilıcJa . ı "e yapılan n ra~tırma
kadınlara intihap hakkı- larda n1ühi111 bir 
mn \"C'I ifme::;i ~ibi bazı nok-

a l tın ınadeni bu -t:ıları k:ıydettikte:l sınr:t 

bütün lıu i~lcri ::;ed8İZ ve lunnıuştur. _ .. 

Bug·ün Sabah o-c-. .~ 

lecek ı-·ren postası 

yoktur. 
Saat 11 de Nusa y

bin, l{ızıltcpe, De
rik saat 18 te Savur, 

O H TA O K U l SAY f A M l z ~lidyat, Gercüş, İdil 
Cizre ve Oi\'arhn-.., 

Gelecek hafta çok zenğin kır postaları gele
cek saat 18 de Tren 

yazılarla intişar edecektir. : postası gidecektir. 

Hükuı ıwtçe ht1zır

lann11ş bulunn n vn
sıtasız vcrği lcr hak
kındn ki kanun pro
jesinin yakında ka
ınut:t ~·a veri 1( ceği 
haber alınn!ıstır. , 

Sıvasta yaptnı!aca~ demir 
inşaatı 

g3G d:1 Sı,·a:sta kurııl

ınasıııa lıa~laııılan modern . 
denıiryoln ;ıtPlyeleriııin in 
~aatı önümüzdeki tenıınuz
da bitirilecektir. 

1 Askeri Şura 
Toplantıları 

Askeri Şurra toplan
tılarını bitirmiş milli 
müdafaa Lakani general 
Kazim Ö&alp üyelere 
Anadolu kulübünde bir 
ziyafet vermiştir. 

Sayı 887 

Balk bilğisi derlemelerinden: -
Maniler 

Derleyen: K ılıçözlil 

,.. _,_ 
Ak Qü,·crcin olayını, 

Cadde yola konaydım, 
Gidib gelen yolcudan, 
Ben yarımı soraydım. 

-8-
Al Elma di~lt'nir mi? 
Üstü güııeşİPııir mi? 
Küçükten bir var se\·uiuı 
İle bağ'ı~lanır .mı? 

-D
Asınada sazım ::;ensin 
Gül yüzlü na'l.1111 sensin 
Yedi kitah lwkkiçün 
Benim :-şahbamıı sensin. 

-10-
AI =şlik mavi düğme 
Yine düştün günlüme . 
Her günlüme tlilştüln;c 
K:.ın <lanılar ~- ürcğimc. 

-11-
Altın yüziik piroza 
Varın söyleyin horoza 
Bu gPcelik ötuıe:-in 

Yar geldi ,r:ıııımıza 

-12-
Altınım var t•l gibi 
Ne bakarsın il gibi 
Ben sana ~üvcnirim 
Kazanılmış mal gibi 

~ ·Gar,ibVik'ala( 1 
Mide ile ~imağ arasm~a 

münase~et 
Hazım zoduğilc zekfı 

arasında çok sıkı bir mü
nasebet \'ardır. Bu ıııiita 

lea A ııı crikaıı profcsörii 
T. vviııgate TodJ'undıır. 

Mide hazım lıu::m. ıın<la. 

zorluk çekcr::>e' müfdddrc 
bundan h•tifade cdermi:.-. . 
~h·şhur Darviıı, gene ay-
ııi dcrc<:edc ıııaruf Ame
rikan şaıri Sanıuel Uon
sun, c~erleriniıı nıuvaffa

kıyctioi hPp ıııidderiııin 

bu imzasına mcdvun imi~-. . 
ler. 

Bin sene evvel vu~ua 
gelen infilak ~ugün 

görülüyor 
Bundan takriben bin 

ı::cne eYvcl Ilerkül yıldız 

kiiıııe~inde hasıl olan in
filitkı, bu gün rcsethanc 
tclcskoplarilc görmek bf~· 

la mümkün oluyor. 
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Gfüülü\·or ki .. . 
ole . , 

1 
· ultravı. 

\'11.ı arı tetkik -
111ek . . cdcbıl 

J~ın ik~ 1 usul ~ardır. 

1 - .F'ot ıs-lu. o:,raf plftkı usu-

') 

... - Floresans bir mad-
de koymak. 

Birnz ileri<lı! tetkik 
etlPeerr· -

.. ' . ı:ı 111ıız spcktroskopta 
guzılı• L•tl· 1 1 • • ~ı :ırı \'Pi'(' J lr 

fot oirr·ıf 1• v • 
r-. • P a~ı konulacak 

olunuı·~·t k,. r· 1 . . · • ·a ı Jlr poz ve-
tıpte llevülaff Pıııan yapı 

lır a ultrn"iole su:ı;tınm 
hudutları gürüli.;r. Eıter 
~ok ufak tak::;iıııatı h3vi 
bir p:ır~t ile ölı;iiliir::;P 
iiltra viole ... ua at ıııın mC\'· 

ce tulıt•ıi lıııdutlarıd:ı tcs
bit \'C tayin <•dilelıilir. 

Oltraviole şua:ıtıııııı 

gümü~ mürekk0uatıııı tah
lil etmek gibi kimyevi 

tır. Bu ah~t bir kömiir 

ı;rıl>uklu elektirik Jförıbası 

yani bir ~lrk lfi.mba3ı ünü 
ne konulacak olumır=--a fı

rıldağın . döııfüiğ'ii görii

liir. Bu devimi (hareketi) 

~u suretle izah edt•Liliriz. 

Fırıld:1ğ'ın lJir yiizi.i 
iizı>rine gelen ş•ıalanlan 

ıniilıiııı hir kısmı isli olan 

~·üz tarnfınuarı t•nıilir. Bu 
yüzile tenrn~ta olaıı ıno

Jek Ollerin hareki kudreti 

diµ-er yüzdekilerc naza. 

r:m artmı\' cıl:-!cağmdun 

bu ~·üz kar:;;ısındak i 1110• 

lcküllcrin isli yüıc diğer 

~ iizden daha fazla çarp

maları fırıl<la~ırı isli yiiz

deıı bayn yiizP doğru 

dünını•siııi ıııudb olı&r. 

-Sunu \'ar·-

ta~sasından ha~ka uzvi M ard 1• n 
ltıikropları da öl<liirmek 

hassasma maliktir. 1 icra dairesinden 
Mcselft bu ııevi ~ua

ları pek bol ihtiva e'leıı 
Civa lıuharlı hir lfııııba 

Yanınılan akıtılan f:U ıııik

roplar<lan tasfiye cılilıııiş 
olur. 

gelen ziya. 

nın encr~i taşıdığı malum
dur. Fakat lıiı beyaz zi
Yanıııda enfraruj, ı cııkli 
kısım ve nihayet ültra \'İ
cıle olmak üzre üı; dns 
nıe,·ccden te~ckkiil etti
ğini de lıiliyo;·uz. Acaba 
nakledilen enerji hangi
sinden gelmekte<lir. Ya
pılan tecriilıt>ltırdcıı aııla
~ılmıftırki enerjiyi ta~i
y:uı kısım göriinmiyen 
Şuadır. Ve lıilbas::a eııf
raruj ,.ualn.rdır. 

Bu keyfiyet H::ıdyo 
ınetrc denih•ıı bir aletle 
basit bir surette gürnle
bilir. l3u alet şakuli nir 
lnihvr.r etrafında vP içi 
kan derecede tahliye c<lil
ıniş bir anpul içimle ha
reket edebilen bir fırıldak
tır. Bunun ayni cihete 
doğru <lüncn birer tarafı 

•ilik diğer yüıleri parlak-

Bir kıta ilan1la 
~lcu·d inde d<n'::ı ve
ki 1 i i\lchınet Bava-

J 

n~ (500) lin-1 ücreti 
vekalet ve n1esa rif i 
icn iye itasına borç
lu il·anıet 111ahalli 
nıeçhul ~1ardiııli 
Süryani Kc:.tülik Ho 
ri Efr<-1111 veresesi n

d t' n Tcrzöye İcnı 
eınrinin ilanen teb
liğine k:ırar veril
nıiştir. İş 1)u ilc"ının 
g~ı zetede neşr i ta ri
h inden itiharen hir 
aya kadar borçlu 
l'crzönün yazılı ı;or 
ca karşt bir itirazi 
ınevcud ise n1ezkur 
ıııüddet içinde hil
dirilnıesi aksi tak
dirde icrnyn dcvan1 
o1un3cağı kendisi
ne tehliğ yerine geç 
n1ek üzere kevfivet ., ., 
ilan olunur· 

.. Konyada . le~istan Hü~ümeti : '.~~·~::")' ·-~ 1 50 

T uH~k kouAşu,~uhesı İzmir fuarına iştirak . ~:;,1_ıc Bi°i"<;~~ .\u5~·3 :=-ho-
1 nO ıut • ,> 
san a ÇI ıyor Edecek 1 ~n:iu;ek -=S=i _50 

l'irin<; ın i 

Konya nın 'Türk İzn1irden bi ldiri1- ., . ';ıde Y:ığ' ,-go -
kuşu şubesi Nisan- diğine göre Lelıis- ~rr~ yafr-ı - 80 ı 
da ~ıçıl:-ıcaktır. Sin1 tan hüküıne ti 03"' İz- z~~tiıı ~·~ GO 1-~ Yün - -40 ı --l 
diden nıüracaat e- nıir fuarına iştirük ı lı _!)eri 35 -,~ 
den 07 gençten :37 edeceğini resn1cn ifadem _ ıs_ı= 
sinin sıhhi v<ızİvt't hildinn~ştir. · _!!adem içi _t._~1 -
Ieri Türk kus~ına Elbı·standa ('~iz 15 ı _ .. Ct•\ izi;:i- - ;:3;> 1 
girnıeye 111üsait bu -M ı ı' · ·ı---;y:- -
lunnnışt ur. Bun la r- Saka! uzatmak yasa~ ~ı:~:.i tıp 1 ~~ -

dan ye( i~i kızdır. Elbistanın bazı ' _K<'sıııe_~Pk_m· 1 :35_ = 
1 

Toz ~f'l\Cr 1 3~ 
köylerinde gögüs- K<ıhvc rno --

Merzif Onda ıerine kadar sakal , s~ıı,ııı 1 50 -. - ----

H 
1. Mı, uzatnnbn kavn1a- Çay 310 8V8Cllll\ eKte~i 1 ·ı . J Kuru iizt-İlll ~-2-0 ,-

<aın ı e Jandarn1a -ll · c ,_Pf!lilltt1z -- -20~ıı 
ıt erzııonda hir ha kun1andanı tarafın . -ı-- -

1 k 
Hal I 40 j' 

vacı ı - ınektebi ;lçt- llaıı 111eı·l,0 v ı· t"l u ze ç'ı gı- 1 ~s ı -j ~~()o , __ 

lacağı söylenilınek- rılarak iki hafta j_ iiil•~•ullilv•u•ı~-..,.-•-ı .. __ i 
tedir . Bu haber çinde hepisinin sa ... 
~lerzifon geçliğini katları traş edilnıiş 

_ç_o_k_se_'_'iı-1d_i_rı_n_iş'_t_ir_. _ti_r_. ------isw~~US SESi • ı 
Mardin Defterdarlığından: ABO;~:.ILAN 

1- (44819) lira (54) ku- ü. 10. ve 11 inci ına<l<lccl-
...... 

Abone Şartları 
rıı:.:lok lıC'df•li k<•:.:ifli ~lid-. . 
yat kazası hiikfııııct kona-
l!:ının 837 malı ~· ılı zarfın

da tauıauı olarak in~a edil
mek üzre k(·şif lH'ılcli olan 
4-!819 li.ra 54 kwnı~ iizc
rinden 16/3/ü38 günün
den itilıan·ıı 15 giin nıih1-
dctle ve kapulı zarf u::m
liyle ek:::;ilmıeye koıınl· 
rnu:;;tur. 

2 - l\f U\"'1k:tt tPlllİ -

nat. nıiktarı um28) lira 
(90) kunışttır. 

3 - hu i~c :ıit ft!nni 
şaı tnaııu .. ', kı>:;;ifıı:ııııı·: mo
del \·e proje g-ihi < 1 nakı 

ınüsbite bedcl::ıiz olarak 
~fanliıı <ll'ftenlarlığile ııa

fia dairelerinden :ırana
caktır. 

4 - isteklilerin .Mimar 
veya mülıc·mJis olmaları 

,-p~·a re:::;mi <'Cri<I~ il· ilan 
j olunan taliııı;ıtııaııı rdc ya

zılı ehliyet \"'CSikalarıııı ib
raz etmeleri :;;arttır. 

5 - )lezkiir iıı~aat i<-in 
.Maliye vC'kftletiııde~ göı~
derilen (:3!l750) liralık tah
t;İ:::atırı a::;ıl bcdı,li keşif 

olan (443 Ul) lira 54 kuru~a 
il>lağeuilınediğ·i takdirde 
&özü geçen kc~ifnamenin 

rinde yazılı (şap.sıva ile 1 

renkli badan:ı ) nin be<ld- N------~ıv----11 
lcri olan ( 456D) lira 54 ku- 1 Avlıo·ı ~· 

• ~ ı... c:f 

ru:;;un tenzil eılildiktl·n ~·§-
ı-;uura geri kalan (3H750) 
lira üzerinden cksih ıııe 
yapıhıeaktır. cktiiltıııe ııc- Ci------ '-
ticPEİııdıı mevcut tah~i:;at- ı 

Altı ı\.ylığ'ı 450 800 
ttan a:=:arrnf \'Ukubuldurru - :"") 

takdırde t<ıs:ırruf ıııikdarı 

kt>~ifnaııwniıı G. 10 \'H 11 
inei ıııaddekrinde yazılı 
~~qı,.;;ı"a \ 'C rrııkli badaııa-

ıım yapılması iınkarıı ol
d11p;u takdirde hu i şlerin 
de bu ııı cyaııılt' y:ıpılac:ık 

''e 1050 sa~· ılı muhaselll'i 
unıtııııi~rc iwıııınuıııın 8:3 
iııci ıııaddc!'inin (il ) fıkra

sına tc"fikan bcıleli ilı:ıle 

mikd:ırının ~iilfü; iiniiıı mü
teahhide tcuıiııat nıukai.>i

liııde avans ·olarak \erile
ccktir. 

G - ihale; 1 ~isan 938 
Uuıııa günü ~mat 1 dı ı def
terdarlık clairc!'inde yapı-
lacak YC h~teklilcrin tPkliJ 
mektuplarını ihale gü-
nünde s:.ıat 12 katlar def
terdarlık makamında top-
lanan alım. tı:ıtıın komi~ 
yonuna vermeg-e mecbur 
oldukları ilan olunur . 

•-4 

Seneliği 1 soo j1500 

1 lL.tN ŞARTLARI 

1 · İlanın lıcner satırından !r (Hl) Kuruş alınır. 
t 

İlfrn neşrinden ınesu
h liyet kHbul edilmez. 

~ Günü geçen nushalar ,, 
(10) kuruştur. 

Yurtdaş! 
Yi,1ecei!in, <revece-_; .__, h J 

ğin velhasll her şe-
yin yerlisini kullan
n1a yı yeni içtiınai 

ahlak emreder. 
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1 J) AR :ft HAN E:S t· 
Eski Haikevi Binıı•i ff119uari Daire 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

Telğraf A dresi 
Mardindc "Ulus Sesi,, 

M. Siret Bayar 
Ba .. ldıiı yer: (ULUS SESİ) Basımevl 

*" - zwm .ı 

Doktor - Operator 
Saim Kesen 

22 · ::KE as z &22l acms ı iA325 : a_ ı _2 ıu .,,.,. 

Al.l[ DOKTORU : .. •••• ••••••I ••••IF·::·= _t . ~ -; M O D E 0 N tJ +ı •: Her Aılmıın '-'ıhhatı ıl" f. ıe ı\. . fj 

• :r :ı laka d :~ r o 
1 
a il ~ ~) k g Üz(' 

1 
, tlll'1·1111~m;llı .. r1·ı·,ı·11l1"'::~·ı111 ... ''::11111r

1

lllı .. ~0'1·1·111 ... :::,·11111111~ " Anıeliyntlarını n1utedil şeraitle •1 !.ıır e:;enlır • i 1 ı• il 1 ı~ 1 ·~ • l' 1 111 l O 
• t!j Matbanmızdnn ar~yıoız. f, bıl ~h11d il lh 111.11 il l ı~ HDll j tf) 

yapnıağa bıışl:ııııış t ır : ı..·:z.:.·.,,,.,... ,..,...,.........,, •••• ! M CM AS 1 N 1 :1 1 
PAZAR'T'ESİ "e CU~1 A GUNLERİ :· nn OD E lı 3 •111 • 11 kt • 
fukaralara ıneccanen bakn1a kta<lır • ~~lık 'Woda uncu sayısı çı l : 
Adres: Postahan~ yanında, Park karş ... ada { meenıuası Nuslıası t 5 kuruştur s 
• • o ~ o~ ·O•••••••• 9 numaralı İkincikamm Gazete müvezzilcrinden arayınız • 

1 le•••~.- ••• .. •• 

•• 

sayısı çı~tı 

li ıOrina ah~ Yağları -·ra1 ~=~~~ t~~~~~1i~::ıav- G .. T . . 
:;:y;;k şı'ş..rııs ı· 60 kuruş siye edC l'İZ. , '!.ı,fJ~ uven ecımevı O§= 
U, Soı - lô:" - •D•••• •••llCC e ~ 
Satış Yeri: Abc ... o T(•ppo 
.Mardi,ı Birinci r·ıdde No. 105 

~ Dis Dekimi : ı! Gaz, Bfl'nzin, makina ~·af~ları, :' 

H 
., ·. , K : ~ Mişlen otomobil lastiklerinjn § 

m' 
2 ~. 9 

i ıymaz ~ ~ Toptan ve Pcra.~eı1de 3 
1 Birinci cadde Ticaret e * EN UCUZ :--ATIŞ YERIDIR ! 

l odası karşısındaki i :~fJfS'~* O ~~af$fJfFw . ' --•:·m•H . h , • ususı muayene nnc- t ~ fi 
f eı · çeşit Gr~t ıruotfc. ı fllak ve i sinde her ·giin saat ~ lll 11111 • • • IELffl.A.;t MAKAS • B li 

111 nv•ı ~emele;- ' ~at,eısı : 2 den 18 c kadar has ~ o fı11 
1'e11 :.Üal /t satı•f.11·t1 l){1~/t11J1Njfll' : talarını kabul eder. : il /p=::> ~ .S\"t...Dn O~ 111 

iilı'ml--•--111 :. •• •• • • • • 11• •" •• •a •• •• &1 1

1
• l'I ~ D )J' (9J W ~ ~ : 

-~ ··"~~ · · ~.-~-~------·: K ad ı n T e r z. ,;;., i 
1: : Birinci cadde .:::iinger acentesi yanında rf 

İ f 15 Di~işlerin güzelliği ~e ucuzlugu ile i 
9: : . Rekor kırmıştır : 

D •• .. 

. 

SSE 
.5\ te O~ e "DO Begenilmeyeıı malların parasını f;t fJ \9J i!:?J ili U U U W derlıal öder t' 

, v • , • • • • • 
11 Bir daf a tecriibe bunu ispat eder ~ 

O uu l lermm eı modam D;r 8 A 81MEV1O1 R '<-: : •• ii.l!liHIUlll•HHlll•• IH H.: 
. . ·• , --m- , o .; 

1 Alll~111111111mumumnı:muıınııı111111111111• ••nKMmııııııııııııııı•ıııı, 
H r nevı . D~f tc r-, Ç~k, Bono, J\1a kbuz, Kagıt bnşlıkları 1: ~ ) . I! 

K S. 'it\ ;~ ''~ l !5 2titll5NllLATLA ~ artvizit, Davet ive k:ırtla rı. Duvar Afişleri, ınerııa 1ı.1 -= ~ 
.. = ~ 

ve Tiyatro Biletleri çok güzel bir !,ckilde basılır ve lbJJ<Cl\JJ~ kÜ'l!:@ı~ 1 
kısa bi r müddet icinde tesli m edilir. Satışları Başladı İ 

Yeni getir~tigimiz faııtnzi, kübik harflarla ~ l 
~ şık reçete }[fiğidı bn§ıln·. 1 

Satış Yeri. ~ 
Verilec<'k ı:;:ipari~ler, götlcrilcc6k paralar M:tr<lindc ( Ulus ~ 

~ ç Basııned ) idare müdHrlii~ü namıııa g önderilmelidir. 11 
it!. == lJ1 S . B . d t ~ Dışaı·ıdan gönderilecek sipar·j ş nümunelcrinin okunaklı bir • JUS eSl 3SlffieVIIl e gaze e ! 

surette yazıı rıi asını snyın müşterilerimizden dileriz. « -· ve kitap bayii Cema1 işınay 1 
•• •• ---~-···~···· ~ .. MM.llimlllHIM fiüii .. mJlllH•NM•' 


