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Kamutayın 
~ünkü Toplantısında 
Bır çok kanun layihaları 

müzakere edildi 

Başvekiiimizin 

ziyafeti 
Başvekil B. Celal 

Bayar, vekiller ve 
konl1plonHüik şe-

Sayı H9t 
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Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Ağustos J927 

Liltin Harflerin 
10 ı1cı Yıl dönümü 

PROİA g ızettsinden: 

Aııkara t A. A. _ 
Kan19t~ıvın bu rrün 
k~ topla~tısın<l: Üs
kudar ve l{adıköy 

. . ". refine Ankara pa-
tcısdıklenne aıd ka- ı ] t l . . c t 

Türkiye hükun1e- du. Matb~aların hu
ti le:\tin harflerinin rufatı, ınekteplerin 
onuncu yıldöııün1ü- kitapları ve üniver
nü teside hazırlan- sitede okutulan bü
nuıktadır. Harf in- yük eserler <.1 eğiş
kılabı gibi cezri bir mek h\zını geliyor 
değişnıe cidden tesi- ve bunlardan daha 
de değer. Kenıal n1ühinın"!İ halkın ye
Atatürk eskiden d0- ni yaziya alışınası 
kunulan1iyan ınües- iktiza ediyordu. Bun 
seseJeri derhal <le- lann kaffesi betşa-

su şirketi inıtivazı 
ile tesisatının s;tın 
~d1nn1ns1na aid lllU

l<a vı· lt>ni n ve Tür
k ive Lotonva tic-~-

• J 

rt t ve klinnğ anlc1ş 
n1a lan ile ınerbu
ta tının :fürkive Ro-
t ·' 11 ~ nyn t ic" n·t ve 
t <l' e ıyc no l ,·ş.rı.ı~ınııı 

Fıkra 

as a )lr zıvaıe ver-
nun h\vihalarile icar ., ., n1işt ir. 
ve isticar kontrolü-
nün ferağ ve inti
kal iln1ühaberl ~ ri
nin ve nüfus ve hü
vi vet cüzdan la rının 

.1 

bedel nıukabilinde 

Sa~iha Gö~çenin 
Himayesi altında bulunan 

Türk kuşu fil osu satılın~huına dair 
okn kanun layiha
larının birinci n1i:i
zakcr~leri y~ıpılnnş
tıı-. 

Gaziemirde hara· ğiştirivernıişlir. rıldı. Bunun arka-
retle kar~ılandı ·· sından dil inkılabı 

Ulen1anın r uhani b l aş adı; Arapça ve 
despotiznıini kaldır- Aceınce keliıneler 
n11ş, Türk kültürü-

.. t k.
1

.. 
1 

d ka ldırıl<lı; lisan te-
n u es r 1 at an 1 r- . 1 ı. d 1 . 

k 
·d k ki nıız ent ı, sa e estı-

nıış, a ını er re e ·ıd· T·· ki · . - . l 1 rı ı ve ur eştı-

Borsa 

Ankara 4 A. A. -
Dün sabah Ankara
dan hareket. eden 
ve Atatürk kızı Ba
yan Sabiha Gökçe
nin kun1andas1 al
tında bulunan Türk 
kuşu filosu yine dün 
öğleye doğ-ru İznıi
re varınış ve Gcızİ
emirde hHraretle 

nıusa vı yap1111ş, <a- rildi 
feslerle ferace ve fes- 1 · 
leri tarihe karıştır- Yeni Türkiyenin 

Btıgiin Ank:mıda 1'lirk 
Boı sa.s111 1 •• ~ıyunız. 

Bir z:ı ıııa ııl:ı r borsanın 
ılili hile tiirk~e değildi: 
horsa rıihay.•t dilini dii 
ıeltnıiş~e tlf' . hissi lıiıe 

Yabancı kulrıııştır. 
Bor:::arıın ne ııikhiııli~i, 

rıe uc becihinliğ'i tiirk ol 
ınuştur . Halbuki içinde 
oynanan servet daima lıi

~iındi; bu toprağın nlın
teri, orada soğuyor ve 
donuyordu . . 

Horrn bizde yalnız lıi-
~.iııı aleyhirııizf' kıym(·t o
Ytııılamıın de''il , lıiziııı "" , 
aleyhimize her türlü ri \'a· 
Yet ve ~:ıyiaların da kay
llağ-ı idi. Maliye iş'eriııe 
tanıamcn hakim olmağ'a 
cesaret eden c li<''riıııiı za-o 

ınaıılar, içindr. bulundu-
ğıı ıın.!z şartlan kendi bil
diklerimiz , yaptıklarımız 
~ e tasarladıkla.rımııdan 

fazl:ı, borsa cetvelleriııin 
"· açıldı,, ve _ ukapandı,, la-

rı ;trasındaki iniş ı;.ık1ş 

farkları ilu t<ı vin etıueye 

~alışırdık . lst;nbul lıor~~
sının en büyük panikle
rirnlcn birinin selıelıi, türk 
zaferi olmuştur. ı 

Tanıdıklarımdan biri-
nirı, Anadolu zaferine is-
tiııarl ettirdiği bir borsa 
spekiila$youun<l:ı , zafer 
vukubuhluğu için kaybet
tiğini hatırlıyorum . Fiııarıs 

ve ekonomisi kendi malı 

olmayan yarısönıürgele -
rin hazin ftkiUeti budur. 
Borsayı Aııkara<la açar

ken, bizler lıorsa hava~ı

na türkiyc lıakikathırinin 
hflkim olınasmı i~tiyoruz. 

Parish) gök karanlığı za
man , Galatada şemsiye 
açanların gafletine milli 
ta~arruf ,.c :sermaye nasıl 
emanet olunabilir ? 

Aııkar:ı borsası , bir 
hakiki menfaatler nazımı 

olacaktır. 
Ulus-FATAY 

ka ışıla nnııştır. 

---

nıış ve Türk yazısını n1üessis ve önderi
değiştinni5tir. Bil- nin, tarihin zikret
hassa bu sonuncusu tiği en kuvvetli in-

, teknik sebepler yü- kılapçılardan oldu
zünden de çok zor- ğu nıuhakkaktir . 

Muvazeİ1e vergisinde r Tahsiledilemiyen 

1 k 
'lA 3,925,502 lira 

Yapı ıca tenzı at . Zaruıi sebeplerden do-
layı takib ve tahsillerine 

Memur ve müstalulc- ka?.anç \'r.rğ·i si üzerine tek- mahal ve imkan olmadı~ı 
sifi de dfü•finiilnıibtii. Son- görülen ve hu sebeple minlerden alınan vcrğide 

t::ıhfifler yap:.ın prcıje. son 
~eh lini alıııı~tır. Yapılması 
derpi~ e:dilen talıfifh•r uo
Jayısile uzun uzadiyc tet
kiklerLle buluııulmu~ ve 
~laliycce muhtelif fornıiil

lcr hazırlanarak, Vekiller 
Heyetinin tasvibine arıe
dllu~işti. 

llk prcıjeler<le buhran 
\'C muvazene vergilerinin 
Lir nisbet haline ircaile 

· • kayıtlarinın silinmesi iste-
rad~nı uıu,·azrııı- \'l'L.~ isiıı- 3 9..,. .... 50"" ı· .~ nen · : ~o. ~ ıra. hak-
tl•~ bütçe iıııkfmları uis· kındaki hükumet ve büt
hetindc '.· aı)1laeak tcnzil- <'C encümeni mazbatası 
Ieriıı tetkiki milnasil> gö- ruznameye alınm1ş!ır. 
rülmüs ve lıu esns üze-. 
rinde yapılan ç:ılı~uıalarla 
yeni lftyiha hazırlanını~tır. ınii \'azr.ne \'Crği!inde ya-
L:lyil a ile muvazene ver- pılması meclise teklif edi
ğ·isinin yiiıtlc ondan, yiiı- len tahfifle, devlet bütçe
de sekize indirilmesi tc5lıit 1 :;inden yeniden beş milyon 
cdilmi~tir. Bu :::;uretlc me- 1 liraya yakın bir fcdakar
mur ve nıüstalı<lewlcriıı 1 lıkta bulunulmaktadır. 



Sayfa 2 

1 Yabancı 18asınlarda 1 
Balğar Basını: 

Türkiye 
ve Yunanistan 
Hu iki konşumuz ara- 1 memleket, yüksek bayati 

sıııda senc~ercleul.ıcri gıp- m(·ııfaatlanrıırı \'e nııtla

t ayı mucip lıi r anlaşma rının mi.işteruk mü<lafaası 

vardı r ve bu, g·ün<lcn güne htı suslarıııd:ı hu yeni ın i-

knvvctleııınekte vo iııki~flf sakla bir adım d:ıha ileri 
l'tmektPtli r. Hu iyi koın- getmiş oluyor. Bu, bize 
şu luk nıün:ıscbetlerinin te- t.ıundaıı Lir mü<ldet c~vcl 
müli Yunaıılılann 1D:?2 Heııer:ıl .Metaksas'ın: ''Ti.i r-
...:akarya boz0·umınrl:ııı :son- kiye ile Yun:ınistan ara-
m atıldı ve ~30 te~rinic\· el sınd:.1ki hududların kalka-
1 ~)30 da iki koın\iu nıe .ıı- c:ığına iııaııiyor ve fakat 
lekct ara$ınıla bir adeıı ı i hunun ııc zamau tahak-
teca ~üz \'C dostluk miarn kuk el~eceğini ke:-tircuıi-

kı i mzalandı. Aradan se yoruın,, sözlerini lıatırl :ıt-
kiz sene ~e(:ıııi~ o l ınaıtına maktadır. 

ve Yunaııititaııda ağır iı; 

Türk · Yunan 
l,ilirinğ Anlaşması 
)\ 11 i T icaret ve 

!.:: i J i ı · i n t?: a n 1 ::t s ına la -... ' ~ 

tJ görüşınt si nd~ bu 

anla~ıııazlıklarırım <loğ;ıır- 1 

duğu hadi e hasebiyle dev
let şeklinin cümhuriyettcıı 
krallığa tel>dilinr>; Tiirki 
yenin de Boğazların tah
kim ve tc::ıhhiııi mi.imldiıı 

kılan Montro konfcran ... ı
nın toplanması \ 'C hken 
derun ıncsclesiııi ort:ıya 

atması husu:-ıuııJnki tc:;;elı· 

biislcrine rnğmcn aradaki 
dostluğa zerre kadar ha 
le! gclmi~ dı'ğildir. 

1 Ju nn1cı k üze te bu 
avın ortahı rıPHdoi:?: 

J ~ 

ru Anka r<l ya hi r 
Yu nHn ticnre t he-
yeti gelecekt ir . 

halya.nm al~ığı mallar 
Ank~.rn<lnn \'eri

!cn· nıllhı nıata göre 
lt:tlva hü l<üınet i hu 

J 

ULUS SESİ Sayı 891 _.... -
ş E~H i R ve Balk lıi l ğisi derlemelerinden: 

i L ç E Maniler 
// A B E R L /'..t~ il İ Derleytn: Kıh\özlil 

Hususi l ~are Evrak · Vilayet Encümeni 
Memurluğu Ut ipliği 

Vilayeti ı niz Hususi 
İda re evra k rnenıur
Juğuna Çernıik Va
ridat nıenıuru Eten1 
Avbar tavin edil-.. 
ın i ştir. 

Nişanlanma 
Şeh ri n1 iz Belediye .. 
Başk~tt ibi B· y Ah-
dül kcri ın Tuncay 
il~ otu rakçı Zeki 
Yıld ız1n kızı Ba v.:ı n ,., 

Şük ra n geçen P a -
zar giınü nişcın la n
n11ş lar<l ı r. 

Kutl ula nz· 

Esnaf muayenesi 
Cç ayda bir y:qnlnıaı,t :.ı. j 

olan esnaf 111 u a reııcl eri ı 0 

Bel~cliye tur:ıfıı;daıı lıa~- j 
fo.nmı~tır. 1 

\ ?'ilayet Da iıni En
cünıen ikinci kt1tip
liği ne Hususi İJn re 
evra k n1en1uru Ah
<lurr~1h nıan Erten 
tayin edilnıiştir. 

AGIR CEZA'DA: 

15 seneye 
Mahkum oldu 

Bir kadın et J n1a k 
yüzünden do1c1 yı Sa- · 
vu run Berti l<övün-.. 
den Tacedd ini öl-
düınekten suçlu Me
tina n Köyünden İb
rahin1 Hcı za r i oğlu 
Mehı11edin dur uş
ınnsı bit n1 İş ve on 
beş sene nğar ha pse 
nıa hkfını olnıuşl ur. 

L Seçme Haberler 1 

- 25-

İ brık susuz olur mu ? 
Dilıi kuuısuı olur mu ? 
Ben müftiye da nı ştım 

Yiğit yarsız olur mu? 

- 26-

Haftaki si niler 
El değmeden iniler 
Gurbette yarı obnın 
Kulakları çrnılar. 

- 27--

İğneler dolam dolam 
Yarım ı nerdc bulanı 
On.luların içinde 
Bakıı;;Jarmdan bilem . 

- 28 -

Bir d<:t1da iki Kiraz 
Biri al ktiri beyaz 
Ktıtih kölen oJ;ıyım 
Bir güzelde Lana yaz. 

- 29-

İnciyim ür.ülmi.ışüm, 
Sedefe Jüzülmüşünı, 
İster al ister alma 
Alnına yazılmı ~ım . 

-30 -

İnleyiın dinle gönül 
Dinlcyim inle gönül 
lmil im il yanayım. 
Senin d erdinle gönül. 

~ Gari~ VaK 'alar' ~ 

Bil'akis yukarıda süy 
lı!diğ"iıniz rn;sakt:ın iiç ı;:c 

ne sonra yani 14 ·~ 111 
193~ te Ankara ile Atina 
ara ında ikinı·i hir ~rrmi
mi misak akdedildi vı• bu. 
İhi meınlPlt>tin 1 ıütiiıı poli 
tik me eleler hakkında ay- 1 
ııi görü ·!eri haiz lıuluııtlu
~uııu · Lat edcrPk hu iki 
l\o m;mmıızu lıiruiı ine daha 

ı bir surette hağlaılı. 

huh~t, \'Ün Ye kül -.,, 

liyc· li 11ıikdaı Ja pn 
ın u k sa tı n alnıaya 
başlaın1~lır. Bu a l ış 
pi yasa yi h :l rn re ti en 
dirın' s ve nıerkez 

Yen i50 liralıklar Resmi kağıtiar 

Hususi i şte ku llamlm;yac~k 
Başvekületten vi... 1'1erkez Bıı nkas ı 

40 nıilyon lira 
kiymetinde 

Bıı senenin şııbat ı::ou 

farında ise hn iki küçük 
Akdeniz devleti uı asında. 

yPni bir misakııı parafe 
edildiği haberini alnıı~ 
rnı lunuyonız. Bu rııisıı k, 

ni an zarfıııda Atimıtla 

imzalanacak tır. iki kom~u • 
.. ..CJ,... . • :~ •.. •:. 
. • .r:.:" .. ,. . ....~ ~ l ' .. 

~ 

ba nkasınd ca kj İ tal-
ya n k iıi ri oğ hesa bi 
800,000 1 r ı ya i nn1iş
tir . 

~ocuk Haf tasının ~aşlanğıcı~ır 
.. . . . 
~ , . . .. . .' ' ,, . . : 

I ' '• ._ '" 

lavet lerc <rö nde rileıı yeci elli lir«ı lı k l. . .ı·ı 
"' .. ..., 

bir ta ı nin1de r esn1i tedavüle çıka r1111 ş-
kırb1s iycnin hususi tır · Yeni pn r n Ll r 

muhabern tta l<ul- da n n1uhi111 bi r nı ik 
la nıl ın <lSt k ~ı t' i . s~1- 1 dar piyasaya çıka
ı ette nıened ı lnı ışt ır. rıl n11ştir. 

Tevfik Fikret ve Şermin 
Muharrirlerimizden Bay Ziya Kılıçözliinün 

ilkokul öğTenicileri için hazırladığı ve yakında 
kitab ha linde basacağım ı z, Tevfik Fikret \ 'C Şer
min adlı eserini biı' kaç gün sonra gazetemizde 
tefrikaya başlayacağız, 

Bütün okul'larımıza YC bilhassa öğretmen ve 
öğ·renicilere bu eseri tav:iiye ederiz, 

Merasim El~ ises i 
Hindistaoın eH zen

ğin adanu sayı1<ın 
P a tiala n1ihnıcesi 
(46) yaşında olduğu 
halde bir hafta ka
dar evvd öln1üş tür. 

Bu adaının giydiği • 
Hind usulü n1erasin1 
elbiselerinin üzerin-
de bu1unan nıücev
hera tın kıymeti (40) ' 
ınilyon 500 bin Türk 
lirnsı k ıymetindedir. 
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Vilayet 
Defterdarlığından: 

Sayı R91 
• 

PİYASA~ 
Cinsi 1 .k.iJoa;'!.__ 

Kr. Sn. 

Bni!d:ı v 4 1 

""Afp<ı°-- - 3-ıı~ 50 
Un (Bir çuYal) 650 ı-
D<m - 3 

Bunlar İ<;iıı<le hir anti 
~at od bulıınaıı bir levha 
ıl? kar~ısında duran ince 
Lır :elden müteşekkildir. 
n.u ınce tel çok kuvvetli 
bır \'Olt . ') 

çi.ik olan şu:tl:.ırda vardır· 

ki hunlara kozmik sualar . 
1 - (44319) lira 54 

kuruşluk bedeli ke~ifli 

Midyat. kaza::;ı hiikfınrnt 

5 - Mcıkftr iıışaat iı;iıı 

Malive ''ekült>tin<len gün- 1 

drril~n (39750) Jir;ılık tah
sisatın asıl bcdr>li kt>~if 

~ohut 3 -\1 50 
~lt>rciıııck 3 50 
-l1iril~--wı--denir. 

konağrnın 937 mali yılı olan 44319 lira 54 kuru- ---- -- -

.• HJ ı e beslenir ve 

Kozmik \\mılar niihız 
kabiliyetleri yan! ba~ka. 
cbim1erden geçme ka\Ji. 

zarf!nda iıı~a edilııu•k lüz- ~a ihlfığ edilnıNligi takılirdc 
re ke:;if bcıh·li olaıı J rn H> sözü gi.içen kt>~ifııaıneııin 
lira 5-1 kuru~ iizı·riııılen I 6. t O \ 'P 11 inci maddele· 

:)ade Ya!!' UO 
'l'p~·e \'a~:-ı - 80 --
'h,~ ti;1ya71 (JO ıl= 

Uzerinıl l'n Ct:rı yan rrrsçer· 
ke ı · ~ n >ır takım elektronlar 

liyPti pek büyük olaıı ~u 

alardır. 16/3/!)38 t:ırilıiııden iıi- riııde yaz.ılı ş:qı'ı;İ\' <l ve 
Yiiıı 40 

l)l;ri :l5 -, 
has il olur. Bıııı laı ın ta:+ 
d ~ . 

ı•rı l· d t e ... 11 ıe <;ok fazladır. 

Bu fazla ol:ın kudret VE' 
kuv ı· \et ı olan anti katod 
üzerine çarpıyorlar. Esa
se 'k " 11 1 ·s şualannııı te~ek-
külii için P]ektronların .. biı· 
fathi dönıııı>leri Hhımdır. 
Bu ~art .<la tabakkuk Pdin 
ce levhadan akseden ~u 
alar. iks şu~ olınuŞ olu
yor. Talü \•lcktroıılar t.1-
r~tfıntlan m\itPnutdİYf"'n sid
<lctle dö~iilen an ti. ka~otl 
çok kısa bir ınü<ldet 'l.ar. 
fırıda ısıııarak kıığın lıir 
hale geliyor. Bunu soğut
tnak için ya hususi bir 
"arıtilatür ile dı~arıdaıı • 
Soğutulur ve yabud anti 
katod bir bakır tel ıle 
harict• u:ığlaııarn k sıcaklı 
ğı azaltılır. 

İks şuaları lıi<: bir "a 
kıt kırılmaılar, daima düı 
bir hat RcklinJc iııtişar 
ederler. ll~ıı1 cisim lcri flo. 
resan~ haline getirerek 
Parlatır:ar. fotoğ'wf plük 
larıııa. etkim yaparak ka-

rartırlar. Gazlan i~·orıiıe 
ederek bııluııcluk1arı ınm
tıkayı elektirik için nakil 
kılarlar. Organik (uzvi) 
cisimlen.len geçerler. Ke
nıik ve madeni <'isimler
den çok yüksek Yoltaj 
ile geçer. lşte l.ıu hassa
ları itibarile doktorlukta 
kullanılır. 

İks şuaları mahiyetle
ri itib~rile bir şuadır. Dal

ğa uzunluğu onda b~r 
lnilinıikron .ile yüzde bır 
lllilimikron ara~ındudır · 
A.nti katod kar~ısındaki 
<·lcktron hasil etmek va
ıifeı:;ile mükellef teli bcs 
lcyen cereyanın voltajı 
ne kadar yüksek olursa 
dalğa tulüde o kadar kil· 
<;üktür. Dal~a tulü ne ka
dar küçülürse nüfuz ka
biliyctidc o kadar büyü
nıü~ olur. 

Taınamile teeı iıl eılil-

nıis olan bir cismin Ü'l.t~

rinde btılun;;ın elektiriğ'iıı 

ynva~ yavaş kaçt~ı çok 
eski 1.amandan b~ri bilin-
mekte fakat f'Chchi hir 
tüılü izah cılilmenıcktr idi. 
Son 1.amanda fizikcilı>r ya 
niifuz kabiliyeti ynk~wk , 
şuaları ''ey:ıhut <'l~kt
ronların hu clektiıi~P. ka
rı~t1ğı kanaa f ı nı has il et
tiler. lJiğ'er tarnftan ta
mnmiln karanlık olan hir 
venle duran foto~rnf plftk-
~ ~ 

larına te:5ir yapan bir ta. 
knn şıınlarıntla :nıa gel

diiti öğrenilrli. i:;;tı' yalmz. 
esı>rl rinc kernlisini gös
teren bu gizli .• u·ılar.~ kız- 1 
rnik :;uaları denildi. 

=8onu Var= 

Kızıltepe llukuk 
Hakimiiğinden 
Gur~un Üzevir l\ö 

~ 

vünde \'aki Ye tn-

ra fl rı cellub~n ta 
riki anı ve ziva ret, 

.; 

ş\rnnlen Halil ve ~ie 

haren 15 ı··ıin ıniiJdetlP r<>Hkli had.uıarıııı l\c~if bı!-
ve kap·ılı ezarf us11liylc dellcı i olan 456~ lira 54 
ck$İ]tıııt>yc koıııılarak iha kuru~ıın trmil Pdildiktcıı 
le giinil ulan 1 .Ni~arı 038 sonn~ geri kalan (:39750) 
Cuma rriinii ~ant 1 de va- !im. iiıeriııdPıı eksiltme o • 

pılan eksiltnıedı! hic; hir yapılacaktır. <·ksiltırı<· ne 
taraftarı ~ılıcı göriilnıedi- ticc~iııde ıne\'cut talı~h-at· 
ğ·indeıı 2490 sayılı kan11- tan taf::arruf vukııbuluuğ·u 
nun 43 inci mad<le~i nıu- takdirde tasarruf nııkuarı 
cibiııce ilwlenin 10 gün kcşifn:ıınenin 6, 10 ''C 11 
ıniiddctlc uzatılarak 11 inci maddelerinde yı1z11ı 
~i.,:m 938 Pa'lartesi giiııii 
sa:ıt 1 de yapılacaktır. 

2 - 'Jluvakkat. tPıni -
nat miktarı ·( ::33~3) lir::ı 

(9ü) kuru:;ıtur. 

ı;;ap':;l\·a ve renkli lıad:.uıa
ııııı y~ıpılıııa:5ı ~ıııktını ol-
<l uğ'u takdirde l.ıu i~leri n- ' 
ele bu meyanda yapılacak-

Badeııı 18 
Badcm'ic;i- - tı5- = 
Cc ,. iz _!__5 _ __ 
Cm· iz i<;i 35 _ 

_ M~lılep 25 __ 

~1azi lG 
Kt>l'ııı~ Şeke;· 35 

_!ı)z ~Pker - 1 '.~:.0~ !-
Kahve 0 - -- - --
8abun 50 j 

j.'a~·--- 310 ı-
K ıını iiziiııı - ~Uıı-
1 ~·knıe;,--- ~O = 
i~al __ _ 4~ 

1

_ 

!\•stil 1 au 
sııı:11ı:--- 4olı - -

3 - Bıı i~c aid fenni 
~artnaıne; keşifnauıc mo

del ' ' C proje gibi evrakı 

mü:::;lıite bedPbiı olarak 
Mardin Dı"ftt_--nl:.ırlı~ ı ile 
Xafia ınüılüılüğ:U dairPlc 
rin<len aranacaktır. · 

tır. Ye 1050 sayılı uıuha 1 

sebei umumive kanunu \ 
mm 83 inci maddesmın 

(H) fıkrasına tevfikan lıc ---------111!! 
ddi ihale ınıktlannuı ~iilii · • 1 

4 - l:,tcklilerin mimar 
veya mühendis olmaları 

Ycya ıe$uıi ceride ile ilft ı 

olunan talimatııaıııede ya
zılı ehliyet vesikalarını 

ilJraz 0tmderi !;'arttır. 

sünün miitPahhide teıııi- S SES 
nat nıukatıWndc a \'ans 
olamk ,·erilCC(•ktir. ABONE ve iLAN 

6 - İh:.ıle l >eftnrd:.ulık Şartları 

-·-bone Şartları 
dairesinde ytıpıl:ıc:ık ,.c 
bteklilçrin tP;klif mektup- \ 

hırını ihale ~ününde saat n------------·• 
12 ye kadar <lcftcn.larhk ~- \ .":?: 

ı\ \' lı ü·ı ... ı:: ... ;::: 
makaumıcla toplanan alım · 1"' ~·§- ~-~ 

satım komu::;yonuna Yer
megc mecbur olrlukları 

ilfrn olunur. f>/6/7 /<J 

Knnı .. Ku nı~ 

ınet bini Halef h h 
çeleri, ŞcH krın tari - Tapu Kültür Direktör

lüğünden 

ı\ lt ı Ay lığ"1 
----

:rno I _ 
-150 l 00 

800 1500 ki an1, garhen Ha- Dairesinden 
sani h dıçesilt> mah Paspano~ n1cvki 
dut, bir kıta hah- inde vaki Osın:uı 
Çt>nin nan11n:l lcsci- o <r l u Abdülkcrinı 
li için Gursun orta n.<~:n ınc.la n ı tık }~ yyet 
kö\'ÜıHlen \l;ı hınu l b ı hcen in 1111 k tan , 

, oğ·lu Ahınet tara- kavt ve s enette va-
fııı<lan açılan dava- zıl; olı11 ,1dığınd~·n 

İlköğretnıen ıne
zunları geçen yılki 
S 'tı tlar dahilinde • 

i,.1tihanla Ortaokul 
öğretn~en l ik leri ne 

alın~ıca klarında n ta
lip obnların en son 
Nisa nın b!riııci h;;ıf: 
tasına kadar Kül-

1 

iLtN ŞARTLARI 
iıaııın lıencr satırından 

(10) Kuruş alınır. 

İlfın neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

tür Dir~ktörlüğüııe y d f 
lllÜrBCH l t etnıe}erİ 1 urt aş_. 
lazundır. l 
-----------, Yiyeceğin, gcyece-

2 3 ı ğin velhasıl her şe-
• vin verlisini kullan-

N 1 SA ,N ;11ayı yeni içtiınai 

Bu cv!afa ııuılik olaıı 

iks şualarmdaıı dalı~ kü: 

n ın nnıh;l k en1,_ si 1 '!./ 5 ,~ h 1 b; n in isteği üz -
Nisan D3 gününe ri ne veııidcn Plescı
ınu dlak bulu1Hn1·ş ha yapılacnğından 
ve n1ezkfı · bahçeye gazetenin çıktığı 
;.ıl kc\'-i1 ol H l ki . ııse · gü ıün ferdcısıııdan 
nin tarihi ilc\ndan itibaren bir hafta 

vi • ı lİ gün za rfınd<1 son.ra 111ah .llinc gi
~vra ki nıüsbi teleri d ccek nıeınuı·a bir 
ile K1zıltepe sulh <liy,ceği olan aia
hukuk aJ1ahkenH si- ka<la rhı ı ın n1üra -

ne ınüra~~atları İ- \ caat etnıes1 ilan olu
lanen teblıg olunur. nur. 

Çoçuk H" f tasının ablak emreder. 
ilk günüdür 
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J f) A R ~ H A N E;S İ lYIARDIN'DE • Umaml Neplyat Ye Yası 1t1.ı 
Dlrektörll Eald Balkevl Bhaaaf Husul Daire 

-- -
Teljraf Adreel 

Mardinde " Ulus Sesi,, ULUS SESi M. • iret Bayar 
Ba•ıldıtı yer: (ULUS SESl) BulmeYI 

ı :•H•• ••H~: ...... ,...... , 

EJ~1.a~m~~!J0it~~de-., Üiı;iı;J;~z l ! YÜZDE 20TENZİLATLA 1 
En Güzel Çocuk Kitabıdır Birinci cadde TiCE r~t §ili u iP n n ~ k Da t .!5S\ p 

Sallık için gelın i ~tir. lçi çok g-iiıel Hikftye ve ~fa oduı kartı•ınclakl & ~ ~ ~ ~ 
= 

salla rla dol il bıı kit ahı hor çocuıta t :lSİ)"U rdrriz. ~i~~~si ~~~.a~~:eh:::; : satış i ar 1 Başla dl 
2 den 18 e kadar has & 
talarını kabul eder. !!!55 

Yazan: Omcr Hiza Doğrul •••••••••••••••••••••••• : 

--Yer Yüzündeki--.'-----19!. i Satış Yeri 

ı . lVl o D E lı I= Din erin Tarihi Aylık 'Woda § 

.= lJius Sesi Basımevinde gazete 
Satış iı:in gelııı i ~ t i r. fiyatı 7.) kuruştur 

meenıuası 

: ve kitap bdyii Cemal işınay , .......... .. 11 numara ~ı Mart 
•••• Doktor - Operator •••• S8YISI çıktı • S • K • Bütün Bayanlara ve • aım esen • kadın terzilerine tav· 
: AıneJiyatlarını nnıtedil şeraitle :ı siye ederiz. ı•••••• 
• yapn1ağa b,•şlan1ıştır • . M O D E R .N 
: PAZARTESİ Ve CUMA GUNLERi : F All[ DOKTORU -,, .:"~I 
• • 1 H A'l . "': hl t ·1 ~. ,._ • fukarala ra nıeccanen baknıaktadır .,~ er 1 rııın "' 1 

.
1a ~- 1 e I!.. • < i alakadar olan <,;OK guzel ':! 

''Y·E· : ' ' 1 

' ' ! 

• Aclre•: Poatah-~ yanınd•, Park kartı•ında • • bir eserdir. J 
············ ············L-~~~m~~=~~ . . ..... ~----~~~····l 1 O MARDİ NC) • 

IULUS SESi 
1 Basomevü 

Her nevi Defter, Çek, Bono, ~1al<buz, Kağıt başllkları 

Kartvizit, Da vetiye k~rtları, Duvar Afişleri, Sinenıa 

ve Tiyatro Biletleri çok güzel · bir şekilde basılır ve 

kısa bir nıüddet içinde teslinı edilir. 

--- -'- ,_ . ·-. '" 

MECMUASININ 

3 üncü sayısı çıktı 
Nushası 15 kuruştur 

Gazete m üvezzilerlnden arayınız 


