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Sahib ve Başmuharriri 
SİRET BAYAR 

Memleket menafii ne ai<l yazılnra 
sayraınrımız n~ıkıır . 

8ası lına \'arı v·tzılar . · ~ • · ,..,en 
il " ver rııez . 

Onbirinci yıl 

Müs~et ~asaplar 
... () sıııanlı i ınraratorlu
f~n.un rııali ,.c iktisadi tek 
~:r ııntilıa ııı vardı : Büdcr! 
Mc u ela daima açık t: . 
• art ayları , ~elccek Rt> ııc 
nylıkları ndaı~ ne kadar te
dalıiil kalacağını (lüşünen 
ınaa~Iılarla veııi lı ir istik
raz ı lı :ı ıı g i ~ <l t>vlettcn ve 
nasıl iım iy:.ularl a ehle ede. 
ce~iııi cl iL, ünen hükfırııe
tin ıniişterck. endişPsi için· 
<le yakla~ır<.Iı. 

Cumhuriyet hükfıme -
ti nin mali ''e iktisa di iki 
irntihan devri vardır : Bi
ri ıııilli h:\ııkalımınızl ıı . 
Inilli ., irkctlerimiziıı, ın illi 
endüstri miicsseselerimizin 
bilfrnçoları, diğeri ele biit
ceıniz ! Uiitcelerimizi K :ı
;nut~ya. daima g.~lir faz. 
ası ıle, milli ckonoıniıııi 

ziı ı hesapl arı nı da daima 
kaıaııçla \'Cri vuruz. "Ulus,, 
un gerek bü<lce, gen'k 
bilanco tetkiklerini takib 
edenler, milli bünyeııin 
ta ın miislwt bir inkişaf 
içinde ileriye <loğru me
sut hir 8t'Vİr takih etti
~İai görrn~kt c uirler. Gen<,~ 
'I'Urkiyc hattft en sonra, 
vr, evvelce t :ımamcn ace
tni i olarak. başlad ığı i ~
lercte dahi, tccrülıe ve te: 
reddüd deniıı i ge~irıniş, 
bir oırrun l uk hali al mış
tır. B~rıdan valııız maddi 
kazaııı;lar dP°ği l , ~ükhc:-iz 
daha kn•awtli olan ına
tıc\'i fa v;lular elde ediyo
tuı : Nikbinlik ve itimad! 
llıun ası rların mütemadi 
inhitat lwrcketinin ruh
lar iizcrindc lıa s ıl cttiğ·i 
llıenfilil<. hastalığı , cum· 
huriyet bükfımetlerinin 

lniHemadi muvaffa kiyet -
leri ile tcd:ı \'i oluıımuş -
tur. Hakikat odur ki bu 
gUn ıuüslıet kaıan~lar al
flığımız milli i şletmelerden 
heınE'n hiç birinin bu mem
leketlerde kurulabileceği
ne inanan münevverltr , 
On sene evvı~J sayılabile
cek kadar azdı. Maziyi 
Yıktığı kadar , mazinin 
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CUmhuriyet Halk Partisi Sovyet Rusyanın 

K t G b b d Yeni Ankara (lçisi amu ay ru U U 8 Yüksek Sovyet ... .................................... . n1eclisi divani Tren 
ti~f i Sovvetler bir-., 
liğinin Ankara elçi
li ö-i ne resnıen ta )'İn 

b 

ey Jeıni şti r. Verğilerde yapılacak tenzilat hakkında 

lzmir- Pire seferi beyanatta 
bulundular 

- - - --
:ctla lkımızın ver 
ği yükünü ha
fifletmek Dev
let prensibi ola 
rak kabul edil
miştir,» 

Ankara 5 A. A. -
Cün1hurivet Ha lk 

ol 

Partisi Kamutay 
G rubunun bu gün
kü toplantı--ınd ~la
l ive Vekili nıuvaze
rıe ve rğisi nde yapı
lacak tenzih4üe aid 
hüku ·1ıetçe düşünü
len proje üz~ri nde 
İZ::l hat vern11s ve 
n1ütea ki ben kürsü
ye gelen Başvekil 
Celal Bayar, devlet 
bütçesinde iftiharla 
n1üşahede ettiğiıniz ı 

inkişaf ve ınüvılze-

manevi miraslarını <la tas
fi ye eden, ve bizi tilrk 
m'metinio kudretlerine kar
sı hudutsuz bir inanı~a 
d:ıvet eden Atatürk hak
lı çıkmıştır. 

ULUS 

Başbakan /Jay Celdl Bayar 

Deniz yolları ida
resint aid İzınir - pi 
re seferlerine yarın 
başlanaca'ktır• Bu 
seferlere tahsis edil
rniş oln n Konya va
puru İznıire gitn1iş 
tir. 

Malôl Erlere 
verilecek toprak 

Finans Bakanlığı, 
neden cesaret ala- yım verğisinden yap malul erlere tarfih 
ra k sayıın verğisin- t1ğın11z tenzilattan kanununa göre ve
de olduğu gibi, ınü - başkaca dört buçuk rilınekte olan 280 
v:ızene, k~z -lnÇ ve nıilyon lira bir fe- lira kıymetindeki 
buhran verğilerin- dakarlıkla nıuvaze- arazinin tefvizi nlu
deıı de her seneki ne verğisioin tahfi- anıelelcri bitirildik
bütçeınizden yap,l- fine baş1annuıktan ten sonra bu nıua
bileceğinıiz feda kftr- nıütevellid nıenınu- nıelelerin nıa aş ka
lıklcı, halkınuzın ver- ni?·etini b~ Y d ll et- yıtlarına ve resn1i 

ği yükünü hafif- n~ış "~ bu, b~~'anat 
1 

senedi.ere işa ret edil
letmek devlet pren- surekh ,dkışlarla nıesinı kararlaştır-
sibi olarnk ı,abul grub un1un1i heye- nııştır. İşaret etn1e
edilnıiş olduğunu I tince t~svib o1un- vert k tekrarlı öde-
ve buna birden sa- nıuştur. ~ıelere sebep olan 

•••~·~··~•••• Finans n1cn1urları 

Biz Avrupahlar Sizin Ata- bu tediyeleri taz-
nıin edeceklerdir. 

rınızın torunlarıyız 
Tetkikat için Adıyanıana giden prö

fesör Pittard Halkevinin verdiği çay zi
yafetinde yüzlerce dinleyici karşısında 
verdiği konferansını şu sözlerle bitirn1iştir= 

«Biz Avrupalılar bu büyük kültürü 
yaratan atalarınızı~ anc~k torunlarıyız . >) 

23 
N İSA :N 

Çoçuk Haf tasının 
ilk günüdür 
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İnğiliz Basını: Ye iBir Keşif 
Av lUl ~'\t lYI ıry ©l Mi ropları bir kaç dakika 

içinde öldüren yeni bir şua 
bulundu 

a en 
• 

sonra Ültra - Viyola şuaı
nın yeni bir şekli keşif 

ha.va hiicumlarının vara-

siyle muahhar iltihap
ların önüne geçilebile
cektir. İıığiliı matlıuatınc.la A· 

vusturyanın Alınanlar ta
r3fındnıı ilbakı hadi:-.e:;i
nin ilk tclaf'lı akLleri !!C . '-

<; İ rild i k ttıı sonra lıığ·iltere-
nin bu yı'nİ \'aziyet içiıı

dc tuttuğu hattı hareke 
tiıı clogTu olup olmadığı 

111 tahlil eden gazeteler 
ikiye ayrılını~ bulunuyor. 
~lu~ afazakftr mathuat İıı
ğilterenirı orta Avnıpa. i:;;i 
He ııor .. rud~n do,....l'rruv:ı a-t"'> • 

lakadar olmasını 'e lıiı; 
bir tcalıhüde girınedeıı ve 
hiç bir hareket•.! gcçıııe 

d<m kendi ~ıl:lhlarını art
tırnıa i~lerine tcveıs:siil et 
ınc::sini uıuvafik lıuluyor

lar. ~lulıalefet gazeteleri 
i~c. başta Uaily I lerald 
olmak üıcre Avrupadaki 
hadbe!enlcn lnğiltcrc hü
kuuıetinia \'C IJilha::ısc Ba~ 

vekil B. Cham berla in' nı 
mes'ul ol<luğuııu tcl.ıarüz 
('Ltiriyorlar. 

Tioıes g-azctcsi 14 
:Mart 938 tarihli nii!ılıa
sında nrşrettiği haşmaka
lcuc Avusturya hadi~Ple 
rint.len lıığiltcı e i~in bir 
ders çıkararak A vruııa 
kıtasında lrn gibi ::;iddet 
ınetodlurı hiikfim siirdii
ğii uıiiddctçc hiç bir ıneın
lel rtin ve lıillrns ·e !ıı ğ"il
tcreniıı sahte l.ıir emniyet. 
ha' ası iı;imle ya .. ayaını
r. '"'mı. L>ir bakını<lan bu 
.,ı iLl' t ıııctotllaııııın taııı 

ln'"'iliz paı lamı:nto::;uncla 
m'sli göriilmeıni~ ıııii<faf:ıa 

tahı-:is:ıtı me~t· le~iııiıı gfı· 

rii.,,iildiiğ·ii sırada patlak 
vermesinin h·i bir zamana 
tesadüf ctn~i~ olduğ111ıu. 
piTer inrrilt<>rcnin tecs.._üfü 
~ n 

mucip dPreccde yiik:::cl-
tilıniş olan nıütlafaa tah
shmtınm hakiki lüzumun
dan şüphe cdcıılcr \'ar i<li
se, son haftaların hatli
r.elcri üzerine onların da 
bu teretldUdü terk ede-
d.,ceklerini: ayni zaman

da. ıneıdcrn tehlikeleı in 
icab ettirdigi ,.ekildo .J. 
vil halkın da~ billrnsşa :ıııi 

J olunmuştur. Bu şekil 
tacağı tcblikcleri önlemek şuala mikroplar bir kaç 
maksacliyle seri, miiessir dakika içinde öldürül-

~ ve hatta ıııcchııri Lir tı·~ ı~.ektedir. Bun~ı ai~ tec-
k .l" t b" ~ ı 1 1.. rubelcr muvaffakıyetle 

.. . . . netıcelcnmıştır. Icad e-
ı a a .. g- ·ımna ~rı uzu- J . . . 

nıııııım k:ıt ı Lır ılıııy:ıç dilen lambanın ömrü 
haliııo g<'ldiğ·iııi, hu ihti- dört bio saat olup on 
:.'at tcdlıirleri ne kadar voltlı bir enerji ile çalış
tauı olarak tatbik edilirse maktad1r. 
harlı ihtimalinin de o de Bu lamba ile gerek 

hava, gerekse ğida rnad 
rece uzak1aştırıloıı~ olaca. 

ğını! lnğiltcre hükOınctinin 

<'n ıııühiın iş olarak ev
velü silühların arttırılması 

deleri kolayca tazim 
edilmektedir. 

Ameliyat hanelerde 
bu lambanın kullanılma 

Küflenen veya koku 
mas1 miilıtemel bulu
nan ğida maddeleri bu 
şuaa a - 1i>' dakika rna· 
ruz bıı·akıldıgı takdirde 
ihtiva. ettiği mikroplar 
ölmekte ve ğıda mad
desi taze bir hale gel
mektedir. 

Au keşfe aid tecrü
belerin meşhur bir Hak 
teryoloğ ve hekim önün 
de muvaffakiyetle ya
pıldığı bildirilmektedir. 

isinde Uiivük itina gÖS· , . 
1 tcrdikten sonra lıer tlirlü 

mak:ıl ''a:;ıfalarn mürnr.:ı

aıla diğ'cr memleketlerle 
:;ulh v0 tlu~tluk tc~İ!"İnc 

c;:dı~acağını, nıuvafüıkiyl·t 

iiıııidi crürdükleri verlcrtle 

Seçme Haberler 1 

~ . 
daima ıııüzakere ,.c kon. 
fcrans yoluyle rnüşküllerin 
halliııc ıravrct ellecP<riııi 

1 r. • ~ ' 

~ Iilletlm· Ccıııiyctini yıkmak 
:;-tiyle dur~un, ileri cfo onu 
tam kU\'\'etine irca ctowk 
i tcı.Ji~ini, son Avusturya 
mc::elc:-iııdc ise İrığ;iltere 
lıiikfmıet iııiıı, her aklı ba
~ıutla lnğlliz gilıi, A vus
tun·aıı ın ıı:ı:sıl olsa er ve

ya. gec Alııı:uı~·nya iltilıa- \ 
kmı mııkadtler günlüğü 

iı;iıı vaziyeti :ırıornwl te
lakki ctmediğ'ini, yalııız 

bu iki mcrıılc·lrntiıı tı vhidi 

i:-;-i her iki tarafııı birllıi

rine kar\'I artan itimadla
rııı ııı tabii Lir ıwi.i <'Psi ve 
mütekabil Lir hüsnüniyet 
eseri olarak husul bul~ay. 
dı lnğilteredc hi:-;:siyatın 
bu derece kabarnıı~ lm-
1 nııacağwı. halbuki <.lik 
tatorluk prestiji u;:truna 
~i<ldC't ve tehdit politika
fiına müracaat sıırctiyle 

Alnıanyanm bütiin dün
yada btikrarlı bir sulhun 
temini yolumla. girişilen 
blr çok hayırlı te:;-cblıü::;

lere sekte vurduğunu 1.ıil

diriy,or. 

Hitlerin 

Roma Seyahati 
B. Hitler gelecek 

Ayın üçünde I~oına 
ya gidecektir. Altı 
ına yısta Na po1 iye 
gidecek, ertesi gün 
tekrar Ro.1) a v~ dö
nerek dokuz 111;1 vıs-

"' 
ta Flora osa va o-e-
çecektir. ., b 

İzmir F uari için 
Tenzilat 

Devlet denıirvol-.,, 
lari idaresinin, F u-
ar n1üddetince her 
ziyaretçinin İznıir
dc en az iki gün 
ka lırıası şa.rti yl~ ta
r i f~ si n d tA ten z i 1 ü t ya 
pacağı h<lber alın

nııştır. 

aıt in Deresi Noıveç Meclisi 
B rtin d en.·si ya

Nor\'CÇ saylavlcır \ ğan şiddetli y:ığ-
111ccl isi, ~li Hi nıüdtl ı n1urla rJa 11 ~1 lt ı nwt 
fa;-ı için hüktlnıde 

25 n1ilyon korunluk 
bir istikraz yapına
sın8 nıezunivet \'tr. 

w 

nıiştir. 

re kadar Ylikselınis - . 
ve etnıfandcı Lıhri-
bat yap1111~tır. Za
rnr henüz n1alu111 
değiid : r. 

Tevfik Fikret ve Şermin 
Muharrirleı·iıni7:den Bay Ziya Kılıçözlüniin 

ilkokul öğrenicileri için hazırladığı ve yakında 
kitab halinde basacağımız, Tevfik Fikret ve Şer
min adlı eserini lıir kuç gün sonra gazetemizde 
tefrikaya başlayacağız, 

Bütün okurl arımıza ve bilhassa öğretmen ve 
öğrenicilere bu eseri tavıiye ederiz, 

Sayı 892 rl 
mızı zma.a& 

Balk bilğisi derlemelerinden: 
------ ---

Maniler 
Derleyen: Rıhçöılil 

-31-

Ufacık iğnesine, 
MailirB cilvesine, 
Hen yarıma kavuştum, 
Darısı cülenize. 

-32-

l'facık fiske taşı, 
Ynmlı yürcgim başı, 
l\e yarımoan haber var 
1\ c dur<lu gözüm yaşı. 

-33-

Ol<lum ben pek avare, 
Gidin söyleyin yare, 
Gcııçligimc a('ısııı, 

Yakmasııı beni narc. 

-34-

Başımda siyalıı,m ' 'ar, 
Bülbül kadar ahım ,-ar, 
Göz gördii gönül SP.vdi. 
Benim ne günahım var. 

-35-

Bahçe bahçe gezersin, 
Gerdane gül dizersin. 
A<;ma beyaz gerdanı, 
Hastaları üzersin. 

-36-

Bahçede cedz dalı, 
Altınde ipek halı, 

Benim yarını sorarsan, 
süzülmüş oğul bftlı. 

~ - ~~ribJaf alar _\1 1 
Mezarhk Divarmda~i ilan 

Ne"york civarındaki 
Brooklyn mezarlığında 

~öyle bir ilau göze çar
par: 

E~i bulunmaz bir ın{',V· 
kidP birinci ı-ııı ı f mezar
lar, deııiz mamarası fe\·
k:ılfı<le, silk ün, mutlaktır. 

~r eza rlJğınıızı bir defa tec 
rilbc edenler bir daha 
ayrılmak istemezler. 

Hararet neşretmeyen 
ZİYA 

Dünyada. biç lıi.r ziya 
'oktur ki hararet nesret-. . 
nıe:;in ·, Fakat ates böce-

' 1 

ğinin neşrettiği ziya bun-
dan mü~tesna<lır. Bu bav-.. 
van ziya neşreder, fa~at 

hararet neşretmez. 
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Yazan: Sedad Yesugey 
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Bir Liriıı<len farklı bir 
k~{: zira alalım. ?ılcsela 
guııcş ziyası hu kola\'-
1ık1a lwr lı;tııgi bir od;. 
ya girmekten nH netlile
bilir. Me::;ela k:ılm bir 
Per~~~ kola) ca hu işi gü
rc·hılır. Fakat bir roııtken 
~u:ıi :ıdıuıda \'Crdiğimiz 
ıks ~uaıııı tutmak iı;iıı / 
~ıerde kfüi gelt•ınez, fakut 

Bıınlarfüın başka bu 
~uaların arzda ha ·n ol
madıkları da muhakkak
tır. Çünkü çok yüksek
lerde balonlar ile y:ıpılan 
tecrübelerden anla~ılmış
tırki ar-1.dan yiiksehlikt;e ' 
kozmik ~uaların ~idclf'tle
ri de artiytır. Bu ~uala-

Erzincanda 
1 Tarihi eserler bulundu 

Buğ;da.\' ı~ -ı··-
Arp:ı 8 ı 50 

-G-ıı (Hir-çın·al) G50, -
Varı~-~- 3- -

350 
)1t·r-c-iıı-ı~-,k-· --ı 3- 50 

rın yukardan gl'ldi~Uııi 1 

Erzincandan bildi- bir öküz hası hevke . ., 
rildiğine göre şeh- li, ınüzeyyen bir ba 

J>iriııç IU 
S:ıde Yao- -go·-

1"> 

_Tere y;ığı- 80 

1

- -

ZPytin ~~ UO -
~-· --· ~-- -

\iin / 40 / 

Badem ·IB- -
11

1<.'e. l!ir kuı ::;;uıı Je\'lıası / 
lıu ı~ı g-ürdıilir. \ 'C ik:; 
Şuaıııı tııt:ılıilir. Buıw. ıını- 1 

kalıil kozmik şua lıeııı 
J1crdedı1 ıı lıcııı ele inrc· lrnr- ı' 
Şun levlıadnıı get;l'biJir. 
Buııu tutabilı eek kurşuıı 
tahaka8ıııııı kalınlığı (180) 
~:ıntinıdeıı daha f:.zla ol
malıdır. Bıı ı:;ualar deni-. 

gü tc>rmP.ktedir . )faıııafih 
geli:;; bti!\:ııncti i<:iıı bir 
yer g;; tcrınck ıııiinıkiin 
<kğ·iJdir. Her drcget (isti
kaırıN) drn gı·Jdiğ·i ı;öriil
lll<'ktedir. 

Koznıik sual:ırın tı1:-;ek
kiilleri \'C k;ym:ıkl:ırı İıaK 
kıud:ı birbir iııe zıı] iki 
rnızariyp V!lrdır. Birisi <;ok 
uzakJard~l hıılun:ırı rnacl
dt>ler p:ırç·:d:m:ırak kud
ret lınJinP gcı:iyor YC et
r:ıfa yayılarak :ıız,t k!t · 
dar geliyor. ikinci naza
riveye n·öre· kozıııik su-

rin vir111i kilon1et- ktr· kazan, iki sehpa 
re ş·.lrkında Altın çubuk halinde bir 
tepede t:ış çıkHran güınüş p:.1rÇ<lS1 bul- . 
l·öylüler dört ınet- nnışi<1r<lır. Yer al
re dcriııli<rinde, vont) tında çıkan hu tn
rna taşta ~ yn pd ~qış ri hi eserİcı- h~ddnn
bi r bina cephFsiy le <la Anka nı ya nuılu
f{eincrler buln1us- nıat verilıniş tctki-. 
brdır. Bu hinnnın I kat için bir heyetin 
icine o·iren kövlüler 1 rrelınesi beklenilivor • ~ .,, o ., 

Vilayet 
Defterdarlığından: 

1 ){~ i -;35-,-ı 

1~-azıcılliÇi- f,5 -lı= 
Ceviz 15 

~8ei 1 ;.J;") ı-
.\falıleı» 25 -

~\lazi ,-lG_/_ 
-K~ıt· :::ekt•ı - ;J;) 1-
'I'oz şı>kcr- 0~ - -

I\ab"e _ 130=ı= 
8a IJ ıın 50 

_Ç~y 310 l'-
Kuru iiziiın 20 ı-

zin 30 rnctı c UPriııliğfoe 
kadar girebilirler. Fakat 
clcıı ize gi rıne ha!:3::ıa::5ı gii
ııes zivnsıncla daha fazla-• -
dır. O, daha deriıılercl 1\a· 
dar girebilir. w • ~ .. 

1 - (443HJ) lira 54 

1 >,·knıe:;:-- -~o- . -
-------1-Hal 40 ı 

J .. ,~~!_!l . ---ı' 30 1=-= 
~ıu:ıık -10 · -

Kozmik ~naların dalğ;a J 

Uzuıı)ukhırı kıi<;iiktiir. fI'at-
. ta o kadar kii~iiktürkü 

hir santiınetr<>niıı bir mil
Yartla Lirinden daha ufak
tır. 

alar veui m:ıdcleler Yara. . . 
tılırken tr ,.ekkiil <'diyor. kuru~luk 

Mitl»:ıt 

bedeli ke~ ifli 

kaza~ı hiikfırnct 

i3 - Mezkfır iıı;:;aat. içiıı 
~I:ıliye vekaletinden gi>n 
derilen '39160) liıalık ıah
si:'at ın :.ı:;ıl lıedııli kı·.rif 
ol:m 44319 lira 54 kuru-

' .... ~ .......... .:.. ;.· ~ ·-~' ••• "#" ·-' 
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Ma<lenıki bu şualm her 
Yere girebiliyor, i;ısarı vü
Ctıdunada dpı'Yerl'k :ız ı;ok b• o 
ır tPsir y:ıpııwsı lfızıııı-

dır. 'fı~ak:ıt bu te~ir hak
kında lııırriin dddi bir v t') 

ı1gi s:ılıibi drğiliz. 
Kozmik şualıuııı cv\'el

Cfl giiııe~ıcıı geldiği zaıı 
~ı~~ilir<li. Bıı lıaldt' gecc
eli ve ciirH'!" tutulıııaşı 

b ' 
(• 1 • l ~ ıa~ında r hı~· o rna::ı5:ı 
llzaııııalaıı lizını gelirdi . 
lt~Jbaki dl'rıcrııoler hi>yle 
b· 
ır l'P\' µ;ü tl'rııı<'ıııiştir. 

~-iba~·p·t yıldızlardaıı bu 
kozıı;ik l'n:ı la rın geldiği a , 
ıııa ·ıı ı Jiakı'k:tten L" 9 ıııış ır . 
llha""'l s·"'ın·ın Yolu YJI· (} \;~c ...., .. \ t ... • 

• 
1ılarıı1tl:ın gelen şunlar 

ı .· 
<:ınde kozmik :;-unları da 
"ardır. 

Bunlara birde bir ı\-

11wrikalı flliıııiıı naz:ı rj~'C
sini iHh e edelim : 

=Sonu Var-

Kültür Direktör-
iüğünden 

konağının ü37 ııı:ıli yılı 

zarfında iıışa l'dilııwk (iiz. 
re ke~if bedeli ulaıı 4-!31U 

' 
lira 54 kuru~ iizeıfodpn 

lü/3/938 tarihinden iti

baren 15 giin tııiidtletle 
YC kapalı zarf usuliylc 

eksiltmeye konularak iha

le giiııii olan 1 Xi~arı U:38 
Cuma gliııii 8aat 1 <lt> ya

İl köğrctnıen nıe- pılan eksiltmı>de lıiı; hir 

zunları o·eçen vılki taraftan alıcı güriilııll'di-
l:'t w 

ş ntlar dahilinde . ğ"iııuen 24Ho ~:ıyılı kanıı-

ı-;a ihl:io· edilııwı1i!..d takdirde . ,... " ' 

süzii güçcn ke~ifıı:tnıcrıin 

6.10 \"(! 11 inci rna<ldcle
rincle Yazılı l':tt>' ~h·a ve . ' 
rE:"rıkli b:ıdarıarıın kt':;-İf be-
delleri obıı 456!} lira 54 
knnıı;:ıın tt>n7.il ı>diltliktcrı 

l'onra geri kalan (:39750) 
lira üzeriııdtın eksiltme 
yapılacaktır. <·k~iltıııc: IH' 

t icP~imle mc,·cut t~ı h::-isnt · 
1 

' 
1 

• 
1• ııt 'h J O t k I nun 43 inl'i ıııaı1dP:o:;i rıııı-

•• v • • eıuırıcc ılı:ı eııııı guıı 
ı ı an a r ao u 1 . . . 1 • 

10 
.. 

tan tasarruf vukııbuldug·u 
takdirde tasarruf nııkdarı 
kPsifııanıeııiıı G, 10 \'C 11 

' ı· 
ogrt>tn""!eulıklerınc aıüıldctle uzatılarak 11 

alın<1c~1klanndan ta- Nisan 9:38 P:ızart<'r-:i giiııii 
lip olanların en son 1 sa:.ıt 1 de yapılac:ıktır. 
Nisnnın biriııci hc:ıf- 1 2 _ Muv:ıkk:ıt t .. ıııi -
tasın~ kadar Kül- nat ıuiktarı ( :3tl:!3) lira 

(9G) kuruştur. 

iııci ıııaddt>l erimhı yazılı 
~ap·sı\'a \'C renkli hadaıı::
rnn y:ıpılması imk:tııı ol
dıığ'ıı takdirdı! lıu i~lerirı
cle uu · mcy:rnd:ı yapıl:ıcak
tır. ve 1050 sayılı urnha 
sclıPİ uımııııiyl' kanuıııı 

ıııırı 1..)3 inei maddPsiııin tür Direktörlüğüne 
ı. ıüracna t etmeleri 
lazınıdır. 

3 _ Bu i~c :ıid frnııi ( IJ) fıkrasına te\ fikan b~-
~arı name; kt'~İ f ırn ıııe 1110_ <leli ihale m ıkda:ınııı :sül i~· 
del ve proje g-ilıi l!\'rakı ::-ıiinün mütP.a!ılııde teıııı-

1 

1 

ı 
ı 

1 

ABONE ve iLAN 
ı Şartları 

-·-Abone Şartları 

<il 
;..>. 

Aylığı ~ 
C> 

.... ı:ı ·;::: ;:ı 
~=·r. ==-
'"" - :::2 
-~ 

Kıırıı~ Ktı rıı~ 

P~ Aylı;:!:ı .::.~I 
450-ı~ Altı AYlııYı . ~ 

; ... crwliYri 800 1500 ::ı 

1 

İL tN ŞARTLARI 
İlılııırı beher satırından 

(10) Kuruş alınır. 

İlan neşrinden mesu-
Iiyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuru~tur. 

ıniisbite lı rdPl~it. olarak l nat ıııukalıılıııdc a''ans 

Mardin Deftr.rd:ırlığ·~ ile olarak . ,._e r.ile,cek~~r. . . ı Yurtdaş' 
.Nafia nıüdürlüğii d:ıın·le - . ? --:- lhah: Dcltc~~~ul~k { ' 
rinden aranacaktır. <1.urcsın<le ) apılncak \ c 

~11cu~ Haf tasının başlanğıcı~ır 
h•tı·klileriıı teklif nwktup. j Yiyece<>-in o-e)rece-

4· - İ:5tek1iler:n mimar larını ihale gürıiin<lc sant ô ' ~ 
\'eya mühendis olmaları 12 ve kadar ıleftenlarlık ğin velhasıl her şe-
veya resmi ceride ile ilfı. ı / makamınd:.1 toplanaıı :ılım 

1 

)'İn yerlisini kullan-
olunan talimatnaııwdP ya- ı satım kouıuS\'onurıa H~r- lHl\ · · f " 
zıh ehliYet vesikalarını mcge rnecb~r oldukları 1 ' :'1 yenı ıç ınıaı 

, ibraz etr~eleri şarttır. ilan oJunur. 5/ü/7 /9 , 1 ahlak emreder, 

I• 



JDARll!HANESİ 
üld Halkevi Blna•(Ha•11&İ Daire 
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T eliraf Ad.reel 

Mardindc "Ulus Sesi,, 

• 

Umumi Ne,riyat ve Yazı itleri 
Dlrektörll 

~ı. Siret Bayar 
I Ba1ıldığı y-er: (ULUS SESİ) 8aaımevl 

Bir Yarmış, Bir yo~muş __ ı i····~iş Hekim;· ... c! ' ~mımıımııırnwı•AH11nııı1ımınıı•ı•111111n~~ıımııııııııuınm•ııu' 

Evvel zaman içinde ~ Hilmi Kıymaz ~ lı~~ YÜZDE 20lENZİLATLA İ 
En Güzel Çocuk Kitabıdır .=.. B~!::~ :.~~~ .. !!:-:tt ~ ı~_~ n n iP=> n n c;;jJ DLT Da d6 ~ iP> ~-----~. 

S~ttlık için gel m işt ir. İ çi ı;ok p:ii zl'l II !kfı ye ve :\la- 'S ; ~ ~ ~ ~ ~ \b~ =-: 

~allarla dolu lıu k it abı her çocuğ'a t as i~·c ederiz. 1: Hususi muayenehane- • :_ s t , B 
1 

d ~ 
-------~--..1.m1ım•miı---·: sinde her giin saat = ı a ışı arı aş a 1 1 

: 2 den 18 e kadar has : '"" =::::; 

= .. talarım kabul eder. ~.• ! lj 
Yazan: Oıuer Hiza Do!!nı l -= 

..... mımm-Yer Yüzündeki--.,: .. ;;;·~~-~~;;ı = Satış Yeri i 
Dinlerin Tarihi A!~:nı~:s~a Uius Sesi Basınıevindegazete İ 

Salış için gel ıı ı i ~tir, 1 iyatı 75 
k urııştur il numaralı Mart s. ve kitap ha yii Cemal işın ay 1 

•••• Doktor - Operator •••• SBYISI Çlktl v. .... llllllllllllllllMM ........ u." 
• Saim Kesen • Bittin Bayanlaı·a ve ı, 

•
: ••• kadınsı·yteerezıd·ıecı,:l~llz.e tav- ı ••••••• M. o D E n N .. ····ı· Ameliyatlarını mutedil şeraitle · ~ 

: yapn1ağa bclş1anuştır ı Al"lr DOKTORU ~ Allllll1111111111rl·ı·ı1•111111•.•.~~ııı111''~:111r111 .. ~u''ll"·."·.··~ • • PAZART'ESİ ve CU~lA GUNLERİ • F l ~1 ~ ~ , 11111 1 , 1 '~ 1 ıh d 1 
• fı l l . l k 

1

k d • :1 Her Ail ı>nin ı:' ıhlıan ilt! ~ 11 b .. ,,d .. U-. ..... u Uul una • • u <ara ara n1eccanen >a ·nıa ta ır • ·~ 1 k 1 1 k .. 1 ~•; • 
• ( :• a a a< ar o an <:o • guze t•, ~ M E C M U A S 1 N 1 N • 
• Aclrea: Po•tahane yanında, Park karııeında + bir eserdir. ~;' • • 

~ f 3üncüsayısıçıklı 1 

1 
l!FJ ıe Nushası 15 kuruştur 1 

C» M A R D İ N C) \P-:: Gazete müvezzilerinden arayınız • . ~ .... ~... .. ••••• 
it R a • 

0 
t::) a~ om ev D !#il! Gaz, B~nzin, makina yaj?ları, = 

;e o ...,, ,.,, • • J ~· 8As1 NI [ v ., o., R 1 i ;~ş~t~~o;:b~~;:k:r~ncİne :j 1 ogu erının e~ uır rı [ it'( IGfS$* ~N ucuz '>ATIŞ YERID:sooool 

• . • • • •., • IELMAS MAKAS • • • • :. Her nevi Def ter, Çek, Bono, Makbuz, Kağıt başlıkla rı : : 

:t Kartvizit, Da\·etiye kartları, Duvıır Afişleri, Sinenı;ı : Ca v avy~ : 
:1 ve Tiyatro Biletleri çok güzel bir ş<:kildc basılır ve : d _ ! 
• 

k l · .. ıd · . 1 ı · d·ı· K a ı .n T e r '~ g , ı: , 
· ısa )ff ınut et ıçtnt e tes 1111 e ı ır. Si B' · · cad<I ~· te · d 11 8 ıl'ln cı e ı..ıınger acen sı yarun a 

• Yeni getirttiğimiz lantazi, kübik harfla:-la ÇO)i: 1: • 1 1 , n ,...,,, ... , = 

1 Bası ınc l"i ) idare mildiirlüğii namııı:ı gönderilmelidir. : Rek Ol' kırmıştır = 
D l .. d ·ı k · · .. ı · · k kl b. ı • Be4enilmeyen malların parasını • ışarI< an gon erı eee sıparış numune erının o una ı ır • derhal öder • 

:1 surette yazıımasını sayın muşternerimizden ctilerız. : Bir dafa tecrübe bunu ispat edt.r = 
et. . ~~~~~1:-: •••••••••••••••••••••• : 

.. - ... . _ -- - - _.., ·-- - - - - .. . 


