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Onbirinci yıl , Kuruluş yılı ı Aj!ustos 1927 -
İ Hariciye Vekilimiz, dün 

Bütüntelaketlerinin, Mısıra hareket ettı• 
Taassup B. U. Müf ettişlit 

mıntakasın~a bütün ?stıraplann en 
büyük lmili olan taas
suba karşı. tiirk milleti, 

ne kadar kin duysa ye- 1 R • • t • • A K h • d 14 N • d 
::~:~i ı~i~~ya~0;~:ı:·~a~- , uş u ras, a ır en ıs an a 

Yerleştirilen 
göçmenler 
Bulğaristan ve l~o
nıanyadan gelerek 
Birinci un1un1i n1ü
fettişl i k bölğesine 
yerleştirilen göçrnen 
lere hiiktiınet tara-

falara mikro~kolrnnuzu s • '• • t ı d •• kt • 
tutunuz, her ~: ıbanın uı. ve urıye uzerı ren e on ece ır 
tında, taa~sup nıikrop- I 
larınm korkunç yüzü 
ile karşıla~ırsımz. 

Aııkara ü A. r-\. 
Harici ve \ 1 ekili-., Taassup . gözlerin ! 

önüne çekilmiş bir per- n1iz hu sabah 
dedir ki, hakikatlcl'i gör· .\11.:>1 ra ha re ket 
~ekten mahrum ettiği ctnıistir. 
ınsanı, lıavalleriıı, se- ı · 
rapların p~şinden koş- \ 7

;1 pt' r ö ce Pi-
turur, ona katiliui bir ı rey· uğrayac ık 
koruyucu melek. kur- \'e I{ ::,st Ü Ar· ıs 
tarıcısını iblis şeklinde .... ~ ' 
gösterir . Karanlıfrivle vapu r un burada 
sardığı ruhta, yalnı;. kin- k" 1 a c t ğ ı :1 I t ı s l -

ler, gayzlar, itıtiruslnr at za 1 fınJa Y u
kıvranır. 

Fakat taassubun yal
nız din bahsinde ba\)ı

nan ricali le te
m ısl a rda buluna-

nı kaldırdığını sanma- caktır. 
Yınız. Ona lıayatıs te- Haricive Veki-
Celli ettio·i her sahada .: 
başka b~şka yüzler ve li nıiz Cun1artesi sa-

hUViyetler altında rast- bahı İsker:ıderiyeye 
liyabilirsı'nı··z . ·· 1 K - ve ayn ı gunt e a-

İdeoloji taassupları-
nıo inıantıö·a ne kor- hireye n1uv~salat 
ltuııç bir d;vir yarattı- cdecc-k ve n vı n on 
~tnı günün hadiseleri 
~iıe anlatiyor. Dünya 
Şlerine baO-lı im aıılar-d :::> 
il taassup mikrobunun 

tahriplel'i daha a2 şid
detli olmuyor. 

Onun içindir ki biz 
~lltA faz ilet diye tanı-
ığıınız şeylerde bile 

taassubun belirdiğini İS · 
lenıiyoruz. 

1 
~n taassuphsuz inkı-

lb, yani en realis t in
kııab türk inkılabıdır. 
. Endüstri sahasında , 
1~Paratorluğun gafleti 
YUzündcn geri kaldığı
llıız mesafeleri kapat
llıak için bütün hızırnız
~e Çalışmaya koyulmuş 

Ulunuyoruz. Fakat hu 
Zaruret bizi hiç bir za
tnan bu hususta taus-
8Uba sevketmiyccektir. 

Makineyi kendimize , 
dil uzutılması giinah bir 
put yapmayı aklımız

dan geçit'medik. 

Makinanm irı~mılığa yap. 
tı i'rı l>iiviik hizmetl(\r Y:l-

"' J • 

nında bazı nıahznrl:ırı tin 
bulunduğunu biliyoruz. Bir 
eok garb fıliınleri aı:; ı ,.lar-
• 
dan beri bu mah'I.urlar 
iizeriııdc kafa yormakta
dır. Bir zaruret diyt> re.ıli
teniıı bir icabı ıliye, 11!

,.crek ve övünerek yurdu 
siislrcliğimiz \'e k un ct
lendi rdiğimiz ınakinanın 
rnalızurlann:ı ç:ırf• arayan
ların sözlerini kiifür te. 
lftkki ederek bunlara, ku 
laklarınıııı irnpan~amız mı 

kab eder? lliç bir zaman! 
Uu gt•lişi giizel :ılınım~ 

Hariciye Vekili1ı1iı 
Bay RU,tü Aras 

dördünde şin1cndü-

f erle ve Surive üze-

ri n<len ~• vdet ede
e~ktir. 

Cümhuriyetçi 

ispanya ~ükümeti 
inoi;ıere ve fra~saya 

Bir Nota Ver~i 

1 findan arnzi tevzi 
1 edilrniş ve çift alat 
\ 'Te ede va tile öküz ve 
1 tohunıluk ta veril-

111 · şt i r. Hepsi 111 Üs
tahsil vHziyete ge

Ankarn G A. :'· -
1 

ç .:n göçn1enler şiıu-
Cunıhuriyetçi lspan 1 diki hallerinden çok 
ya hükfınıeti İnğil- nıenınundurlar. 
tere Ye Fransa ya Bu sene bu nunta 
birer nota vererek kaya yerleştirilecek 
silah S3tın alına hak yeni göçnıenler için 
kı YerilnH'Sİnİ iste- 1 büyük ınikyasta ha 
nıişti r. i zırlıklar ya pıln1a k-

. tadır· 

.. 
Fıkra 

I 

Bir nazariyenin eseri 
Denıiryolların:ı. küp· 2 3 

1 

rüle.rı:: milli miidafaa ıııü
rs::;cselerine, y:.ın i bir har-

~ n Do lE? _S\ ~ 1 

lJl UCV:llt\ ettirmeğ"e ya
u ~ ~~ U U rn\'an l>iitün Yasıtalara 

idam hükmü ınana~ına 

geldiği devirlerin fatihle
rini \'C oıılar<lan ' elPıı . "' ne::-;ilJpri bile barbanıkla 

Çocuk Haf
tasının ilk 

günüdür 

lıir miiahlır ve ta:ı:-subun 

en camlan lJ:ığ·lı olduğu 
ıııuz 1 :ırckPtlcıde bile ~1 eri 
olmanığ'ı bize ispat 0tme~e 
kflfidir. 

Ulus 
Yaşnr Nabi 

1 • 

1 hücum Ptmek ve onları 
ı tahrip C'tmek iki c;arpı~~rn 
tarafın da hakkı olabilir. 
Fakat :;:ındiyt} kadar ı;o· 

C'uk. lıoğazlarnaktan, ka
dın eti kıyınakt:.m. ihti
yar ve sakat parçalamak
tan, ıııiize ve üniversite 
yıkmaktan sulh lehine hir 
favda ı•ıktı"ını görüyor-

• '> " • 

lllUSUllllZ? :MukU\'l'll1Ct, 
g·ene, "~on siper Ye son 
nef <'r •. .parolasına sadık 
kalınaktadır. 

Harbırı, bir millet için 

it hanı ediyoruz: Bugün 
gazett>lenlc görmekte ol-

. dıığ'uuıuz b:ızı klişeler, 

ı]:ıha HH4 c kadar, bir 
cledctin ha~·:lt hakkı ol
madığını ispat eden vesi
kalar hükmünde idi. 

Sanat. için sanat! Zu
lüuı için zulüm! 

Topyckfm barp naza
ıiyesiıı in ilk (!Öruüi'Yümüz 

• u ~ 

tatbikl eri askcrliğ'c büyük 
bir ~ey kaıaııdırıııa<lı: Fa
kat insa11lığa pek çok şey 
knybettirui. 

Ulus FATAY 
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Kozmik şualar giine~

tcn kırılnıay:m nıü:::;bet 

elektronlardır . Bunlara 
Pozitron da den!lir. :nun
Jarı atomun büaye::ıimlc

ki ele-ktronlardan kolny
ca ayırabilir iı. Çünkü on
lar menfi elektirik, puzit
ronlar uıüsbet elektirik 
taşırlar. 

Şimdiye kadar olan 
tetkikleriıııizdcn ::uıJıyo -
ruzki biitiin kurlrctler uıulı 
telif dalğ':ı tuliiıı e ınalik 

ihtizazlanlırn l.w~ka bir 
şey değildir. Bu ihtiz:nın 

olduğu vasatta esirdir. 
Şu lwldc l.>ütUn kuvvet 
ler bir biıinc kabil ta lı 
\•ildir. Sesli Sinema tıun 

larııı en parlak bir uıi.::a

lıdır. Biliyoruzki fesli si
nema sesi en·eJa ziyaya, 
sonra, ziyayı sese çeviren 
bir alettir. 

Bütün bu k~~iflere ıağ"

men ortada halle<lilme:-i 
çok miişkil ve birlıiriııe 

tama~i:e zıd olarak gö

rülen ikilik kaliyonlu. Mm] 

de ve ku"vet. 

Nihayet radyum ma 
dt1.pinia keşfi bu ikiliğin

de ortadan kahlırıldı. Çiin· 
kü hiç bir harici etkim 
altıuda kalmadan doğru

dan doğruya ratlyurıı ma
deninin tahallül ctme~i 

madde ,.c kuvveti birui
rinclcıı ayıran büyük u~u

ruınu doldurdu, ,.e ınilıa

~ et bunlarda. birleştiln : 

Her mucide tekasii f et 
mı kudret. her kudret 
tahallül etmiş maddeJir. 
dusturu ortaya çıktı. B•ı 

süzi:i daha. etraflı ve da
ha izah eılilıni~ ~~kilde 
söylemek istersek derizki: 
kudretler topl:ııwrak sıkı
şarak rn:ıdd eleri meydnne 
getiriyor. Vi rna 1I<lelerde 
tahallül ~ederek kudretle
ri hasil ediyor. Burada 
esirden başlıyarak atom 
hududuna gelinc·eye ka
dar devam eden iatih::ılı 

safahatı kudret, atorrnlan 
başlıyarak, rad?um şua

atı gibi iu~aatın lı::ı~ladı 

ğı saha dahil!ne kadar 
olan de~işiklikte madde 
adını alır. 

1ıışaat nctiee itibarile 
madde Ye kuv\"et ara:;ın

da hı-r iki tarafıtla tt>:;-kil 
<>dccck şekilde dPğ"i~iklik-

Icre uğruyabilrcelderi için T'ıcaret OJasınJa 
kup:-ılı bir dene t C'şkil et- ij U 
ıııi~ olur. Vr nihayet mad-

de \ e ku\·vettc bir ııok- Dün saat lJ,fi Şrlı-
t:ı clrafıııda LıirlP::-rııi~ olur. , 
Bu s1yedc de küinat bir ri nıiz l"ic<lret oda-
tek e.·~:ısa irca ellilıııiş olur. sında başkan Rifn t 

Kuv\'et salıa~ırıııı ato- O'Ü\'enin rivaseti nl-
r, ,/ 

ııı:t ~ :ı km olan ~af:ılıatın- 1 
tında bir top a ntı da bir de elektron 'f' iyon 

dcvı plf·ri \·arıJırki, hike- y;1 pıl nııştır ·Bu top-
ıuc:, kiıııyc\· i, ,.c ınilıani- lantı ~chirde <,.~ürük 

ki ol.ıy (lıfıdi:5e) ~:e ~a- venıeniv~pıiınanın-
nunlarııı bunlar uzcrıne - I kk · l l . I 
lıic; bir etkimi yoktur. Si ıa ın~ a. )J r <H -

=~onu Var- 1 rar vernııştH'. 

Seçme Haberler 

f ran~oculara . Şakada 
iltihak Etmek isteyenler l~tilal Hare~eti 
Son günlerde F

n~nsay,\ g-:çen hii
l<tiınet çi Ispan yol 
kıtalarından büvük 

.; 

bir kısn11mn Fran-

L~pzandan hildi

rild i<rine o-öreSHko-ö o ~ 

da bir ihtilül hare-
keli vuku bul111uş

sa da derhal bastt-
nl n11stu·. 

~ 

reı sı a lba v 
Asilerin 

~ı~ o·o . 
harice k:1çı11ış ve 
bir çok zeva t yaka
lanarak tevkif edi l-
nıi~tir. 

Şehrinıizde 
Yağmur 

Bir haftadan beri 
şehı İnıizde açık git
ınekte olc:t n ha va la r 
dün bozın us \'C !!< c ~ 

• •~ 7 

ya g111~1 y;ı h:1ş]a yan 
vn!l-ınur sabaha ka-"' .... 
th1r dcvnnı etıniştir. 

Buğün Yağınur din 
:niş ise <le ha va bu-
1 utlu ve sislidir. 

Buo-ün Saba h o-e-,.., . .., 
lecek T'ren postası 
voktur. 
"' 
S:ıat 11 <le Nu"ay-

bin, l(ızıltepe, o~
rik saat l;J te Sa vur, 
ı\1idyat, Gercüş, İdil 
Cizre ve Divarhn
lor posta lan gele
cek saat 18 de ~rren 
postası gidecektir. 

Bu o-ece <ridecek • .., h 

Tren ekisprestir. 

Rahçcıle gezen oğ"lan 

~fağrımı ezen oğlan 

Anne s:-ına verecek 
Parayı kazan or .. Jan 

• I"> 

-38-
Hahçelerdc engfoar 
Enginarın denği var 
B('n Yarımı viı ir.! im. . . 
Yarıağın<la beni var 

-38-
Bah~·clerde lıalkabak 

Açılır tahak talJak. 
BPni hegenmez iken 
Altlığı metaa · bak 

-40-
Bağ·a girdim üziim ~·ok 
J 1 yarımla güzlim yok, 
Ben yarımı küstürdilm 
Uarn;;nıağa yüzüm yok. 

-41-
Bali·a vardım v:ı.~JandıJD 

I"" " 

Y ~ğuıur yağdı İ!-3htn<lun. 
HPn yarımın koynunda 
Şeker ile beslendim. 

-42-
Bir dalda iki Elma 
Birin al birin alma 
.A.zrail gelir İtien 
Canını al yarım alma. 

f ;:_Garib Vak'İlarc 1 
Dünyanın 

En Kısa Boylu Kadım 
Dünvanın en uzun .; 

ve en kısa bovlu a-
"' 

kocu İspanya ya gir 
nıt-k İstedik leri F
ransızlar ta rafın
dan Franko l11aka-

111atına bildirilnıiş

tir· Fr:ıııko n1akan1 
lan hiç bir ınahzur 
olınadığı cevn hını 
ven11 i~.'t i r. H 

' ~ 1, R • • 1
------------

1 danıları ı\lı..,1rda bu 
8JIŞu3UA eı sı o ,,, ~ ~. , . ..,. Junınaktadır. En u-

Yeni gün çıkıyor Bürükselde a A8fl uasın ulf ıgı zun boylu u Abu 
• Efsait isr-ninde · on 

Antc.kyada hila 
nıüddl't kn pat: b n 
Yenigün gazetesi 31 
nınrttan itibare tek 
rar çıkınnsına nıü 
sa<tde edilınİ:jlİr. 

R :.ı visha nk re:sı .,, . 
doktor Şaht Bı ük-
selde sın~i kredi ~ir 

1 keti nıüdürü ilt> u 
j zun bir görüşrne 
yapnnştır. 

Tevfik Fikret ve Şermin 
Mulıarrİl'leriınizdcn Bay Ziya Kılıçözliinün 

ilkokul öğTcnicileri için hazırladığı ve yakında 
kitab halinde basacağımız, Tevfik Fikret ve Şer
min adlı eserini bir kaç gün sonı·a gazetemizde 
tefrikava ba~Javaca<Yız J y J • o ' 

Bütün okurlarımıza ve bilhassa öğretmen ve 
öğrenicilere bu eseri tavıiye ederiz, 

• 

Toplanıyor aıtı yaşlarında bir 
Ankaradan bildi

rildi<rine göre Bnl-.. .., 
k an basın hid iğ i ü-
cüncü konfrn1 nsı , 

vedi Nisanda İstan-. 
bulda toplanacak-
tır. Hevetler teına-.,, 
nıen teşekkül etnı iş 

tir. 
Konfer~\ns vedi Ni .; 

san perşenıhe gü-
nünden on dört Ni
sa na katlar devaa1 
edecektir. 

erkektir. Günden 
güne uz:1111a ktn o
lan bu adanıın ho}•u 
Üç n ı ~ t re a Jt ı sa n ti-
111 i buln1uştur. 
Yıioe bunun aksi 

ola ra ~·lısırda kıkk 
beş santin1etre bo
yunda ve · kırk yaş· 
la rında bir kadın· 
dır. Bu kadın sey
ya n birsirkte ke İ 
ni ttşhir etnıefılle 
geçinnıektedir, 
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M <§! ır<dJ ü 1n1 
~.~~a,ret ve Senayi Odasından 

f d c,uuıı~uıenıiz tara- j uulurııııadığ'llla dair Ycsika 
ın arı satılmakta olan Şa-

' orlc k verilıııcktt")dir. . aııı von '" oto 1 'JJ • • " lllO-
JI erıne r \ . 
.. ıt .. ııt para ile Tkarethmvrnıiıılc ve 
s.ıt ıl ~ııı.; ol:ııı l:ıra mezkur 
nıakıııade 1 . te .. kilfı.tıınıı.da ütedeııb~ri 
.. JJr alakamız cari olan hu kaideden ha-kalına<fırrııı... d"''ır 'k 

~ ·~ " 'esı ·a bcrdar olmaksızm herhaıı \'erilınektcdir. 
\ !!İ bir , ahsın bö,_1le ınül-1·td r ~ · -' 

• • l e 1 satı.Jarımızda kiyeti uize ait bir ınaki-
ıse ılerd ı . 
ıniz 

1 
•. :

11.)en cari kaide- ne :tlabilnıp i nH~llıuz ol-
, nucıbıııcr alı<'ı ile a- duğ"undan ileride lıir !!iina 

raınızd ·ı 1 ·ı '" 
. · ' ııoter ı 'tPn ta~- itiraıa mahal kalnuıuıak <lıkli L' 

ır senet v~ıpılarak 
bu sı.ınettc lıor~·İar kanıı-
nurııırı ->IO)~ ""'·' •• •• ... __ , - ... ·J uııcıı \'C 

kaıııırıu ıııPdı·ııiniıı G88 
ÜS!) ııııcu nı:ı.d<lelc:ıri ınii: 
cibiııcc ı;;atılan ınal111 nıiil
kiyetini alac.ı(ıımırn k·ıı·~ı k r.. < • 

ezıui ııhdeınizde bıraı~-
ınaktrıyız. \'t· alaca::tırııızırı 
teırıau11'11 te:-ıdyc ,·ılundu
~ıı z:.ı maıı ıı; üşt L'rİ ye o 
ımılıhm ıııiitP\'ellit biitiiıı 
a 1 :ı c :ık l:m ı n ız1 ıı a ı 111 ı1 ığ·ına 
\'C• nı:ıkiı Cdl' lı:ıkkııııız 

üzere Şa vorle markalı U 
toıııobil: 1\arrıyuıı. ~~:ıptı 
l\:ıçtıııın. her h:ııılrisiııi 

o 

bizdpıı b:.~kasıııd:ı.ıı satırı 
alarak kim clerin alak:ı-ı 
ke. ildiğ'ine dair 'esik ayı 
araması ak. i takdirde bi
ze bo çlu olan l.ıiri::;iııiıı 
.~ ... tacağ"ı K~ııı) on, Otunıo 
bil, r :ıptı ]~a<;tryı lınkkı 
nıiılkıyyeti kt:ll:ıııarnk a
lablldiğimizi hPı ke ·c bil
uirıııd~ i<;in keyfi~ Pt ilc1n 
olunur. 

Mar~in Vil8Yet Daimi (ncümeninDen 
1 - Eksiltıııeyc Koııu 

laıı i-: . .. . 
~laruin l>i~1arbakır yolu
nun ü7 + 1100 iineii kilo 
l!letro~urıd:ı Şeyhan civa
l'Indaki IUU \'[Ik k:.t t kijpı Ü 

Yerine yPniden ya[iılacak 
olan (i oo ıııetrc :wıldıX-ın-

' ) ı-, 
dttki IJetoııarıııe küıııü in-
şaatıdır. Kı:-;if bedeli 
(2274) liradır· 

-> B . ·ı t .. - u ı:;ıe :w şar na-
lllt'ler ' e ı'vr:tk ~ıırılardır: 
A - Eksiltme ' ~artna

rııe .. i 

n - .Mukavelename c . . 
- B:ınııılırlık ı~len 

~en,,ı · . 
1 " ~artrınuıc~ı 
) l"' . 

1, - 1 ennı şartıı:uııc 

] ·~ - Kesir rn yıı· ced ,·el-
ı·ri • · ) 

j, .Yle projeleri 
;s! ıy • 

~,.. l!tıler bu şart naıııc \'C 

At .ra~ı ' 'il:i yl't Eıı cii ıııen ile 
.:trıJııı N:ıfia d:ıire-iııde 

~ote vı· a ı~rl~r. ' . 
t - 1'...hıltınc 2.3-3-938 
'l ·ı 

1 '. rı ıirı<.Ien ı 1-4 838 tari-
ıııı ~ l· .. 
ıır '" "ndar Çarşamba gıı· 

1 
1 

saat 1 ~ de Mardin Vi
d3.~·.1:ti lıükfımı>t biııası i~iıı-
e" ı \r·ı,. .ı . • •. 

il ı ayt•t uaııııı eııcıı-ll' , • 
nırıcp ynpılaeaktır. 

4 - Ek.Jltu.e: a~ık ek. 
siltıııc surelile yapılacak
tır. 

5 - Eksilt rııPye girebil
rnpk için i teklıleriıı (1-; 1) 
liralik ıuuva.kkat tcıııiırnt ı 
VC'nııiı;; olması 't' i~iıı t•hli 
olduğuna ' 'C ıııali 'azi:ve
tiıT aid lıelgelı)ri gö;.:;t er
mesi ve ı /'I'cnı ııı tıl U37 
tarih ve ::3645 ~:ıyılı resmi 
gazete ile ilau olun2ıı mü
teahhidlik \'C::sikasını ibraz 
etnıe .. i şarttır. 

6 - Teklif nıektupl:.ırı 
,.c müracaatlar 8 iiııeii 

maddede yazılı saatta bir 
.. aat evveline kadar Vilfı
~·ct Daimi Enciiıneııi dai
resine grtirilt're!~ Encii
ıııeıı Heisliğ·iıı ınakLuz 
nıukauiliııde 'erilecek tir. 
P u • ta i l e gönderilecek 
i\tektnplar ' 'l' ıuiira~aatla
rın nihayet 3 iiııcü macl
dcdc yazılı • aata kachır 
gelmiş oJınası \'C dış tara
fın mühür murmı ile iyıec 
knpadılnıı. olması lftzım
dır. Po:::-tada olamık geı;.ik
mcler kal.Jul l dilıııez. 

4-4 
. . ... ~~ . ; . 

ULUS SESi 

Cinsi Kilosu 

Vilayet Defter
darhğından 

, ____________ l_K;;.~ Sn. 

lhığ'day 1-41·--
Arpa a 1 50 

lJn (illrÇü~ 650- -
Darı -3--

Nohut '3 50 ---
~lereiınek 1 3 50 

1 - (443Hl) lira 54 

kuru:;-luk 
Mid~·at 

l.ıecleli kPşifli 

knzası hiikfıııırt 

konağııııu UB7 ıııali yılı 

zarfında iıı~:ı edilıııPk (fü. 

re kP:;-if lwddi olaıı J.:f31 D 

lira, G4 kımış iizt>ı i111h~ n 

lü/;J/938 t;ırihirııll·n iti

baren ı.; giiıı ıııiiıluotle 

ve kapulı 'l.Hrf usuliylc 
ck:;iltıneyl~ konularnk iha. 

le gfiııii olmı 1 .Nisaıı 938 

Cuma güııii ::::aat 1 l.k ya

pılan ck~iltınede hiç lıir 

taraftarı alı(·ı gürülıııt:di

ğ"indeıı 2400 s:ıyılı karıu
ııun 43 inci rnaddP ... i uııı
cioiııee ilw IPııiıı ı o giiıı 
uıiiddeth! nzatıl:ırak 11 
Xban ü38 Pazartef'i giiui.i 
sa:.ıt 1 de yapılal'aktır . 

2 - 1ılunıkk:ı.t tı•nıi -
nat miktarı ( Ji3~3 ) lira 
(Oü) kuru~tur. 

3 - Bıı işe :ıid ft'nni 
~artnaıne: ke~ifııflme ınn

uel \'l! proje gibi l'\ rakı 

miisbite ht~ LlL·bi1. ol:ırak 
~foruin Dt>fterdarlığ'ı ile 
Kafia ıııüdüıliiğü d:.ıirde
rinden aranacaktır. 

4 - 1 ·teklilı!rin mimar 
\'Cya nıiilH•nıli:; olmaları 

veya re:::-nıi Cl'rİdP ile iltt ı 

olunan talim:ıtııanıl'cle ~·a
zılı el..ıliyet v(•sikalarıııı 
ibraz etınel ·ri R<ı rttı r. • 

5 Mezkur iıışnat için ı 

~Ialiye Yekftlrtinden gön- 1 

derilen (ilf)750) liralık tah
si:.:atm asıl bedr>li kc~if 
olan 443 rn lira 54 kuru
~a ihlfığ' edilmPdigi takdirde 
süzii giiı;erı kt>;-;;ifıı:ıııwııin 

G, 10 't! 11 iııci ırıa<.ldclc
riııde y:.ızılı ~ap':-iva ve 
renkli Ladananın lrn:;-if ue
Ul'lleri olan 45G!J lira 54 
kunı~ım tenzil ı·dildikteu 

~oııra ~<>ri kalan (:Hl7.10) 
lira üzerindı·n ck~iltnıc 

~·npılacaktır. l•ksiltırı<· ıı e 

t ice~irıtlc nıc"cut t:ı h$İırnt

tan tasarruf vuknbulduğu 
takdirde tasarruf mıkdarı 
ke\'İfııanıeııiıı (), 10 \'C ı 1 

Pirin~~ -19 --
-;.- -----• adc Yarr 90 - ~ 

'J'~~ı-80 --
ZC\'tİıı \'<I ,'i-ı üO --
-· - :.. !"" 
Yiin - 40 --

l>t>;·i =jl,8:") ı=ı 
B:ıdeııı 1 
Badem ıçı 1&G -
cc,·iz 15 

CE'' iz içi 85 ı= 
Mahlep 2.> 
~l:ızi 1G 1 
1\l' nıı~ ~eker ~fi --
Toz~ - 82 -
Kahve 130 
:-5abun 50 ------Çay 310 1 - -----ı-

K 11_:.ıı iiziiııı_ ~.Q_ ı--
1 'ı·kıııez :?O - --ı--
t:al 1 40 j' 
Pestil 30 --. 
Sııı:tık 140 l- -

iııci ınaddl'lPrinıle yazılı · 
şap'sıva ve renkli hadaıı~' 

nın y:ıpılması imk<lnı ol
duğu takdirde bu i~lerin-

' ,, I : .... ,._ < • 

. . 
dı 1 lrn uıey::ında. yapılacak-

tır. ve 1050 sayılı muha- ı 
Sf'bei umumiye kanurı ıı

mm 83 inci m:.ıdtll'~İ ııin 
(IJ) fıkr:ısma tevfikan lıc
dPJi ihale uııkdannın :-;iilii· 
:--iiııüıı ıııiHealıhide tt>nı i

ııat ıuukalıiliııde a~·ans 

olarak \·erileccktir. 

ULUS SESİ 
ABONE ve ILXN 

Şartları 

-·-Abone Şartları 

Kuru-;; 'Kli nı~ 

G~· Aylr~ı _ 800 '

Altı A "1ılrı 450 800 . '"' 

G -- İhale ncftcrdarlık 
dairesinde y~pılacak ,.e 
i~teklil crin tı·klif ıııektııp
larım ihale gününde sant 
12 ye kadar defterdarlık 
ıııakaınıııda topları~n alını 

satım koııııısyoııuııa ,·cr
nıcgc meclmr oldukları ------·-----
ilfm olunur. f>/G/7 /ü Scncli<ri o 800 11500 

~--------......;--

1 

•• 
Annelere O" üt 

ILlN ŞARTLARI 
İlanın bener satırından 

( 1 O) Kuruş alınır. 

Çocuk Esirgeıne besleneceğ·ini Ye nıa
l{uruınu Genel ~ler- nut hı rıııın ncısıl ha-
kezi sıfır vast~n bir 

.,/ . 
yaşına kadar çocu-
ğun ncısıl bakıla
cağını öğTctcn An
n.ele~·e öğütün Bi
rıncı sa vısını veni-., .,/ 

den bastırınıştır. 

Birinci sayı öğ;üt 
birer aylık y~ızılr11ış 
12 tane n1ektuptur. 
İkinci sayı öğüt: 

Çocukların nasıl 

zırlanacağınl öğre

tir. 

Her iki öğütleri 

isteyenlere kurum 
parasız olarak gön
derir. « Ankarada 
bulunan Çocuk E
sirgenıe Başkanlı
ğına» bir yazı ile 
adres bildinneniz 
kafidir. 

İlan neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nusbalar 
(10) kuruştur. 

Yurtdaş! 
Yiyeceğin, geyece
ğin velhasıl her şe
yia yerlisini kullan
n1a yı yeni içtiınai 

ahlak emreder, 



JDAREHANESİ 
Eski Halkevi 81oaat .. Huausi Dnire -- -

T elğraf Ad..eai 
Mardindc " Ulus Sesi., 

• 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

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

B 1• r var mı~, B 
1
• r yo'· muş ?? ı :· •• •• . . :·· il~! ~1111mu111111mmmıuı111111111111ı•ıııın1111rn ıH•mnıımNJ11111111111111111111111ırrıuımwuıı~ 

aım:.;;;:::;:.. y ~ B=-•m Dış Hekııııı r ~ ~ 

Evvel zan1an içinde 
En Güzel Çocuk t{itabıdır 1 n n ~ o 

~atlık için gelmiştir. l~·i f;ok g-üzel ll ik ft~ e ve ~ıa- ~ ;: § ~ e=. ~ D ~ . ~ ~ 

s llarl:ı unlu bu ki talı ı lwr ~oc11ğ"a t<l. iyt• ederiz. • . - : ~ 

: Hususı muayenehane- ~: Sat'l!ışı' arı Başladı =::;;;..,.= : sinde her gün saat • ~~ ~ 
: 2 den ıs e kadur lıas : :-] :::::; 
8 I~ ~ 
: tal arım kalıu l eder. : ~-~ ~ 

Yazan: Ünıcr Hiza Doi!rul • • --- ::=::; 

...... 
• ••••••••••o••R•••••••n ı ;~ ~ 

•r.llE'I- Yer> Yi1zündeki ---ı:ıı1~~~~~9 :~~ Satış Yeri ~ l\11 O D E 1ı :=~ 1 Dinler·nTarihi Ayııı~~oda -- ~ 
;~ lJius Sesi Basım evinde gazete 1 

• • • • 

Satı ~ iı;in gclıııi~ tir, fiyatı 75 kurıı~tıır 
nıecnıuası 

11 numarah Nıart 
sayısı çıktı 

Doğu illerinin en modern. bir 8 A S 1 M [ V 1 O 1 

it 
~ 

:~ Her neYİ l)e ft l r, Ç'"'k, 13011 0 1 ~l cı kbuz, Ktığıt b·ışlıldan 

,) Kartvizit, Da Yet ivea k:ı r t la ; ı, Duvar .\fisleri, Sinenuı 
~ ~ 

ve Tiyatro Bi !etle ri ~'ok güzel bir şd.; i Ide ba sılır Ye 

kısa bir 11ıüddet içinde teslin1 edilir. 

:-~ ve kitap bayii Cemal işınay 1 
~muttıtıtlH!l"ıtfflliii!ınliffilllüllillll!HittKllHlt!fl!tlHtltRmlHIHllltalllllmHIU'~ll, 

Kadın Teri .. •~~ 


