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C. H. Partisinin san' at 1 

prensipleri 
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Bu miili prensipie Türk san'atı ya
ratıcıJ1k kudretini göstermeğe 

başiadı 
' •• 111 
51 t 

'ı ft 

'• o, 
tf 
ıt f Cumhuriyet ıtjiıııiııiıı 1 
d• \'·ır"t 1 1 . . . . . ıe • • " ıcı .\tH n•ı ııııu ı1.ıııı 1 

, e Heykel g:lleri~iııin 1110-

dern ılcvrı•ye tahsi~ ı><li-
1{'11 kısmında açıkça r--ö ti, d . 

~ erın surette t:ı~İ\'an mev-
111 ••. 

g 'l.tılard:ın Liri de ~:ın':ıt. 
S 1ııe, · zııııdm· . llı•Ykelcilik 

t': 

riiluıektcdir. 

Yaratıcı kudretirıi nıu. 
' tıı1.:ı' 'k' .. ' "" u1, uıuşı ·ı, tıy:ı.tro \'e ~ikf \'e tiyatro saıı:ıtl:ı-

1 °r>era ş;:uı 'atları her ~iin rırıda da. - Bu san'aı l:ırı 
: bit·az u:.ıha inki:;::ıf <.'trııek- ilmi ı>sa~lar ve nıetoılar-

tıı. s:ın'at kudretine vr. la org:ınize t>derek - g-ü;, 
lrJiı]j k:ıbilh·ctiue iııanmı~ 1 tı> n)n Ciimhuriyet lllikfı 

gene; Cumhuriyet ue::linin 
1 

meti bu maksatliıi 1937 •;i buyuk imk:l~larn hanr- senesinde Ankar:ıda bir 
f 1antnaktadır. San':ılt suu- devlet kom:ervatuarı kur-

1' • • 

~ tun11n tem:ımiyle uyanmış ıııu:;:tur. Bu i:onservatuar 
uılizik ve tiyntro Lülüm
leıini il.ıth·a etmektedir. 

~ 0hluğunu gc::;tcn'n san'at 
fu ... ~ faaliyeti, muhtelif s:.ın'at 
... l,itliklerine mensup rcs· 
~· ~amların ve lıeykeltras . Müzik kısmının esaslı 

1 • \ l ~ 
<trın eserlerinde muvaf- surette is ahi için bit; bir 

Tit. fnkıyetle neticelenmi:;.tir. fedakarlıktan kaçınıhı:ıa-
Wl ~'aklitten nefrel eden bu ıııış ,.c nıe\•cud müzik 

~iinkü Türk san'atk:1rının tcşkilfLtı ~·eniden organi
İllıum ve hamle kavna~ı zc ettirilmi:;;tir. Türk nıil-. '"' 

~ ~llrttur onun b:tkir renk- h•tinin hüyiik san'at ka-
~ leri ve' as: ı ı-ekiller!dir. biliyetini, yeni kızlar her 
Al · ~iiıı biraz ılaha, bt•lirt-
~ .. Cumhuriyet Halk par- nıC'ktedir. Tiirk ınillPtiııin 
'3 tı ıııirı . teı;ebbüs ve yar- kf'otli ~eciycsiııe uy~un 
' q1 rnı ile 'memleketin her bir ınirn:uisi, bir ıı·avri 

ı-ı • 
larafında tetkik se,·aha- temsili san'atı oldu~u O'j. 

' " 
• tına <,•ıkan, Avrupa· talı- l>i, bir dP- ıniiziği vardır. 
\i "illerini taııuımlaını~, inan- .Miizik hayatınıızıla, kemli 
Alı. lı ve lıevecanlı res .. a.ınl:t · ıııelouileriıııiz<len istifade 
~ tırııll c:ı~lı eserler yarat- ! ctıııek sun·tile nıilli hare-

lııış ve garp tclrniğ'i ile ketlerde eserler vfü·ııda. 
/jı ltıiJJi !;'Uurun lıirlc~euile· getirıııt>k Cumhuriyet san-
'd Ce~ini kat'i ~urette i:::pat atının hedefidir. Bu hede-

ı~trnistir. San'atkarlarıuıı- fe varmak ınakşadilc kon-
ıırı yurtta ve yurdun dı- servatuarda .. bir miizik 
~ıncıa açtıkları sergiler 1 Folkloru arşıvı tesis edil
lıu serırilerde teshir et~ 1 mi~tir. E\•velki senc<len
tikleri rı eserler, 'artistlik 1 beri seHihiyctli müıisiyen-

. baınıtnin de sosyal ve ı !erimiz tar:ıfın<lan muhte-
" ~konomik hamlenin ınüs- lif vilfıyetlerden 37000 zc 

het neticeleri, nıcmleke- ~ ya kııı halk şarkısı top
,.l, tirı dört buca<rını süsle- landı. Bu derleıue faali-
~ )(~n alıide1erd~, Ilalkcv- yetine sisteuı!i IJir . suret-

11!rinde sık sık açılan ser- te devam edılrcektır. Bu 
~İlerde ve Atatürkün em- toplantının malzeme, mil. 
tile 1937 de Dolma balı- Ji karakterli lJir müzik 
~ede tel3is edileu Resim -Son'! ~ iJ!ci sayfede-

- .. ..., .. '-" 
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ltalya, Arnavutluğu 
işğal mı edecek? 

İtalyan askerlerinin bugün veya yarın 
Arnavutluğalgireceği bildiriliyor 

Ankarn 5 Radyo: 1 

H c:\Y,ts :1jansı bildi- I 
rı vor: 

Alınan h<1berler; 1 

İt.alva vakınc.la Ar-
- "' 

navutlu<r ;1 :ısker ..... 
günden cek• ir. 

İtalyan cıskt:rlc=.-i 
ü veva 7 Nisanda Ar 

J 

navutluğa çıkacak-
tır. 

İyi haber alındı
ğına göre Ron1a ile 
'firan arasında n1u 
haberat devanı et
n1ektedir- Sanıldı-

" <:rına <Yöre ltalyan 
ö o 
askerleri hemen Ar-
navutluğa gönde
rilmek üzredir. 

İtalyan Başvekili 
Mussolini 

Ita1y:ı, Arnavut. 
lu<ru kr;ll Zoğonun 

ô . 1 . l 
111 uvc-.fakatı e 1şğ1 
edecek ve Arnavut 
]uğu hinıayesi c.ltı
na alacaktır. 

Ankara 5/ü Radyo 
R o nı a n1ahfelleri, 

Arna,·utluk nıese-

lesi için bir şev söy
leıneındde, İtn lya 
g~zetel<.:ri l~o111a ile 
Tiran :ırrısında n1ü
zakereler cereyan 

' etnıtkte oldu<runu 
h 

1 

yaznıaktadırlar. 
Ar ııavut]uk ajan

sı, bc-lzı ecnebi ga-
zett:lerin ve radyo. 
!arın Arnavutluğun 
Italya himayesi al
tına !.?:İreceö-i hak-

"-=~ o 
kında verdikleri ha-
berlerin doğru ol
n1adığ1n1, Arnavut
luğun istiklalini nıu
ha faza edeceğini bil
dirn1ektedir. 

Türt -Yugoslav [ Romanya Hariciye Nazırı diyorki: 

Afyon anlaşması Her ne olursa olsun, Romanya istit-
irnzalandı lalini mu~afaza e~eceUir 

Ankara G/ü Radyo ! 
Türkive ile )\ı,ros-

~ ~ 

la vwı nın ırıüsterek 
J • 

afyon satışları hak-
kınd::\kİ nıüzakere
ler neticelennıiş ve 
bu husustaki an
laşnıa bu gün Bel-
0-ratta iınzalanınıs-h • 

tır. 

Diğer. haberleri
miz iç sayf ede 

Bukreştcn: Harici - IR L 
Ye Nnzırı deıııiştir- 1 omanyanın on 
l<i;_Roıı~anya tahüt- dra elçisi 
lerıne na vet edcc·:k 
ve her n~ olursn ol-
sun istiklc"ılini nıu
hafa e<lecektır. Bu 
hu;;;ustn diğer dev
letlerden yardın1 gö. 
rürse nıenınun olur. 
Bu vardıın a vnı za-

" ~ 

n1anda sulhun de-
va nıına yardın1 ede-

" 
cektir. 

Ankara 5 Radyo: 
Ronıanyanın Lon· 
dra elçisi bu sabah 
vnzifesi ne gitnıek 
üzre l3ükreşten ha
reket etnıiştir. El
çi vazivet hakkın-

"' 
da Londra hüku-
nıetini tenvir ede
cektir. 
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C. H. Partisinin san'at i . "" .. il# . 1 . -~O ~ILU ~ 
prensıp erı 

A ır ık ©l ~o ifil ©J ©l lfi1 
Bu milli prensipie Türk san' atı ya-

eı 

ratıcılık kudretini gösternıeğe 
başiadı Gideceği yok galiba? 

-Baş tarafı 1 nci sayfNle-

san'atının tahakkukuna 

imkan Ycre<'t.·ktir. 

Opem ve temsil hü-

Himlcrini ihtiva cıd<'n ti-

yatro kısmının faaliyeti 

müzik faaliyetindl•n gı·n 

değildir. Üı; ~t:rıe ev\' tl 
kurulan ve org;ınizasyonu 

tanınını~ tiyatro rcji::ıürlc

rine tevdi olunan tiyatro 
ve operanın üçüncii gırııf

ları Lugün tc~ekkül Ptuıi~
tir. Bu!mcktep Ankara.da 
k urulacak De\·Jet tiyatro 
ve operasına, kültürlü ve 
kudreli şaıı:ıtkarlar yeti~

tirnıcktedir. 

Y(·r1i ,.c ,,·:ıuaııcı nıü

telıassislerin naıuretı al
tında günden güne tekem
mül eden Filornıanik Or
kestramıza gelince, bıı:.u, 

Balkarların cıı ku\'vt•tli 
orkestrası ul<luğ"u hu giin 
en :;;iiphecilcrirı bilP:irıkftr 

e lemi n·cpıri lıir hakikat-. ~ 

tJr. 

Kiynıetli mimarlar \'C 

Banatkftrlar ycti:::tirıni~ o
lan rrüzcl sanatkar Aka-c 

dı:rncsi, 1 D3ô senesinde 

yeniden organize eclilıni~ 

' ' P her bülünıiinün ba~ına 
birer ecnebi mütehassıs 

getiıilrııi~tir. Ayrı<.'.a, unu
tıılııı~ık üzere olan Türk 
tl'Z\' İni sanatları ihya olun
nıu~ ve un maks:ıdl<t A
kad.eıııi~·e, Garp tf-zyini 
~aııatlar :;ülıe::ıiııin yanın

da rnaG llaıiranın<la bir 
<le Türk tezyiui $anatlar 
:;-iibe~i füt Vl' oluııına~tur. 

If ülfürn, ~en\. Cumhu
rivet rt>jimi onbeş yıl gi
ui pek kısa bir zamanda. 
so;-;val \'C ckonuıııik heye
ti, ~a~lam ve 111(J(lt>ı n e
::;.ı~hı ra l ı~~larkt>n. -..:ı natı 

1..b yaratıcı kmlretiııiıı dai-

Jl'.:-İ~ıe :ılıııı:;-, garp) t>k ıı iğ·i 
üzerinde a~ıl<ırıan ıııilll 
biiyük bir sanatm u-ıııel

lerini :ıtmı~tır. 

Sanat kabili~·(·tiııi mil 
li \'C Hki kan·k terinden 
alan cuınhnriyı:t neslinin 
varatıcılıaı üuünde ne ka.-. .-. 
üar ü~iinsck hakkımızdır. 

Çinliler üç şehir geri 
aldılar 

Anka ra 5/6 Radyo: Bir Çin T ayyare 
Hankovda n bildiri- fi losu 12 genliden 
Jiyor: n1ürekkep bir Ja-

Çin kuvvetleri poh deniz f ilosunu 
ilerl enıek tedir . üç I bomba l anıış, i~ i zırh 
Ç in şehr i Ja pon l~ r-ı lı batırı l n~ış, bır . kcıç 
da 11 istirdat ed ıl- t ane de agır suı et-
miştir. te yara la nnı ıştır . 

·ı 

Kı::; baba bıı srne ::\Iar- 1 

dinı· gı!t: g-t•ldi amma gi.ic;. 
~eldi . Bir türlü g-itıııek i~
tcnıi \'Or. S: ı ~'ılı giiıılcrJe 
gü:;t~rınccl ifi'i nH~.ri fetlı:ri:ı i 
bu ~ünlrruc gostermeg;e 
baf'ladı. Yag·nıur, fırtırıa, 
clel;:-:tli ~oğ"uk .. Sanki kı~ın 
orta.~ın<hıyız. Bu gidi~lc 
lıaharımızın ünırii Lu ı:ıenc 
\ok kısa olacak .. 

AcaLa kışııı kendine 
ınalumı:; olan zr>vkinden, 
uzun gccL·IPrinin eğlcrıce

lerindeıı hah usanmamı~ 
olanlar benim kı~ babayı 
uu süıleriırıle daııltacaffe;l-

d .. ') ma kızacn k lar mı er:-ınıı. 

Birazda baharın ılık gü
nesi doğ~uıı da lırrıim gi
bi 'ınş lı:ı.._ıuılan heri ro
matiznw :t!!'r ı larıml:ın lıizar 

ol:rnl:uın, e\'de odunu, 
kömürü bitenlerin yüzü 
giibüıı. 

l\.ı:-;ı uen de severim, 
amma· bazı f;-at tlarla .. 1'1 e-
8dfl, lstanbul nıuharrirleri, 
şairleri gil.ıi, halılarla dö
şeli, şömineli, bir yazı 

odö.sında, kaloriferli, ma
roken veya k:ıdifo koltuk
lu bir salonua, chmiıe \'('
ya sık sık tram\':.ıylar, 

~tonıolıillr.r gel,'ı;n kala
balık asfalt bir cadclt•ye 
açılan pern;ereuin önünde 
oturub tabiatın cilvelerini, 
peRçercyi kamçılayan yağ·

nıuru, her t:ır:.ıfı Leyazla· 
ra uUriinıck isteyen kai!n 
yağ-ışını seyrile tc~a·ur 

etmeyi lıen de isterim. 

Faraza lıu günkü gibi 
fırtınalı ve yağrnnrlu Lir 
... u ıı .. ~r u Jıarrirsiniı. kı~nı e • 

uzun gcc:t·lcrindl· haıır-

lallı•rımı romanınızı, gü-
.:-ı 

nün bir hadisesi için asu-
de uir fikirle yazdığınız 

hir y:wyı vermek için 
gaze:tc idarehanesine gi-

Yurdun en uznk kBşesiodeki Yoksul Yav
l'uların sağlığına erişebilmek için Yılda .. bir 
Lira verip Çoct:k Esirgeme Kurumuna Uye 
olalım ... 

<liyorsınız. Kapınızın örıüıı-

1 de takHi otomobili lıuyıı-
11 run eliyor: beri <le otobos 

daha ucuza götiiriyor, öte
de traııı,·:ıy bekliyor. Il:rn
g-ıt;ıne k ı · :::ıe rıiz f!lvcri~li 

ise ona atlar, be~ dakika 

sonra gazete idarch:ıııe. 

sinin rnarokC'n koltuklu 
muharrirler oda~ıııın Lii
Yük masa:sı etraiırıd:ı Ya-. . 
zılarıııı, siirlerini kıllan. • 
t.lıra ba.llaııdıra okuyan 
g~zctrniıı diğ"er rııulı:.ır 

rirlcrilc kar~ı kar~ıycı~ırııı. 
Bir lira<laıı tutunuz 

ü-;tad Abmd .\~~wµ-Iuııun 
ııı:ıkalclcri gibi dcğ"L•rine 
güre lıeş lir:ı~·a kad3r bir 
makale İ\in aldığınız pa
rayı ccLiııizc vcrl<'~tirirkrn . . . 
daha zivatle ı~ınıvor, ne:--e 

~ . ' 
ile otomol.ıilt• :ıtliyarak 
evinize <lüniiyonmnuz. Ge
ceyi yine kaloriferli oda
lar<le Rohb0t \'t>ya müta
laa ile vakıt gec;irin:;iııiz. 
Büyle kı~ ıriinleı-iııi kinı • ' h 
istcme'l.. 

Gel de Gözlüklü .\nıca 
ucuz diye aş:ığ'ı mahalle
lerde tuttuğun C\'dGn cad
deye c;ıkan uzun ve dik 
yokuşu uu ı-;oğuk günde 
soluya soluya c:ık, Ulus 
Sesi idareharH:!8İnc git .. 
Makine giirültiisüntlcrı otu
rulrn:ıyau lıiricik c..-ıplak 
bir odada, kırık l>ir ka
nepe üzerinde saluidc be
nim gibi emekli \·e pııslı 
bir sobaya, many:ıtosu 
Zil\' if crfüı İ:->ll'\'f'Il ır[Uı 

• h • • ' l°'.' 

lıozulan e::;ki lıir telefoıı, 
k:n~ısınd:ı kırık lJir m:ı~anırı 
ba~ırıt..la v:ılııız lıa::-ırıa ' . . 
u~tra~~tn ve bu a.v Jl ürt>t-
tiplerin iicretleriııi hala 
tedi~·c e~·Jcnwmckle taf':ılı 
bulunan, Dilsiz nıü vc.:zıi ile 
oda yarıs ı \'tın·siye giinde 
sattığı :rn gawterıin he::;:ı

bıru gören gazete sahibi 
ile soğ'uktarı bu c~ki so
lı:ıuırı k:ırbou nr·~rc<ll·n 
!'tcaklığ"ma sokularak yazı 
yaz, büyle kı~ giirıleri de 
SC\1İlirıııi hİ<' .• . 

Bu gün yolda rüzgfmn 
lıaşıınuan tanı on d:ıfa 
fırlattığ'ı kırık ~euı~iy<•nıh: 
kendimi gii~'. ıııatlJa:ı~·a 
atabildim. Kırık lıir ka
nepeye yaslaııuıış matlıaa 

sahili ile lftf at iyorunı. 

Hüzgftrla de"auı eden 
yağ·m ur odamrı kır ık pPn
çeresiudeu içt.:!"iye kadar 1 

zz 

Lebrun 
Tekrar Rei

sicumhur 
oldu 

Ankara 5/ ü RaJ_yo: 
P aris : Fransadtı . 
Reisicuınhur intı'' 

ha batı bi tn1 İ ş, Leh' 
r u n tekrar C u nı htt( 
reisl iğine seçil111İf 
t ir . 

1 n~il iz Ka~inesi 
Ankara 5/ G Radyo: 
Bu sab.,lı toplaıı~ıı 

İ ngi liz kabinesi, kD' 
binede yapıl acak~ 
değişikli k hakkırr 
da n1 üzakertlcrde 
bulu nnı ustur. . 

Çerçi ve Eden i ı 
k ~1 bi nede V(:r ~ı Jt1 
Ccıklar.ı SÖ \~lennıek 
tedir. 

hücum ediyor, soğukt:ı 
adet~ titriyorum. 

Bir a •·alık Uşü el iiğ·iı 
mün farkına 'aran .Sirt 
Bayar; 

- Bu mevsimde so~ıı 
insana tf!t'ir etmez, bil§ 
kis zarar yerine f :ıiıi 
verir. Uöıliiklü Aırıc:ı 
Ata sözüdür. ~on bahıl 
rııı sovurrıınd:uı kt>ndiıı !:' 

koru, llkbalı:ı.r ::wvuğ-uıı~ 
ganimet lıil.. 

Azizim de<liııı ~ smıiı 
bu <led iğin sovu k l.ıu ~o 
v uğa benzemez, İlkbatı:ı 

YaQ-ınuru üzeriue dop;:ıı 
tatlı bir o-üneste eı:;cıı ı:;e 

o ' 
riu bir rüzgfırın basil et 
tiği sonık için atalar b1 

sö~lcri :mrfetmi~lcr. Btı~ 
sana sanki kı~m orta~ııı 
dayız . 

Benim lıildiii'iuw ırt'.ir 
~ !"' 

cvlı·r<le oılun \ ' P küııııi 

rün: küplerde kavurnı•1 

nın. dolaplarda pastıruı:1 

ıı ın sonu <~eldi "'ini .r(if 
t.'ı n e 

meyince bu sene .Marcliı d 
kı:;;m gi<leceğ'i yoi~ galilı!l 

Gözlüklü Amc 
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Asalet Rütbesi kazan-•--------------------
' 
1 

dıran bir Haç Tür~iye ra~yo~ if üz yon Postaları 
Oüniiıniizdt~ hile ::ııt.

manın yıpratığı l>ir çok 
ınemlekctlr.r vardır. ilk 
de\·irlcrılr. lrngiiıı 111evcu· 
diy<·ti lıi~: lıi s~edilııu·yı>n 

yerlPrde hile malarya lıas
ta.lığı lıütiin delı~l'tih• hü
kiiru tıiirıııektt'y<li. 

buru doktoru hususiliğe 
kabul etti. '' Arcaııuııı,, 
tertibirıiıı kmnkına kahu
ğmıd:ııı yapıldı~ı :uıla~ıl
dıktaıı sonra O'encl i::;ti-n 

fadcye lı:ı~J:uııhlı. 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
12.30 Proğraııı 

1 ::?,35 Tiirk milzigi-l'f 

13~00 .Mt•mlPket Baat a-

:21,0U ~lcınlPkct S:ıat :ı. 

yarı 

~ 1.00 I\urnı~wa ~Iizah 

s:ıa tı 

Artık kınakına kaltu- yarı. <ıjans meteoroloji h:t-

' 1 

l 
1 

1 

• ... PiYASA 

-nu~da~~ 1-2~ 
..!~pa - - 2 40 
Un ı Bir <;uv:ıl)l620 

--

Darı 2 50 
:\ohııt 5 50 - ---Mercimek 2 75 

c0-~ --l~ . J>irinç '"J·) _ _, 

Sade Ya;:_ 86 --
~ 

Tere yafrı -- --

ZP\ riu va:rı 70 
--

-· ~·~---- --
Yiiıı 44 
Deri 40 -

--
liadem 18 - --
ifadem ıc;ı 90 - -

Hohert T:ılbor ı~rnırı

ckki adaııı "ı\rcanunı ,, 
tc•snıi~·e etti~i bir ila<; 
sayc;,iııde on yedinci a::ır
<la biiyiik ~ütırc>t kaz.an
mıştır. lıı~iltecl' Kı~lı :? 
<"i Chade::ı"i ıııal:.ryadan 

tPda vi etti'"ri il'in l GIS 

ğu i stirnalı kalmamıştır. 1 Lı erleri 
lF.~O yılııı<la Pelleticr Ye 

21.1f5 Esh:.mı, tah\'ilfıt, 

k:.ırnlıiyo-nukut bor:-ası 

fi y:ı t 

Cedz 'I -1 (Jp\·iz içi 
18 -- --
50 

:"'> , 

Yılında asalılt rütbe~ivle 
taltif edildi. Sonra ı•rnn
saya geçerek x l V Lııı 

ııın oğlu '· DAUPfll.N ., l 
Burngundy, .\ııjou l >ıı
kaları ile kont Bcrry ve 
M:ıdame <le Co1ingy giui 
yük~ek şahsiyetleri tc
ua vi cuerek pek hüyiik 
nam kazandı. 14 nci Lui 
önemli ilacını Tallıordan 

satın alınma::nnı irade bu
yurdu. ispanya Kraliçc~i 
ve 14 nci Lui'nin kardl·~i 
kızı Luif;e of Orleans 'fal-

Ca ,·entou kınakıntının 
enerjik hu s.:;ala rınclan ki
ııirıi jsıih!':ı] ettikten ~on
ra malarya teda\'İSİ hay
li kolayla~tı. 

~1illetler ar:ısı M<ılar
ya koıui8~'onu - 5ıtnıa
u:ın ınuhafa·la. edilebilnıe
ıniz iı;irı rııalarya nıc>vı:i· 
ıııinde giirıde altı lıuğd~ıy 

kinin :.ılıııanıızı ta\'Siyc 

etmektedir . ~Ialaryaya 

tutulau1arın 5-7 gün zar. 
fırıda günde 15-20 buğ·· 
<lay kinin alınalan tav
siye olunur. Tedaviden 
~onra kinin verilmez. 

Nükslerde had <levre
sindt"ki tcda \' İ yapı imalı
dır. 

Ana 
Çocuk Esirgenıe 

Kurunıu G enel i\Ier
kezi tarafından çı

ka rı lnıakta ola n 
(An<1) adlı derginin 
(1 4) Sayıs ı çıkrn11tır 

Y urt vavrularının 
Sağ·lık,- S osyal Kül-

türel durun1ları111n 
inkişafma hiznıet 
eden hu ki y111etl i -
dergiyi çoculdnra 
çocuklu ana ve b.ı
ha la ra ta vsi ve ede . 
nz. 

( 23 Nisan Çocuk Bayramı ) 
Sinema Sahiplerine : 

Çocuk varlığına Ailel~ri" ilgilendi re
cek Fili nılerle siz de bu nııllı ve n1üşte
rek dava va iştirak ediniz. ., 

~:ocuk Bayrarnı yakhıştı. Çocukla ra 
göstereceğiniz Filin1kri bazırlayorn1usu
nuz . 

Çocuk Bayran11nda Çocu:l~ra öğre 
tici, eğ lendirici, terbiyevi F ı lı~n ~er ha
zırl :ı vara k Ba vra ına ist in\k edı n1z. " . . 

liJ,15,14 Müzik K::ırı~ık 
proğ-r:ıııı-PT 

18.30 Proğ'ram 
18:~35 Müzik Rom:rn5. 

halk şarkıları ve ı:ıairc Pi 
19,00 Konu~nıa Ziraat 

sa:ıtı 

lU. 15 Tiirk uıiizigi Fa:)tl 
lıı>yeti 

:? : .~:; X":)"İİ pl:ıklar-R. 

21:30 Müzik Şan re~italı 

Sopraııo ı\ıize Duru tara
fınılaıı 

-> t -o, ... · ı ll" ı· l)I' ~ . :J .lı ı11,ı' otr ~o ıst " 
~:?.BU ~I Uz;\ r firiı k Or-. 

kn;t r:t-ŞL·~: \'{·<·ip A~kın 

1 

j 

1 

. 

1 

1 

1 
1 

.. \i ah lep - ---- --
::30 

ı\l:ızi 19 
--

~esme Şeker 
-- -

35 
Toz şeker 

- --
31 

Kahve - -- I•·-

118 -- -
'3abun 4.:3 - ---- -- -
Ç~v 350 --------- --
l' 11 ru iizH ııı ~o --
Pckme~·. 1::? ---
J\al 1 50 

:!O .00 .ı\ja rı::-, rnetı·oroloj i 
lıaherlt·ri, Ziraat 1Jor2a~ı 

fiyat 

2:1,00 l\i iizik Cazba nd l'I 
~ö.4i>.:!4 Sorı :ıjaırn, lıa

berl~ri 'c ~ armki J>rotr. 

•A 

. ~ 

21, 15 Türk müzigi r:ıın. 

Mar~in Beleye Riyasetinden 
Mardin kasabası iç.me s u yo p r oje5i 

tanzimi işi eksiltmesi 

Mardin kasabası içme 
sııvu tcsisntı ~tüt ve pro· 
jelcrinin tanzimi işi pa
zarlıkla ek~iltmeye konu] . 
mu~tur. 

1 - l\'in muhammen 
bedeli 6000 lira~ır. 

::? - İı-;tckliler bu ı~e 
ait şartname, proje ve sa
ir evrakı lıilft bed(·] An
karaua Dahili~·e Yckü
lcti Beledivelcr iru:lr hcv-. . 
c•ti fen sefliırinden ,·eva 

• !""! -

~lardiıı Bl·leJiye~iıı<lPıı ala-
lıilirln. 

8 - Ek--iltıııe G/Mayıs/ 
!:.139 tarihiuc r:ı~tl;ıyan 
Cuııı:t giinii t'aat r:..lıı bir
<lı! ,jJ:udin Belediyesinde 
toplanacak ek::ıiltme ko
mh:~yonurıtla yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye gire
bilmek iı;in isteklilerin 
a~ağ'ıcla yazılı teminat ve 
vasaiki ayni güa :--a:.ıt 

ona kada.r komisyon Tt'· 

isliğirıe teslim etmi~ ve 
ya posta ile_ göndcraıi~ 
olmaları lllzım<lır. 

A - 2490 sayılı ka
nununun 16 ve 17 inci 

nı:ıdd elnine uyµ- 110 ,.c 
teklif olunan uc<lcl ııi::ı . 
betinde 0/0 15 kafi teıni
n:ıt, 

B - Kanunun t!ıyin 
etliği vesikalar, 

C - Kanunun 4 ııei 
maddesi mucibince ek
E·İltmeyc girmey<' bir ıııa- ' 
nii buluıımadığına. dair 
imzalı bir mektup, 

D - Münak:ısaya i~ · 
tir:1k edeceklerin su ı:;;- ! 
lerinde sahibi ilıtisa::ı yük
sek ıııüheudis veya nıü

heııdis olnıalaı ı ~art ol
duğ"uııd:ın i::.tddilerin tın 

husıısu tc\·~ik rdm \ 'C:'i

kalarını teklif zarflarile 
hPrnb11r vernıeleıi lfızıın
<lır. 

5 - Tl'klif mektupları 
ihalo güııii :saat ona k:ı. 

dur makbuz mukalıilinde 
k omi~von reisli ;-;'İne \'Cri· , ~ 

lf:.cr.ktir. 

Posta ile o·ündcrilt•cPk 
~ 

teklif mektuplarının iade-
li teahhütlü olması ve rıi-

1 
h:l yet bu şaata kadar 
komisyona gclmi~ bulua-. 
m:ıı:-ı l:.hıuıdır. 

Bu iş hak~ınua fazla 

Mardin 
Askeri i htisas 

m ahkem e s i nden 

K:ı\akçılıktan suç·lu ve 

elye,·m Suriyenin kamışlı 

küyüııdc ikamet ettigi an. 
la:;:ılall gcrcfü;-iin suleybi 
küyiiııdr.ıı kasını oğfo ta
hır on lH'Ş giin zarfında 

Mardin Askcıi ihtisas 

nıalıkcmesi ~<ırg-u hakim
liğine gelıııP::;i aksi tak
dircle h:ıkkında Askeri 
u::mlun 21ö rıci maddesi 
nıu<"ihinde cmvalıııa hacız 

konulacağı ilfm olunur. 

itik 
Ü}~n Ydındn n1erkez 

ilk okulundan a ldı
ğını şa hadctnan1e mi 
ğ·~ ip etti ın. Yenisini 
n lHc<l ğ ımda nı hük
ınü vokt u r· 

Emekli Jad:irma yarl>ay 

Xail kızı Perihan 

i'!.ahat. alnıak i::.teyeııleriu 
Belediyeler im:ır hey'eti 
fpn ~cfliğinc ve Mardin 
Bl'lediy(·.sine müracaat et
meleri ilflrı olunur. 

6/10/15/~ 



iDAREHANESİ 
Eald lhılke7i Blnaal Hı*Uilf Daire 

T eliraf Adrui 
Mardinde "Ulus Ses~ 

cudur. 
PfW! 

Birvarmis 
~ 

Bir yokmuş .. 
Evve_l zaman içinde 

,.OK ~ÜlEL Hİl<AYIE 
K.TABIDIR 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

.\L Siret BaY"a~ 
Baulcbğı yer: (ULUSSESI) Rasıme•i 

Türk evinin şe
refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz, ka vn
noz reçelleri, ş;şe 

şişe şurupları olma-

van bir ~ Y, Cocuk-
~ ~ 

suz bir VU\?a kndnr 
tadsızdır. 

Bu c:rüzel 
ö 

anane 

ınizi yaşataiırn. 

••••e••••••••••••••••••••••••••o•••••o•••••• ~•• •D•••••••••~••••••••••••••e•••••••••••e••••••••~ .. ·~ .. ~· 

ii Y urtdas! 5$ 
•• ~ G~ ·- . •• *• 
5! KURD JÖUM JZ FABRİ· :i 
•• •• 

1 !! KAL AR VE V APTIGIMIZ ~~ .. ~· is DEMİRVOll.AR ~; 
•• •• •• D •~ •a ep ulusun biriktirme güeüue ~ .. · •• • •• dayanır. i. ·- .. .. ·~ !! Bu gücü arttırmak hep senin ;l 

•• !:: elindedir !5 
-~··········································-::~ ················••&1•••····················•.:ı.1••·.ı 

Ulus Sesi 
sattık ıçı:n içıçokgüzetHikAyeve "·' it S~~Olfiill©VÖ 
Masallarla dalu bu kitibı her çocu ~ · 

- {!a ta\'Siyc edere.iz. l'i Doğu illerinin en mo~ern ~ir B A S 1 M EV 1 O 1 R f 
1 :t
•. ,, +p SA .. .. 

Tür Hava Kurumu 
27 cı - T [ R T İ P 

Büyük Piyangosu 
ô ncü Keşide: 11 Nisan / ü3ü dedir 

Büyük İkramiye: 5Q. 000 Liradır ... 
Bundai1 ba~ka: 15.000, ı~.OCO, 10.000 liralık 

ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü
kafat vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet :iıarak i~tirak etmeyi ih· ,, 

Her nevi Defter. Cek. Bo- Yeni getirttigimiz 
.. fan!azi ve kübik 

no, Atakbuz, f(ağıt başlık- harflerle cok sık 
lnrı, l{artvizit, Davetiye. ı-eçete kıiaıı:{rı ı ~ 
Duvar afişleri, Sinema ve basılır. 

Tiyatro biletleri çok güzel Miicc!Jithanemiz vardır. 
bir şekilde bas!lır ve kısa IIer boyda kitab, defter 

bir müddet içinde teslin1 \'e !'air bütün şeyler çok 
~ık ve beg.milecek l'ekil-

eçlilir. de tcclid edilir. • 

~ 

~.: ~I\ 

1: 
( Ulu~ se~i ~( ' 

~·~, 

mal ctmcyini::. ~iz de piyangonun mesut ve bahti- «...'4 
yarları aı·asına g·irmi~ olunmrıuı... ~ 

1------I--···--~~..,.,.. .. ~ -~~t; 


