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SIYASAL GUNDELlK TURK GAZ ETESI -

Oıı Birinci Yıl Kuruluş yılı ı Ağusto 1927 

S bibi ve B şmuhanlrl 
SİRl..'T BAYAR 

~;l Biriurit<'"rin 1937 

Pazartesi 
SAYISI (2) KURUŞ1'UR 

s yı: 765 

Dost lran Hariciye Nazırı Vazife Kurbanlarının Cenazeleri 

Anı k©ı tr@l<dl <§l 

Sayın misafir Hselans Sami istasyon~a 
merasimle ~arşılan~ı 

esmi örnl 
Ankara •);i (A .. \) -

Dün nknra I'ürk 
kuşu nıeydanındn pa
r< !:'ut atbnıa bllİıni 
esnasınd l \'uku bnL-1 n 

... \nkarn 2~ l A.A 1 Yt:k1lini, B"svekil \ ' C - 1 nıüessif luıza netice
Iran Hariciye n<-tzın l<ilini. BüvÜk ı\lillct s;nde vazife kurba nı 
E.kst>lnns S·ın1i bu sa 1\1. clisi rei~ini ziyaret 1 olan l'ürk kuşnndan 
b lh Anknn1y<ı gt>I- ctn1iş ve bu ziyaret. fi A 

ilci n1ualliın pilot He 
üç para şütçünün ce
ııa zeleri bugün resnıi 
t ü ı · eıı le k a ld1rı1 nıış ve 
vazifr kurbanları Ce
b?cideki Ş -'hitlio·e o·ö ,.., ...... 

ınülnıüşlerdir. 

ıniş \ ' C 111 r;:\siınle knr ler iade edilrııi~tir. p . L d 
şılanınıştır . \1uhte- arıs ve on raya 
reın ınisafiriıniz Ri H~ll·icive vekili bu 
Yaseti cü ııhur },öş- ·' kş·1n1 ;ereflerine bir ,.Ankanl 23 (A.~ Pa ı·is ,.e Londra va 

J 

gidec'" ğini yaznıak-
tadırlar. 

küne giderek d fteri ziy~det \'erıniş ve bu ı \ unan gazetelen kı
ı11ahsusu irnz~ladık- ~iyaf eti bir süvarc ralın bu ay sonunda 

lan sonra Hariciye 1 takip etmiş• ir. Pekin Hanhn Demiryolu Boyun~a~i Ja~on 
Yoğuslavya Gune~~urmay 8 şkanı Kuvv. tleri ricat e~iyor 

lstan~Ul~a Japonlar Hanken mıntakasında 
Ankara 24 1A.A1 -

Vog>·usla VYH O"en(#I kur 
- b 

1lın y bn şka nı genera 1 
l\l • • 1 
l\t d İÇ \'C 111<1 I )'t t 1 )ll 

~'-lhah İstanhula gel · 
l11is ve Sirkecide as 

~ 

Zehirli Gaz knliandı1ar 
keri ınerasin1le kar-
şıhınınıştır. General \ Ankarn 23 (A.A) -
NediçCüınhuıİ~'el a- Çin . :-ıjcınsı .JaponLı 
bidesine nıernsiınle rın Sunsıde Ha nken 

' 
çelenk koy ınuşlur. n1ıııtakas1nda zehirli 

Çin ajansı Çin ku\'
vı~ t leri n i 11 taı:ı rruzu 
krır~1sında ]>ekin Han 

lngi!iz Mi\Ji Müdafaa Nazirı 
ne söyiiyor? 

gaz kullnndıklarıı11 

bildi rınektecli r. 

ken dernir yolu bo
yunca 1c rle!)t iri l111iş 
Japon ku,·,·etlerioin 
rica t ctnıekte olduk-
l a .-ı bildirilnıektedir. 

. Anl(ara i8 (A.A) -
lı1ğiliz ~1illi ı~ıfH.blfan 
11az1rı hülni nıet in si
lahla nına proğranıı 
ı11n tatbiki için sarf 

et nıelde olduğu g~ y

rct lt:ri bir k<ıt dHh(1 
~1 rtt ıntc r-1 ğı nı sôyle
ın İs l İ r· . 

Diğer T elğraf ~eri rimiz 
Ü~ ~c§ly @}~@) 



~ayr 7G3 

--~T e~lg-v r-af~-H'!-all!'llb-er.~le~ri-.f 1 .... 1..:.Ş_eh_ir~H_a_he_rl_er_i_ ..... l _I 
Bulğar Kralı 

B©ly B©ırö~üıril 
İ.~ {0 ~YAYI :, A ETİ 

İngiliz Gazeteleri Kralın İngiliz Nazırla
ri!e ~e görüşeceğini yazmakta~ırlar 

Ankrıra ·~ :~ (A.A) -
İngiliz gnzeteleri İs
koc~·a ya gelecek o\n n 
Bul<>-ar Kralının bu ...... 

Yesileden istifade c·.lc-
rek İngiliz Na:11rlrıri 
le hususi ıniizakc l"l' -

ktde bulunacağını Ye 
Bulğ-cll· Krnlının hu 
zivaretini Yunan ve 

.; 

r!.0,11en Krallarının 

zivarctleri takip ede
C t-~İni yazınaktadır. 

Alman-Portekiz 
Hava IV1ııkavelesi 

Ankara '!:: (A.A) 
Al nH1 n - Pertek iz ha
, .a ı nu k~' ,.e lesi ne gü
re her ikitnrafta n1ü 
tt1k et hi 1 en tn vva rclc-

., J 

ı·inin ve hcı)onlannın 
kendi toprak la rı üze
rinde uçnw k hakkı 
veri lnıektedir. 

ült©ı0yc§l 

Japon-Alınan Pa~tına mı Girecek? 
Ankll rn ·_.1 ( A. A) 

Beri i il ,.e ~rol< yod~uı 
verilen haberlere oö -,.., 
ıi Japonycınırı Berlin 
elcisinin f{oına seva-. . 

hat i İta IYa nında Al
n1:ı 11 Japon pnlctınrı 
İşlİr<'lk edeces>·inc bir 

.~ 

deli l addedilıuektedir. 

S Af A 1 
Ankarn ~: : l A.A 1 nnık ınukaveleleri 

Deniz post:darı İçin hugün il<tİsat veld't
inınl ettirilt cek üç letiııde İınznlcınnııştır. 
bü y L•k geın ini il A rıa-

1 

Bay Arif Nuri 
İlinıiz \ 1nridat Di

re)<törlüğüne 
4 

tayin 
edilıniş oıan idil ka
z,,~ı ~l,1ln1ü lürü Bay 
Arif ı \ıri şehri 111 ize 
gt· f erek İşe b~şla nıış 
t ı r. G en c \ ' a r i da t 1) i -.. 
rektürü inüze veni öde . . 
vinde hf'şarılar diler, 
hoş geldiniz deriz. 

Bir aya ınahkfım 
oldu 

Kızıltepenin Gur~ 
köyünden Hüseyin oğ
lu Çeçn n ı l. ü I~· k 1 e ya -
nıla n1·1 k tan suçlu bu· 
1 u nn n l)eri ö·i n Gi reso-,..., 
ri ~letinnn köyünden 
Halil hir ny h ~ş gün 
hapse n1ahkt1111 ediL 
ın istir . . 

------------------- MEZBAHADA: 

Bu gün 149 davar 
Kış Yaklaştı Fakir kesildi 

• 
yavruıarı 

• 
~$) Mf. 

Çocuk Esirgeme Kurumun· 
dan: 

Kıs valdastı. Ge-. - . 

Belediye 111ezbeha
sındn hu gün (25) ko-

yun. ( P) kuzu, (110) 
keçi, (1) oğlak ve 

(1) sığ·ırl<i cen1an( 140) 
d:lvar kcsiln~İştir. 

çen senelerde olduğu ı_ VAR Ki -
gibi, bu sene de Ço- ı AR 1 

POSTAL 
cuk Esirgcıne Kuru- m 
nnı i ht i y<1 cı oln n <;'o-

cukların <Yİv;nnıesine ..... . 
ınel<t ep l<itapbrının 

YArın sabah gele
cek 'fren po5tası yok-
tur. 
()ğ·leden sonra saat 

1:1 te f)iyarhekir. H te 
Kızıltep .. . l)erik, Nu

cukl :ı rınızın eski 111ek- S<1vhin. ]7 de s~l\' ttr. 
"' 

ted::ırikiııe hnslandı. E .. 
vinizdeki eski ~'<l!'la

şıd :ın~ 1--..lbist" leri, ço-

tt'p kitaplarım kuru- 11.idyat, Gereli:; ve 
nH1 vcnneniz bir çok Cızre postaları gcle
ygyrul n rııı ihtiynçla- 1 cek, ı ~ de 'Tren pos
~ını teınin ede~• ktir. tası gid<-'ccktir. 
KurunHl telt .. fonln ha- Gidecek 'l'ren 

her verrneniz kfıf idir 
Eşva evinizden vcsi
k:.ı 1ı bir nıennır tara
fından a ldırılar. 

\7arın al<şaın gi
decdc Tren Ekispres· 
tir saat 10,50 hareket 
edecektir· 



s 
Sayfa 3 

Vilavet 
Defterdarlığından 

MC'rk<'ı '" K:ızalnnla 
:ıı;ık ııhm faiiyP ~lflınurhı

:.;-u W' T:ıh. ilclarlı~ı iı;in m. 
ıfoei Tt'';'riflin :n nei giiııii 

hir miiznkf'rı· iuıtih:ını :ıçı

l:ıı•:ıktır. İmtih:uıa Ortn uwk

lPptPn mrzun olanlar \'P 

olıııayanl:lr k:.bul oluna
Pnktı··. Talip ol:rnlarııı o 

~iin Dı• tf•rdarlıkta a~ılac:ık 
1nıtilrnna btir:ikları ilfın nlu. 
ııur. 

i l A N 
Kızıltepe Tapu 
Dairesinden 

l''üınükulya köyün
d(~ l<ain ·:e tl~şnıan 
~~ ı 

1~ u I~eınn1onun adın-
~" ve 329 tarihli def
erin 3 ve 4 ncü nu -

1\1 aı·nlarında k;:ıvıtlı 
l~ t1z arazide bi .: hu-
ltt nıü nazeası do1a
ı . 

•le nıa hallen keş-
~lle lüıuıı1 görülınü~
~"· 13u arazide bir 
'tnsenin hak ve ~ıa-
q • 

ı varsn gazetenın 
~Şı·i tarihinin terda-
~iinünden itibaren 
•1.~i gün saat'? de 
Şıf ve tnhkikntııı::ı 
~lnnacaktır. AJ~"t-
l aı·Ia r evrakı n1us 
~!erile birlikte ına
• 1 n1ezkfıre gelnıc-
1 lazın1dı ... .., n yet 
~Yyen n1üddet i~~in . 
~tiraz l:diln1t-Z"\e 
•l\re Yuku bula
tla va la rı nazarı 

~cıre alı nnıa ya en~· 
tllunur. 

(ULUS SES!) 
~ Sayı: 7G;J - ~ -

Mardin Vilayet Daimi 
Encümeninden 

~PİYASA• V iayet Daimi 
Encümeninden 
1 - ~T:mliudı' Firdevs 

nam mı\\•kiiııdt'ki ııiiııınıır fi
d:ın1ığınd:ı :!2D4G lir~• .)0 
kuru-- bedt>li l:e:;-if'Ji yt>ıııden 
bir '':ıli konağı y:1pıl:ıe:ıktır. 

2 - Kapalı 1.:ırr ıı..,11Jilıı 

"k'-iltm j!e çıkaı 1):111 lıu in~a 

at l:i 11/H87 tarihinP ra~t
layan paz:ırtr .... i g-iiııii saat 
onbink :\f :mlin D:ıiıni l'llf'ii-

1 nwnind ilı:ılt> ı•dileı·ı•ktir. 

3 - )l u,·akkat teıniııat 

ınikdari 11:?1 liradıf. 

4 - ln~a·1ta muk~l\' 1le
ııirı iııııa"i tarihinden itiha 
r('ıı ongiiıı iı:irıılı· i:;e b'l~la 

nacak \'P- 25/.\Iayi~./93 tak 
'im tarilıiııclc hitı·c ·ktiı. 

5 - Btı bı~ :tid :-;artmı-• , 
me ,.e fcnııi C\'rak şunlar-
dır. 

A - ld d ::nrtnaıııe. fen 
ni ::nrtııaıııe, h:ıyıııdırlık ~ 

n l ~artııaıııe~i. ke~if hnl:ı~a

sı. metrııj cc<h .. ı, ıııuka' ı~ll' 

prüjc::-i. 

ı~tcyenler hu enakı M:ır
,lin dlfı~ rti d iın'i ı>ncüıneni 
ve ~ \ıfia tl:Jirl',..illtlf' crürelıi-

0 

lirlt'r. 

G - 1::-teklilt rin yu}um- \ 
ela >azılı muvakkat teuıına-
tı ,.,,rmeklc lıPralwr frnni 

Mi kin k:ıpu--unda '(' ~:ı
k:ır.'·a okulu .' ;uııııdaki ar
::;aıla ~·:ıptırılarak :?~tıı lita 
!HJ kunı!'i lı ·dı•li kr::-!fli ... qf:ıt 
i~t:ı.,.,·oıın iıı::-a~ı açık C'k:::-;lt-. . 
ıııe~ t• <;ıkarılmı:--tıl'. 

Hu kt"):-.İ f bt•ıleli ııılı ·ıı ıııcv 
ı·ııd hııhıııaıı no lira t3 ku
ru:;- ta:; ile 117 lira 46 k u
rn:;-lıık :ıh::-ap. çinko 'c Jrn
p11l:ır :t~'nrıı ır1ütı:>ahhiclP YC 

rilerı>k kP:-if bt>deliıulı)ıı in. 
<liıilecı)ktir. 

İıı-;-:ı:tt müka" ·Icııirı vilfı
yr·ICP iınznsı tnıihim1en iti 
lıan'ıı !lO ~lart/H38 tarihinıh• 
hit 0 c{'ktir. ~ftı, nkkat tPınİn:lt 
mlkıl:ıri 831 lır:ı 18 laını:--. 

tur. i~teklilcriıı ilıa1e g-iiııfi 
111:111 :?/lkiııri Te-;riıı/Hi37 t:ı~ 
ı·ihiııe ı aıstlayan ~alı ğiinii 

snat 12 ye kadar r.hli\'et 
,. ·;;ikalaıi.vlc vP. mıı' ak kat 
t ınin:ıt ıırnkbıızJarilC• hıı lik 
t ~ı. nliıı Daimi eı ciimt> 
ııiııd Lulunınnl:ırıilfııı olunur 

lf}'21/23/2'f> 
1 hliyPt vı) ilıti ... a.Jimııa g-ii
vı·nilir olınnsı 'e 3645 :-ayı
lı reanıi gnzrtr ilı' ııe~ir Nli 
len taliııı:ıt n:ıırıı·dı1 y:ızılı P\'

t>af \ 'P !; 'r:titi haiz ohnalan 
~arttır. 

7 - h.tf·idilt>rin teklif 
wrflnrını laakal ihale saa. 
tinclı 111 IJir S:t'lt t'\"Vt')İne ka-

Kr. Sn. 
s----C-i-n-.ı-----:-~K~U~o-.u---ı 

~ıı lrnn ---

U/5 
a 
4 
4 

17 
HU 

()5 

43 

70 

60 

3::? 
125 

<;a~ ::Hu 
-kuru iiziiııı- 1.1 
Pt•kııı~- 12 

;ıl 40 
l 'a:--tik 
~ııçıık 

30 
.10 

ılar fortliu Dninıı encümen 
ıh·:ı .. ıin' 'ermeleri n~vahut . . 
gföıdf'ı ııwlı'rİ '•' po .. tadn v:ı.-
1,i gr.t;ikıneh'rin rnwwr<'t tr ... 
k;ı ı tıııt>yrceği gihi mu:ıy
) t·n ::-aattt'rı :-.onra gı•lt•('ı·k 

teklif z:ırfJarının ı~a kahnl 
edilme~ rc·t>~i iJ!ln olunur. 

1H/:!1/2~l/2fı 

Mardin Vilayet Defterdarlığından 
T<1pıııııııı 

No. Tarihi Cinsi 

H 4/1/ Eylfıl ı >r·~irmrnin-40 
fö~() 0hiındrn :?1 

:--dııııi 

KöyU Mevkii 

Kaıti .\::-1 dav11t 

Hududu Mütasarrifi 

\hilal A~ \'<' ''l' ~laı ılinli Ya 
ıwhir 'l' t :ıı i- kup Yt'lı tl cir
ki :1111 n~ ~t 'h <·i fı•tlH' t11r'l.i 
daYtıt ilı· iıı:ıh haı:;ı . 
d uıl. 

Mulıanmıen 
Kiyıııeti 

Lira Kt' 

:iO) 

Yul":mda t'İll~ ,.c l'\'::-afı .:tir :-İ ~M.ılı miitf>u·:ı~yip ı·:--lın t:rn Mardinli Yakup ,.Plı·d 

Circi" Fl•the terzi lıa:-oından ııwt riik , h:1ziııı ~ e müut:tkil ı:ı-.ı-;ız lıir hap <lt1ğ'irıııl'rıin 40 
sf'hiın itibnrılı· 21 ~duninin 32! lir:ı (:>0 I"u:ıı ımılı:mıııırıı brdı 1 füı'rİıııkn miilki~ ı•ti 
~atılmak Hzı't f' ?.0/1 O/nrr; ,.,.iinüuıkn iıib:1ren 15 gun ırıiicld tlt :ıçık :ııttırnıayn konnl-
ınu:--tur. 

ibnle 4/lkiıll'i Tt\rin/937 pPr::-rmbe giıııu ... :wt 11 dPdir. T:ıliplı>rin ııwzkiır giiocle 
o 0 ;,;> mm :ıkkat tcıııiııat maklJUzlarile hirlikt( ddterd:ırlık nı:ll,:ıııımda topl:rnar:ıh. ko 
uıisyod~t ıni.iraı'aatlan füln otunnr. ~2 "25/~7 ·)B 

' 
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: UmonıNc " y t ve yad lşleYl : 
: MUdürli : 
: SiRET BAYAR : 
: Basılmayan ) a:11lar ~Pri ''erihnr1 .. • 
: Basıldığı Yer: Ulus Sesi ~ 11m~ev l • 

~ •• gaea au•~~mu•A ••• ·~·····' 

u~ 

·ar a aid 

l ~ Tarafından çı arı\aı bu kıymetli 
"e tarihi aibüm\erde:ı salhk için 

gelmiştir 

es 

,. ............................ .... 
: iDAREHANESi ., 
: Eski Haihevi Bfnasi Husuı.i Dnire : . - . 
: Telğrnf Adr si . : 
: r.ıardinde u ıus ""Sin : • • 
·················~············· 

1 ··ı A. nuı.. AZ 

YardimC oğ u A. Basit 
Hcır ıı vi Tu · •. llırclr \ t. Zücaciye 

'e ı ıı .~ıye maı u1: sı 

'Wl 1.'Dt~ n~~on ma i in esi, -= ta dartb' 
ba ;.~rı, Ho7.. u t 'ı· ! a k tr a~ bıça 

&a d\.ı Aeente~i 

~ 
~ 
~ f] 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Cum · riyet ayramm~an i i~aren 1 ~ 
~ 
~ 
~ 

" • 

Yeni makinesinde ve büyük 
hacimde bas.nacaktır 

~ ij 
~ 

. - ~ ~ULUS,, ... "; ş .. ki >Ce t dı·osu ile yaını1·~ 
?-"'; devlet nH~~rkezinin değil, bütün ~ 
:::::: ~ ~="~~--~·'"'""" = 'l' Ü it K İ Y ~ N i N ~ · 
~ H her ve Fıkir g: zcttsi ohıc<ıldır t 

·~· • • 
• 

Doktor ... Op~ratör 

e 
Ameli)'~ t arın~, ye ıell:f ııane· 
sinde u ı i ş ·:.ı 

:t._.t r 

Pazartes~ 

Evinde fu 
har ı mda 

• • 

! . 29 Biriucileşrin günü 28 sa)'fa' 
: - olarak çıkacak olan ievlrnlfıde 

nu!Shasını 111ueaka ahnız 
• 
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