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Atatiirk 
Teşekkür ediyorlar 

laf er Bayramı 
münase~etile 

llbayımıza gelen 

~nkara 31 [A.AJ - raflarından Atatürk teşekkür- telğralları 
~1Yaseti Cüınhur · U- 111ütehnssis olınuşlar Fetunı Vural 
& Vali ve Parti Bqkaaı 
··•unli katipliğinden: ve teşekkürlerile te:-b-

30 Ağu'itos b~yra- riklerinin ibl;lğ edil- Size de kutlu ol-
lllı ınünasebetile yur- ınt-sİne Anadolu Ajan sun. 
du . . l t ı . b il ıçın( en ve <. ışırı- ı su11 men1uı uyur-
dan gelen tebrik telğ- n1uşlardır. 

~lareşal Fevzi Çakmağın 
teşekkürleri 

K. Atatllrk 

Fehmi Vural 
Vail~ Parti Baıkam 

C. Zafer bavrc:.ını-., 
nı tebrik ederi ın ve 
teşekkürlerin1İ suna-
rım. 

Mısır Kalinesi 
Ankara 31 [A.A] -

4\lısır kabinesi A1ısır 
askerinin sudana İa· 
<lesini kara rlaştırcnış 
tır. ve bu karar Mı
sır efkari unıun1iyesi 
tarafand~n büyük bir 
meınnuniyetle ve se
vinçle karşılannuştır. 

Sovyet Heyeti 
Ankara 31 (A·A) -

Şin1al kutbundaki is
tasyonda kışlamakta 

~ ~nkara 31 [A.AJ - ı ayrı ay~ı c:vap ver .. ı.!':vi!:aı olan Sovyet heyeti 
---------

1 iki tayynre iniş meytnelkurnı~v b~şka- mek ıuumkun oln1a

llt A1arrş ,J F:vzi Ç~k dığından biln1ukahe-. 
flıak hüyük zaferin le saıniıni tebrik ve 
tıl dönü ınü ınünns ~- teş· kkürlerinin ibla
~tile Ordu nanuna ğına anadolu a j lnsı
«llı11ış olduğu resn1i nı tavsit buyurn1uş
Ve hususi tebriklere tardır. 

lfğan Ashri Heyeti 
1 ~:k!r: ~r~~~!~r~ 

Memleketlerine ç· n tayyar~lt'rinin bir 

Küçük Antant 
Konfransı 

Ankara 31 [A.A] -
Küçük antant konfe
ransı dün Romanya
nın Sunya şehrinde 
toplann1ış ve u111un1i 
n1eseleler üzerinde 
göı üşmeğe baştanuş
tır. d•• d .. l j ı pC>n naklıye gernisi 

OD U er zannile bir Anıerikan 
vapurunu bon1bar<lu Çin Hükumeti ~~nkara 31 LA.A] -

~rin1ize gelnıiş ve 
h~fer b::t yra 1111 teza
~liratında bulunmuş 
~'ln A fğa n askeri 
t Yeti düıı akş~n1 .. f o 

man etn1işlerdir. Ank;:tra 31 [A.A] -

~ ekispresile 1.-ak 
it ~tinden n1en1leket-
tıne dönnıüştür. 

Çin hariciye n_.za- Çin hüktinıeti 18 ya. 
r'"·ti tef'ssürlerioi bil- sından 48 y~şına ka
dir111iş ve henıen traz- dar silah taşımetğa 
n1inat itası teklifinde 1 nıuktedir hlitün er
bulunınuş ve icap e - j keklerin silah attına 
de.nt:re talinıat ver- I al~n~asına karar ver 
nııştır. n1ıştır. 

dani hazırlam·şt ır. 

İSPA YA 
Müdafaa Nazıri 
Ankara 31 [A.AJ -

... 
ispanya hükun1eti 
n1üdafaa nazırı neş
rettiği bir tt:bliğde 
Scı ntandren asilerin 
değil İtalyanların za
hıt ctnıiş olduklarına 
ehen1n1iyetle işaret 
ettikten sonra; hür
riy~t için Y''pn1akta 
olduğunu nıuhcırebe 
şi nıdi ecnebi istilası
na karşı hir istiklal 
n1uha ıTbesi hn lioe 
gelın;ştir. Demekte
dir· 

• 
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TElıGRAF tlABERlıE ııvıız -~ı ıir Ha'mleri 
R··şvetalan 

Mİ 

nknr,ı 31 [ .Al -
.ı lilletl<.. Cenıi 't in 
deki Çin dcleg- si ~in 
de cerevnn eden ha-... 
di deri i z a lı e<len 
n1uhtaravi Cen1ivel 

.1 .1 

U r11u n1i kat pJ i ğ·i ne 
vermiştir. Çin hiıld1-
nıeti bu tebliğatında 
bütün hevnelmilel an 

J 

laşnu1ları nnkzetı ıiş 

• 
l 

• 

olan j~ponlann te
cLı lız an~usunu kayd 
ettikten ~onra h~di 

selerin nıü-lıhnne hir 
surette hal t•dilnıesi 

arzusunu izhn r et
nıel< te ve bu tebliğn
tın vahnız 1 santhle 

ol 

~lznsile İn\.iş ı t· l<onıi

tt si rızasına bildiril
nıe ini İsten1ekll dir. 

nhra- ~a a 
Telefon Hattı 29 
Teşrinde açı~iyor 

Posta, ·relğr:ıf Ge
nci dircl...tü ·luğü 1ü11 

.. hirlerin-ıizi telcfonli-i 
biri birine bHğlan1"k 
için bir proğranı ha
zırlandığını c ,,.eJce 
bilJirnıişt ile 

lı ar 
Mahkfııı: oldu 
~f, pıhn ~ol nıükt:'I .. 

lefi, t·t i vok ·.ı ııuı~ınd'1 

l,endi adnı.1:ırı11lcıı1 

l Tc1if \'e 1'likdadi s:ık" 
lı barak:nak ve n ll .. 

k·ı b · ı inde p ıı·.1 ~d 11~l ı~ 

tan suçlu Kızılrept. .. 

n i n H a l ll z i v .. ? 11 f.; ö' il 
ol 

nıuhta r ı (). 'uıl oğhJ 
:"\Ü lev .11:1 n h. k kınd:• 

J 

!\lırdin As!ı,·e cı• 
.; 

Yn ar 

Bu proğra n1ın bi

rinci l ı..,1111nı teşkil 

eden A·lkarn - A<laıHl 

hHttı hitnıt k üzredir. 
Bu hattın tc crübesi 

15 :111 İn İtt>şrinde y -
pılc.1caf,, 29 Birincit<\ı 
rinde de halka ~ıçıl.-1· 
cnktır. 

en uikas 
yap l 

Bu sur tle Suri' enin 
Yahudioin cenaze tö· A rrupa ile nıuhnbe .. 
r ni bir ~ivanrt nü- resi teınin t diln1iş 

ın::ıhl-a·111t'siı~'"'.: y;ıpl 

lan duru n·ı onun"' 

tin 111u!1tar Süle 1111n .. 
nın iki sene dört :ı)' 

ve ri vet Yeren ~tik" 
<lad ve ı 1 aifin de ü(< ( 

;1 y n1üddet le h~ pİS' 
lerine karar veriln1 ş 
tir. 

Ankara 31 (A. \) -
Filistinde su:lu1sdlar 
yeniden b~şl.ı n11 ' ı r. 
İki Arap. İki Yahudi 
öl<lürüln1üş 'c.o bir 

Malaty 

Diynrbekir l 1 u usi] 
.1t"vsulc bir rneınbı·
dnn alsnan lı hedere 
göre ~lnhtvad bu
hına n l)e, let 1) , ı i r
yolla rı Be~İnci i.l 
n1e nıudürlüğü p k 

~ 1 
nıay' ine ve ile: teşkil ohıcaktır. 
ctnıisl ir . . . ··: • •••••<••• ••••••• 
ımend"fer • Doktor - Operatör 

~ • 
' ' q lüğU 

)'lkında J)iynrhekiıe 

kaldınlacaktır. 

f 'J 11 u n i i n lci zı. ıı 
gel n h ı zır lıJd,ı rH hnş 

l.1111 IJığı söylennu k 
tedir. 

es 
' ' Anı i~ yeni an1e i~ nt ı.one" I 

sinde ıı ı tedil şernitle yu mnğal J 
başlanuştır 1 , 

Paza ·tes~ re Cuma gün
1

eri : 

' · h\indefu ,·tr·d u·;:ı n1rcc~nen b ıkı 1~ ktndı 1 # • Adr : Po5t lıan~ yanında, Park karşısında I 

• •• •• •• ·····' 



(ULUS ~E5I 

ardin 
RTAOKULUN A 

Kayitte h~ul şartları 
't~~ehc namzedi ka) dına 
~ guı-tos Cuma gımU 

llaeak ve 20 E\'hılda 
'e . -~ tılecPkt ir. 

2 -- .ı. ~ iifııs cüıd:ırn. 
3 -- Çi._,ek :ı . • kftğ"ııiı. 
4 - ... ıhlıat Raporu. 
5 - 4/ 5 . 6 Eıı'a lınıia 

döıt a.ıet fotop;raf. 

Mardin llukuk 
Hakimliğinden 

~la nsori l<Ö)'Ü •ldt'n 
Adle ve sn in· v kille
ri Hehr:H11 tHnlfandan 

1 

Gülh;.ırrin ~köyüııdl·n 
H ısso oğlu Reşit ve 
sa irc et ley' h·rın · ~ı çı
la n en1lt1 kin iza lei şu 
vu dav.ıs1 iizeriıw 
" ~ aYdolunacak talebe \·e 

't lfelecı·k 'e şu e' rnk1 
l~ekıır. 

........ Tahsil ve5ikası. 

6 - K:l\'it he' aıırıanıe~i 1 
(Örı ı ğ Mektt·pteıı alınacak 

tır.) 

nıt·• ku.11 ı~, ş:din 1kH-

n1ı t ı11ah<ıllı 1111 çhul 
olduğu ~nlaşılnınklc-t 

LiSE ve ORTAOKULLAH 
~arasız Talebe Şartları 
l ...... 
aı Li:-e v • Ortaokul 
lııacak fıa rat<lZ vatılı 

1 • ·' 
~~ırı kayit vo kabul 

ŞıınJardır: 

~ 
\ & ....... 1'ürk olıııak. 

'aı:' Li::<e ve Ortaokul 

~. i~ltıatııame~iııin her s1-
11aptad10rr1 vaşlarJa 

llıak. • 

4/Eyli'il/937 Cumarte-.i gü 
11ü yapılacaktır. Bumlan da 
ha fa1.la malıım:ıt alınak 

i:-teyenler kiılıiir 'c oriao

kııl direkWı liikleriııe nıur<ı

c:.ıat eıme'eri ilaıı ohıııur. 

iLAN 

hakk111<l<ikİ dcıvc:ti 
Y' tin i l[uu n tt·bl ğ t'l 
tir 1 nesi t• nstp o~uıı
n1uş olduğundan ın
e rlaı nun ınuh d'eın ·· 
nİıl bır;.tl,ıldığı 6/10 
937 çaı şaı11b ı günün
de ına hk~rı ıeye ~tsn

) ... tt n v, "'' v, ~fıleıen 
" 1 gdtn• diği t.ı kdinle 

giy:1 hı td;ı ınu'-.;ı kt· 
l ıı lt" )'C d , \':1111 olu il<'· 

C(iğı ilan o!uuur. 
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PiYASA 
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Cinai Kilo•• 

1 Kr. ~, Sa. -_BugdaL _ _ 4 I' 52 
1 _Arpa :{ 75 

Un (Hir çu,~alJ 675 -
1 1-j l);ı rı j 
1 -- -.N ohııt. 5 

l2n ---
\lerciıııek 4 -- -

t-o l'iri .ı ç 17 1 

; ~'3 :ıde_!:ı(r - no ı -~ 
-

. Tere v:ı<> ı 
• l"' r~ :j-ı - . -

Jeytııı y:ığ'~ ).) - -
'ı Yiiıı 4:-t ı: 
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l>e i ·Hl 

-- -
Badeııı 18 
Lfa<leul"içi -- - --80 

- - -< 'e, iz 
C··~ iz içı--

- -
- - --

.\lalılck 25 
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25 --
l\esıı.e :;-eı..eı a5 

1·- - - - -
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Çay ~Hu -
K tı rıı Hzii m 15 
~\kıııcz-- - -12 --- -Hal 40 -
Pa ... tik --- --
~ıu:ıık 

. 

~ ~ Bedence ve rubca. 
1 1llern, 'akat ve ku
Olrııaınak. 

b 
&~~Okutamayacak ka 

a, Anası fiikir ol-

Mardin 
Tapu dairesinden 

DerikHt~sus·i daıE 

Müdürlüğünden 1 

DL•US SESi 
Abone ve llAn 

şartları 

t ...... z atıı ekftsı, çnlışkanlı-
rıltı~kı, talebPı'i bulundu
~: dan ;ılaeaği folof!-

r brlğe ile ~apt:ııı -

~•nıfta kalını ol 

· •na' lanı gi ı ebil 
~ '~irı ~8/ \,...u :-to~/937 

t~t1i giiııU ...,aat 13 e 
~a~üracaatları kabul 
u tır. lmıihaııl::..r Nar
~t~l't.·ıokulunda ve şu 
~111 ~ Yapılacaktır. 
~n~1 çe · Erlr•biyat sma' ı 
~İ\.~?37 P('•şı • ıııbc t:iinü 
,, <l~ı \'(l ''/ ' 1A1/ "'•ı . ııın.\ ı ~ .~y u .., ııa .... 
4'1ib Kllııu. 

· Co~raf ya sıua' ı 

Şeyulh-ıh nıahalle

sinde Fettah o.~ulla. . 
rı ğHz·ıp ve lsnıail 

~d l;-ı rı 11da l<i ha nevi 
" 

ifnı z v~· t"l,!'\inı eJe-
Ct" k feri nd<. n ötrü ına
ha llınde l<eşfe gidile
cc-ginden gtlzetenin 
çıktığı günün ferdası 
günvnden itibaren 
o ıuncu güııfı sa<ıt 1~ 

c.I e ~' l : ı k ~u 1 n ra n ı n ora -

da bu 1 un~· c·,k 111en1u

ra nllını c ıatları ilan 
olunur. 

Derikte Hususi idareye 
ait olup ı-aılığa çıkarılan bir 
adet dükkanla üç baııeııin 
muhanımeıı bede h"ri aşağı

da yıızılı<lır. Illll\';ıkkat iha 

ıe .. i 7 /n /9B7 ~:ılı giınii ~aat 

12 d" dir. Taliı . l·• rin "aı:ıda 
müı e:;:ekkil konı::-iyoua. 'e 

binıtların \ a~iyt>ti ile şartnn

meyi :ınl:ınrnk ü;ı ire• lerin 
kaza hıısu~i idaı e nıcıııu ı lu
frıına miirc.ıe:ıaılari ilan olu
nur. 

Cinsi 

Bir Diikkan 
Bi ı hap lıaııe 

" " ,, ,, 

Mulııtmmen 
Bt>deli 

r.trll 

ı:>O 

330 
2lı0 

100 

Türkiye Hariç 
tein lçlo 

(\- aylığı 200 

Altı aylığı i350 

650 

600 

1200 

hanın beher satırından 

(10) kuruş alınır. ilAn 

1 neşrinden mesuliyetİka
bul ed:Imez. 

Giinil e'"'{,.'PO nushalu 
10 kuruştur 
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ETLI 
• 
ın 

Ev Kadı 1 ! 
Bol çilek n1evsin1inde reçel vt şurup 

vapn1agvrı il nial ettinse. bari visne m ev-
.1 • • 

siıııini kaçı ,·ı ıa ! 

Ev kanını! 
'l'ıısarrufa riayetin il ş ı tı, bir kiler sahjbi 

olmakt r. 
Kikrsiz ev, he ·ap ... ız evdır. 
Kuv\ etli ve ucuz gıda I\eçel ve şuruptur. 

/' •• -~~•n • ~•••••~•• •• 
: İDAREHANESİ 
• Eski Halkevi Bfnast Hu1tusi Dall' 'D 

• 

esı 
. -
: Tclğrnf Adres\ 
: ı lardinde uUEus SESİ" 
il 

•••••••s•••se•••~•ss••••••'' 

az l a inas 11ın 

Bütün yazı matinalarını geri~ lnrall 
yeni'i~lern ·ma'.i~fr 

tlakina uJmak isteyeni r -·~ .. n ıne.ı: 
_ Uermes Habyi tercih etıneli1Urle 

Tarihten Ç'zv ~ıer 
Eski devirlere ait canlı tabloiııf 
ihtiva eden bu eserden pek az ~e e 
miştir . Okuyucuian:nıza tavsı1 
ederiz 


