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Sahibi ve Baımuharrlrl 

SiRET BAYAR 

7 EY L 0 L 1937 

Sa 1 ı 
SAYISI (2) KURUŞTUR 

'------ --~~~----~--~~~~-=-~----~~--~~~~----~~-
~n Birinci Yıl Kuruluş yılı 1 Ağustos 1927 

Başbakan Is4 et inönü ! Mussolini 
T z ·re gittiler Bu ay sonunda 

Hitleri ziyaret 
~ Anknr:ı G [ A.A J - fındnn Vapurda se-
aşhaknn İsn1et lnö- l:in1la11nuşlnr ve rıh

~lı dün lzınire gel- tJnıda halkın şidclet
ll . 
~11Şler ve l(ü]tür Ba- li a1kışlarile knrşılan-
ı;'n~ Saf fe~ A_rıka n 1111şla rdı r. 

1 -n1ır, ~tanısa ılbay- Başbakan :ıkşam 
kaı·ı, şarbay, nıüstah- üzeri· Fuarı gezn ıiş
I ~111 nıtvki koınutan- ler, tetkiklerde bu-
1~1, ~leb'u lar tara- ! )unınuşlardır. 

~kdeniz Konferansına 
iştirak edecek devletler 

edecek 

Bay Mussolin! 

Ankara 4 1 A.A] · 
Aln1a n ajansı. Nlus· 

.\ k ~ı bl · 1 ı· solininin bu av son-
''kd larındH Hitleri ziya-
A n ara o (A.A) - ı h üteşe )IS o an n- ., 

İ\:t· eniz konfransına giltcre_ve F ransadan 
11 Al ret edecegu ini bildir-i rak edecek dev- başka Italya, man-

~~ tl}A • 1. . F )' · t rr- mektedir. U "rın 1stesı ran- va. unanıs an ur-
~/1.ariciye N~zar~ti J,iye, Romanya, Yo- J apOD 
il)· aftndan neştr edıl- ğuslavya, ~1ısır, Sov- . . . • 

Sayı: 723 

Pilot Ali 
24 saat 30 dakika 

havada kaldı 
Ankara J ( A.A'J -

Dünva rekorunu kır-
w 

n1ak üzere ha vah1n-
n1ış olan pilot Ali 
rüzgar kesildiği için 
2-i saat 30 dakika ka 1-
dıktan sonra ~•1n1iş
tir. 

IZMIRDE 
Büyük hava gös

teriieri yapıldı 

ıştir. yetler Birliği, Bul- Dıyet Mechsının 
ı~'.~ıı devletlerde şun- j ğaristan ve Arnavut- / teşekkürü I Ankara 5 [A.A] -

dır luk. B - İ· · - l h 1 • 1 f\nkara r. A. A. - u gun zn1ıı ( e a -

Japon Başvekilinin 
söyledikleri 

J ı\ııknra 6 [ A. A 1 - j zırı da Çinlilerin ta
/l)onya Basvekili nıaınile ezilnıeden ev
('~llon harekatının 1 vel her hangi bir n1ü

~~tı •nilletine değil tarekenin nıevzubahs 
tık• 1 .. kA t' ... k o ~~ ın 1u unıe ıne- olanıavaca<rını atı-

"1vı ka.rş1 old~ğunu yetlc ifade ~tn1iştir. 
• eını , Harh1ye Na-

Japon diyet ınec- ka Türk kuşu ala
lisi burdaki sefer hey- nında on binlerce hal
etine teşekkürü ihti- kın önünde büyük ha
va eden hir·karar su- va gösterileri yapıl-
reti kabul etıniştir. n1ıştır. 

Ayancı~ ~azasın~a eleUirit tesisatı 
Ankara 4 1 A.AJ -

Sinobun Ayancık ka
sabasında elektirik 

tesisatı bitmiş ve şeh 
re cereyan verilmiş
tir. 



Sayfa ~ 
(ULU::s SE~l ı -

YABANCI BASIMDA: , 

Hanım Semalara çıkmış! ,~:ıo:ıe.T~el~ğr~a!~f ~H~ab~e~rl:'l'm!ler_i ....-
\nğiliz f ilos 

3-1 
nar "ul r il yapılan ına~ 

ur~ De 'zcileri 
Elfl'fterıın Vima gazetesinden 

KnfPstf·ıı 0ccınn'a eOP\ı . . . 
mc~afe Yardır. l ·ı;ağı ile bi-
7.f' geluwktr olan ~alıiha, 
hu nwsafr) i kar < 1tın1Ftir. 
Kadınlık tarihinde ... Hanım
ların.. gösterdi!.!·i ~lir:ıtı b:ı .... 
ka ) erde bulanıaı~ınız. Dün 
yüzlerini güne. hiln görme
yen, Erkek göri.inre gözü
nü Pgcn, harem ağalarının 
bı~klediğ·i. pfen<li~iııin kı·y
fine gür~ çırak ı·ıkarılan. 
Tranwaylard:ı lıile pPnlP 

(1 pi101l 11g ıı h:ızen r\'İ ııılr 

yapar. I\ıırasıııı lıc•ı· vakıt 

'e oionırıbilid a falt y<•\ 

diizµiillS(' İLlarc f'<lc•r. rakat 

profr yaıwl vatmanlık, kap 

1 

tanlık 'c . oförliik 'apma
ını')tır. ( ı 'yalnız l~:ınmlık 

1 

::;inenıa salonlarındn kü<;iik 
bir iicret ınul abiliııdı' !".'f'· 1 
yirrilerin yolunu aydınlata- \ 
rak, kıla\'nzluk yapmağı 

kabul etmiştir. 

arkasında oturan 'T'iirk ka- ::::rviınli ıni:-afirirniz, sr-
dını, bu gün göklerf• yük- ınalanla l\ tinalı hemcinı:;le-
selıni tir. Harem bo:;;-almı.,, rini arama~mı Allahın akıllı 
c.arsaf parçalanmıs. Türk • • kulları tehlikPli uçu~Jarın 
kadını hayata atılmı~. her 1 yeriıw yazı makinesinin ta-
k:ıpı~ ı :wı\ hıılııw~, Adli~ ı>- kırdıl:ırını terı·ilı PdPıkr. 
yr. l 'ulı.::f' sukulınu~ '"e ha ( ıııların yalnız hayatlarını 
) alın hPI' . alw .... ııırla görül- yiiedr.rP doğ'rn ptın·az rt-
mü._tiir. Ba>':ln ...,ahiha riiz- tirer,,k, kendilerini hayat 
g·ftrl:ırla ı.·arpıs,arak bize ka- m ii c:ıtl elPsirıin ağırlı~ 11Hlaıı 
dar gt'luıektt>ılir. Bu c·<•sur kt:rtarneak talihlt'rini arar-
r•·ıwlıi kızını lıa\'a nıcyd:1r 1 ~lr. 
nıııd~ kart'ıla\ :ırak bir tane . . 
bill' Yuııaıılı nıeslekta-;ı 
) oktur. Yunan kızı "Sema
lar Kr.tllıµ;mı,, fı fhC'tmrkte 
ic:tical güstcrınenıi~tir. \rzin 
zenğin!iği ile iktira rtınek

tedir. 
ı\la:uuafilı Yunan kızı 

Bny:uı • abiha~ ~imdi 
Cr.·ur " LJr.·ur ve t'ılilı inin 

:-'-- ~ l " 

ıııaııa ve mefhumunu kav-
rayaeak h:ıldı> değ;ilseniı, 
riizg!irın k~faımzın içiııdo 
prataik ılii!;iİllL'l' zt>rrr ... i bı
ral .... ınaını~ uldu~uı1:1 hiikmet
ıneniı iktiza ı>ılror. 

P. Paleologos 

Ekonomi 
Bakanı 
Zonğu.ldak'ta 

g ... H 
Ankara :> ( \.,') 

Dün i~tanbulda nıü
safir İngiliz filosu 
futbol takiınile de-
nizcilerinıizden nıu-

ge ı 

r IJ-<.. p bir t ı kı:n ar;t' 

sındn taksiın stadın .. 
dn yn pı ln n ın.lÇ ~~-1 
'fürk denizcıleriııİ· 1 

o-alibiYctile hitrniştif'· 
l"t -

a o Uçakları 
M()l TE . RE Ai l~İ MPI 

IOM ARltlUE.tAtl ı:Tl'İ~ ER 
Ankarn O 1A.A1 

..Japon 1.,avvareleı i 
Şanghay üzerindt:: 
y .. ıptıkları bir ceve
lan esnasında ınülte
cilere ait kanıpı bonı-
banluınan ederek 00 
kiş1niu ölünıüne ve 

150 kisinin \ ıralan ... . ., 

nıasına sebep olınuŞ' 
lardır. l\lulı. st: nın t· 
tan evvel (~inde htl' 

• 
lunan 61000 hin jnpoı~ 
tabaasından :JiOOO 11

1 

ja ponya ya :1 ,-det c l' 
nıiştir. 

Çin gemilerini abluka 
Ankara G (A.A) -

Japon IIariciye .. Je
za reti Çin o-cnıi leri-

.~ 

ni i~tihdaf (den ab-
lukanın heş Eylülden 

'it' itibaren Sugtao ı 

karalannHs ııııntıl'~'' 
1 ı . ı' . .. ( .. q1 
rır ı~rtç )utun ..-. 

1 
s~hillcrinin tesnı' 
e il liğini hildin~ıiştiı'· 

Balkan Atlatiz1m 

tc·rakki yulunıla yPrinck say
mamı., tır. I·~\ elft hit; bir ,·akıt ı 
l'Sarrt gürmemi-;tir. Kocası 
her 'akıt onu a~ arılı. Bol
I·i ınii::,;a\ atı mutlak oJıııiyaıı 
devirler oluıu-:-sa da: kPııdi
ııi daima ... aydırıııı:;;1 ır. Bir 
EIPnrrnizi aldılar di> e. Tu
rı' :t l..ı) ılaı 1111 oıı yıl kana 
lıo~ ad ık. Hu güıı ı•n ml'dr
ııı rnillPtleriıı bilı· lıor p:ür
ıliik l<'ri ka.Jırılara "" P:-ki 
devirh•rde lıiz ktc·ra - arka 
da!-.) mıv:tıııııı \'l rirdik. Yn
naıı kızı H•rbestliğiııı· rağ 

ıot•ıı inkişafı a ya \·aşı tPı·eih 

rderek. tc>hlikeli çıkışla.rılaıı 
kaı•ınruı~tır. c 'ık ıs zevkini 
korasma bırakarak yerde 
çivilrnıni~ kalım') \'C pilot 
lnk mr~lı>ği onu çekme
miştir. 

Ankara G IA.AI 
Ekonoıni Bakanı (:e- I~ SAl~Afr<l\ILARI 

1 
lfıl Bayar yanında İş .. 
Bıınknsı Gent 1 Direk-! Balkan atlatız1111 ıııu-
törli olduğu ~halde 1 sahakaları dün Biik-

yttl ·r ve altı bindıtl 
c 1 • . ·tııl" ı:JZ a SC\'ffCI ı .uzu• 
1 "' rıl' 

c a nıern si ıı. le ~" 1 dün Zonğuldağa gel- reşte \ 7eliaht, Ba';'''e-
nıişlerdir. kil ve bir çok ş·1hsi- n11ştır. [A.A] 
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(ULUS ~E~O 

Mar~in As~eri Satın Alma Komisyonun~an 
(~1ardin Hudud Tahurn İçin) 

Temlnati 

Miktarı Lira İhale şekli TarUd Saati 
A~ık 

10000 42 Ek~iltınP ~4/9/9:l7 Cuma 9 
1200 5 

" 
9,30 

i400 7 
" 

., !l 10 
3000 1~4 .. 25/!l/9:l7 Cnm:ırteı-;i 9 
4500 :H3 ,, .. " 

lO 
10000 135 il 27 /9/<J:37 Pazarter-;i 9 
20000 ııs 

" " " 
ıu 

zOOO 5i ., 28/9/937 Salı 9 
:?000 72 

" " " 
10 

2000 ~3 
" 

20/9/ 937 Çar~aınbu 9 
600 11 

" ~ ıı 
9,30 

400000 300 
" 30/9/937 Per~embc 9 

6000 104 
" " 

,, 10 
54000 183 .. 1 / 9 /937 Cuma 9 
4~000 32 ,, 

" r. 9:80 
36000 192 

" " 
,, 10 

200000 188 ,, 2/10/937 Cuuınrtesi ~ 

ı~ooo 113 ,, .. 9,30 

(Mardin Askeri Hastaane için) 

640 27 ,, 25/6/937 Cumartc~i 9,30 
1800 125 " ., ., 10,80 
3300 4'6 " 17 /9 /927 Pazartesi 9,SO 
lfıOO 44 ,, 28/9/937 Salı 9,SO 

100000 75 
" 30/9/937 Per. embe 9,SO • 

1200 21 " " 
ıo,so 

24000 23 " 2/10/937 Cumartesi .10 

6500 127 " 1/10/937 Cuma 11,30 
6000 21 ., 

" 
10,30 

:?000 32 ,. " ,. ıı 

k. }Jaruin Hudud Taburu ,.e Askeri haı-tenenin ihtiyaci olan erzak :ı.çık eksiltme su
~ti 1nünaka ·aya konıılmu~tur. Kar:;;ılarındaki t:ırihlcrde ihale edileceklerinden ta

il •nezkfır ç~ün ve saatlerde Mardin 8atm Alma komisvonunda hazır bulunmaları 
tıt ı:- • 

llnur. 7/ 11/16/22 

Sayı: 723 

-PİYASA--
Cinai 

Buttday 
Arpa 

T.Jn (Biı«:uval ) 
Darı - -- ı--

KohUt ---
--Mercimek 

Pirinç - --17 -
Sade Ya~ 90 
Tere ya~ı 

TcYf"iny:"lifl 
Yiin -
Deri 
ifadem --- - -
.Badem içi 
Ceviz 
o~~Çi 
Mablek 

65 1-

43 1 
40 
18 
80 

-----25 
Mazi --~?5 ı-~ 

-Kesme Şeker -38"" 
'J'oz :;;eker _- _!?_

1 
= 

Kahve 125 
Salımı 
f'ay 
Kuru iizüuı-

-Pekmez - -

- --
55 

310 --15 

·~ . -B'aı --i 

Pasti~ _, __ , __ 
Suçuk 

UlıUSSESI 
Abone v e llAn 

şartları 

Türkiye Hariç 
için için 

Üç aylığı 200 

~ar.~in Vilayet 
~cuıneninden 

iL AN 
Mardin Viiayet 
Encümeninden 

Altı aylığı :lf>l ı 600 'r Altın Piyasasi1
1 

I'*> =ız-:nıa::~;••-::-:z-.... A 
f)· 

~ 1.
1YarLekir volundakı 

i tra 34 ku r~1\' l>edı•li 
r ıo adcd kötırü \'f' {z l" 

i\1.~ ta~irat ımı. gelen is· 
~ .~ surdiiklı•rı pey h:ıd 
~ık ö ··ı d ...... d i g ru me ıf-;ın en 

a. 13/9/937 tarihine 
i:n pazartesi günü 
"· ele yapılarağ'ı ilan 

.Mekteplere yaptmlaeak 
80 - 100 sıra ile 20 adet 
siyah yazı tahtasının eksilt
mt·si lS/9/937 tarihine rast. 
lavan pazarte~i giinü saat 

ı ı2 de yapılmak üzere on 
gün uzatıldığı ilan olunur. 

Azizi 1045 1040 
Hamidi 1055 1050 
Re~adi 1065 1060 

Yurrtaş! 

itanın beher satırından 

(t O) kuruş alınır. ilAn 

neşrinden mesuliyetlka
bul edilmez. 

Günü geçen nusbalar 
10 kuruştur 

Trahomdan korun. 
GUzlerlnde bir şUp-

1 h e n varaa vakıt ~a· 
-:ırmadaa nıuayeae ol ı. --------11 
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• UmumNeıriyat ve yn.zl işleri : 
: Mtidllr : 
: SİRET BAYAR : 
: Basılmaya11 y8zılar geri verilmeı . : 
• Basıldığı Yer: Ulu• Sesi B aımeYI : 

··~··· ••a•aa• •••S••D••••••-' 

o 

A 

Ulu 

NA 

Talebf' namzedi ka~<lıııa 2 -- Ntifus ciiz<lanı. 

20 Agu to::ı Cuma günü 3 Çiçek aşı k!iğıdı. 
başlanaeal· ve 20 Eylulda 4 - Sıhhat H:ıporu . 
. on verilecektir. 

1 
5 4/5 - G Eb'adıııda 
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....... ····················~ 
: iDAREHANESl ~ 
: Eski Halkcvi Binası Hususi Daire : . -·- - - . 
: Telğl"af Adresi . ~ 
: ıua l!"d in e (( lUI llS SESl>1 

: . ' 
• ••••a••• ua a••• ••••as•••' 

( . 
Doktor - Operatör 

e 
Anıeliyatlarını, ye ıi ame jyat ·uı ne" 
sinde nıu ,., ·ı şera·tıe yuıın1:ığıı 

başlamışt r 

Pazartes~ ve Cuma günieri 
Kaydolunacak talebe ve- dfüt adC't fotograf. Evinde fukara in ra nıecca nen ha kn1:d~ tCldır 

lisil<' gclt><:ck "'' ~ıı ı•\·rnJ·ı fi - Kayit beyaıııı:uncsi 
g-et!rP-tt>kt:r. (ÜrııPği .. fektepft!n :ılınacak· 

1 - T:ılı ·il ve. ik:t5'L 1 hr.) i 
ımıııııımııımmııııııııı . ıı:ıırıım ır1 11· 1ııııııııınııııııııııııııııınıımııııı ıııııııııııııııııuııııııııııııııııı ııııııııııııııı1ID§ 

Adres: Postahane yanında, Park karşısında 

• 
; ş • ; 1~J!!!!!!!J!llJ!!!!~!~i~J!!!!!~J!!!l!!!!!!!il!!~!i!!~i~!!!!!!!!!i~!!~!!!!!i~!!!!!!!!!i/!~!~!!!!i~!!~!~!!'i!!!!!~!!!1! 
:-..:::: = ==:: ~ 

yh~ oOa e oması 
FELAKET 1 ., d s n;) 

=~ ;;
1 
~ ~~ Çok güzel bir şekilde çıktı 

== .. nlerinde == -=-- • ç · 
~ . =~;~ 
g s · Kı- "''·-~O Yüze yatın rsim son mo~ele 
= Şi . flE ~_; ~ ,~,· n çeşı'Jlerı' 
:::-: ~ -- -§ u (j u 
~- • i:4 ~ ~~ V A I~ J) 1 J~ 
C~ ~ ;~;~ Satış için ıek az ~elnıiştir / 

~~ ~ ~ıiıiiiiiiiiif ~iillii!!liı~;iiiiiiimijiiitiiıfıiiiiiiiiiiiiiiiıliiW'iiııiı!iliıiıı iıi'.liillii;föiiiiliiiiijiilliiiiiwiiiil~ı, 
::;-
~ 

ar m;~ 
§: Evi, yuva yapan kilerdir, 

Ev Kadını, esvap dolabın kadar kile" 
rini de düşün : 

Her ınen.:ime göre HPı:l'I 'l' snı uplarını hazırla!·· 


