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~ SİYASAL GÜNDELİK TÜRK GAZETESİ .... = 
· Cunıarteat 

SAYISI (2) KURUŞTUR 

Kuruluş yılı 1 Ağustos 1927 ~ayı: 643 

an u eref-
[~en -lnönü Görüşmeleri 

Çok samimi bir hava içinde cereyan 
etmiştir 

c._ .\nrara 4 (A.A) Reisi Nafia v~km Ali Çetin Kaya 
ı 3 ~bur Atatllrk b.ıgUn saat gazi istasyonuna, Aakara 
~'tlbO ela iıususi Tr nle Is- vali ve belediye reial Tan 
ı_.. uı~ hareket buyurmuş- Doğ n da Polntliya katlar 
I~ •e ••tasyonda Bil yük Mil- Cümhur reisine ref ak et el-
ite llecUsi Reisi Abdüll.mlik mişlertUr. .:\ı:ıkkra 4 L\ .. \l - İyi ' mt lıir Jı:l\·n iı·incld cere\·an 
"il, 'ta.da, Baıvekll ismet lnö- ıırnlumat alan nıı1akılnnl:rn l'tmi~ vı' 'J'ürki;·eııinde l~til-
"• .::kuıer, m ~busİor, sivil Dahiliye vekili ve parti hiiYiık lıir ıncmııunin:tlı• tere ile yakın \'C <laiuıf bir 
'e•-- eri erkan tarafından genel •~kreterl ŞUkrU Ka- · ·ı · 
tıt._..-ııanınış •e uğurh:mmıf- yada reisi cllmhur AtatUr- öğrenı diA-iııf• göm Eden ilf' anla~nıa tesi.j arw::-unda ol-

k" ı ı ı d İsmet lııihıH :.ı.ra~ııı<l:t b"'c"Cll Jnğ'umı tc•harUz cttiruıistir. -. • . un ma yet er n e balun- :. o • 

Qa•vekil ismet lnöaü Te 1 maktadır. 
1 
görü~nH~l"r son df'rt·~P. Pl:mıi- ' 

icra Vekilleri Hey' eti Toplandı · Harici}re Vekilimiz ı '\ııkara ı (A.A) - toplannııs, muhtelif I 
d~ra vt'killeri heyeti işlere ::ıid kararlar: 1\nkara l (A.A) - ! Hariciye nazırı ile 
ı 11~ Başvekil İ ıııet ,·ermiştir. 1 Hariciye vekilimiz vi- yaptığı. görüşmenin 
ll()llÜnfın riyasetiuJe 1 yanadan J>~şteyegel- 1 1,ürkiye - Avusturya 

miştir. Oradan Bfık-
1

· arasında en nıüken1-
I reş.! gidecektir· R. ınel bir -dostluğunu 
! Aras bir Avusturya ınevcudiyetinin ı=-ös

gazetesioe A vu!turya terdiğini söylen1iştir. 
Ka ut ay 

~ .. ~onuşmalar~. . 
0us leşki,atı kanununun muzakeresı 

bitti ! 
J\nktr · ı· rııutn .• a ı ıı\ .. \ - \a-

ha.~ı.) hııg(iıı Fikrt•t ~IYillll 
~l\~nı • 

ll(l}j ığ-ıııd:ı 10planarak 
~ tc~k·ı,. Uırı " ı at kanununu Pll-
t enıı. ' 
l~v· l rı g0 lı!n lllC1tidı•kr 

\ • 
1ll e ı·ı ı ıtırı t. 1 en11ı: kamııı heyo-

8İrıi biu·nııyP. hıiıı ıniizakerc
lıı.ıti . tırıniş1ir. Tiirkh·e cum-
rı ~ (•tj • . • 
ttrıtıııu ~1 ' :~at lı:ı.nı..:1 ı ka

~aııı)!ı n 2 ınci nıiızakc:ı r ... i 
l'I: <~tct I · t 
~%tıa \ lS ı İp ı <lılıni~ \ l' 

'" • ıııed • l . t~f·rı . 1 Jul unau m.u.l<lr>-
ııı·ant 'Pk:ıl ·ti te.ki-

. 
hıt , t· vazifol ·ıine nid k:ı
mm layihaı:-ile orman müdii
riiyeı i unıumiyı·..;i ıe~kiHlt ıııa 

1 
nid J:ı\ ilıarla nıilstaı1t•lin:t . . 
karnı-ile miizrıkt•I(· '11 kabul 
edilud~tir. 

Yine BcgUnkii toplantı
d:ı ha vn yolları mlidüriyPt i 
umıımiYe~ine aid Hl37 biit· 
çe-.i.tl,: knbul ~el.imiştir. 

l\:unut:.ıy pnı.::trtr.si gii
nit toplmrnr ıktıc. 

Asi Kumandanlarından 
Mola bir Tayyare kaza neticesi 

ölmüştür 
Ank:ıra ı (.\.A) -

fspn nycıcla iş b;ışında 
bulunan asi kun:ıan
la rın en n1ühin1lerİn
den biri ol::ın general 
~lo1n <'>lnıüst ü r. • 

Ankarcl .ı (A.A) -
İspanyada asi gene
ral Mo1n hindiği tay .. 

ynrenin k~zrıya uğra
nı[lsı neticesi ölmüş
tür. Tı-n Ya rede hulu-.... 
nan generalin nıua
vini ile erkfıni harbi
yesinden dört zabit 
ve pilot da bu kaza
dan sağ kurtu)arna
ınısl<\ rd ı r. 

& 



Sayfa 2 l'LUS 'ESi 
t c 

a - -- ı 

--- 1 
Orta Okul Serğisi 

ı\nkara i (A.1\) yacaklarını tesbitet-
Bir Bedin telğrafı rn, .. den evv('"J, l'oğu"
H ar i c iye l 

1 azırının la ryn nın bu b.ıpta ki 
Bul~arist3nın Ye l\1~- düşüncxlerini öğren
carıstanın tekrar sı- ı nlek fikrinde olduğu 
lahlannH1 ları nıesele- nu biJdirn1ektedir. 
sini nHsıl orta"" ko-

" 

Alman Hariciye Nazırı 
Bugün Beriinden hareket ediyor, 

Ankar;l 3 (A·A) -
Alman Hariciyt> Na
zirı Cunıartesi al<sa
n11 Berli nden hare- 1 

ketle .Bt~ğrndet. ora
dan da Sofy:ıya gele
cek ve dön üste Buda-,, 
peşteye uğrayacaktır. 

lnğiliz Hariciye Nazınnın 
Avam kamarasında söyledikleri 

Ankara 4 (A.A) - ' nanistnna aid patal 
İnğiliz Hariciye ı retzı- ya, Af Adalarını ki 
rı avanı kanıarasın- raJanıış olduğunu ya
da 1\lınanyanın Yu- lnnlaınıştır. 

~kr:ıklı o\ııwvaıı. i:...itfüd· . . . 
ni gürınek. günlüğünü tnt-
kik etmek istemeyen bir in 
san hemen lıemrıı yı)k gi
lıillir, zmmederiın. Merak 

' sahibi olmavan bir insaııda 
c.fa ınutlak ~ olar:lk işittiği 
gördüğü her h:uığ'i hir i~ 
ilzerinde uzwık durmak, 1üt

kik etıııeı\ kayğusilc meşgul 
olduQ-u görülilr. 

neçcrı güıı, aııi olarak 
Oıinokulumıf7.d:ı bir ~<'rği 
:.çıldığını öğ'rcndim. Bu ser 
ğiyi hir :m C\ vel görı:nek 

Londrada çıkan 
Thtetruth mecmuası 

Ankara 4 (A.A} - Lotıtl

rada ı·ıkan 'fhtetru th mec • 
ınuası lnğiliz - Türk uost~n 
ğuııun ma a:'ı ba~lıklı bir 
yazısında Beı iranya impara 
torlu~uııuıı ticaret ve emni
yeti İwlyaılan çok dah;ı zi
yade Türkiyeııin al:\cağı va
ziyete lıağlı hulumnaktadır. 
"Tiirkiyc kuv,·ct li bir bita
raf Blokun ntimııne~iııi teş-

kil ecli"ror. . 
Türk dostluğu ln!!iltere-

rıin h:ıyati münakalat hatla
rını Prmıiyd. :tltıuda bulun 
dnrac:ıiı gibi TUrkiyerıiııde 

lngy ilterc ile tc~i5 ctti&i ıvi 
,.. w 

münasebetten zarar değil, 

faiıle göreceği nşikardır. 

----------------------------- l - E\ et öyle yaptım. 

Karımın intihar •·ttiği 
oclaııın ar~:ı kışıııırıtla gaycr 
karnıılık bir kilcriıniz 'aı dı 
t :c-.ılcli a:-;ılı lrnlıım1ıığıı yer 
deıı iııdirdiııı. Kucağ ııı ıa a
larak ~iiriikliiye, 8iiriiklüyt> 
kiltıriıı içı>ri tarafına g·iitür
diiın. üz •riııe . iynh lı i r ç:ır
::'al' da Cirttiiın. 

• 

-Si-

Uir iki ı-.aat kadar 
dii1> iinclüın. N, yapacağımı 

• }}ilmiyonlum. 
- Habrr '<>rmeği lıiç 

filniıw gctirdiıııni. 
- Fikrime g-etiı'l~m. Fa

kat enle br•mlen bn~ka kim. 
c ol madığı için IJnı ıu bcu. 

dpn lıilirlPr clrrliın. Y :ıra kol-

ıı·ıc·k l,ıırarııııı 'Prdıııı: 

En i~ isi bunun için kuy· 
tu bir yrr. bir ınağa ra. ol
nıaı. a bir kunı vcY:t bir 
çııkm bulına~:j ve ·oııdan 
~oııra lrnranlık Lir gt)cede 
('csedi nrara O'Ötiirilp ::;nida-• M 

mclCrı düşürıdUm. 
- Pı ı..t • oııra taf':ırladı-

!arı. rnahkcınf'lori, c •za <'V- ğın wı clü~üııdiiğiin gilıinıi 
iı:riııi gözUu11ın öııüue gAt İ · yapt ııı. 

1 

Ba-;kaıı: 
- Karın Zehranm irıtilrnr 

ettiği ipi ne yaptın. 
- Ta' aııda lıulııniın hal-

kadan çüzdiim. Göw ~·arp
ıniyarak bir yerde sal, lac'lıın. 

- lııWıar yeriııde ne 
gihi izler bırakını . tı. 

D' ç eıkd'; 
- 11.tilı •• r yeıiııde gaz 

teueke;:)iııin ... H rüklenişiuden 

İ:-.tt>diğinıcfon heın rın okıı1~1 

g-ittiın. 

f (·r~·i 11 iıı açı hlııJ;ı ••fanın 
kapısmduıı içıeı i giı iyoruııı· 

( ıda pencerelerinin üzeri11~ 
çekilmiş penlı> şekliııdek1 

uın d kağıtlar. sir:tlanuıı; 

ohın cı giizel &Prj!.iye dahil 
~ok bir n-iJıellik bir süs ,.,. 
ri~ ordu. !usanın o anda ı:,ıı 
nıuvaffa~iyetli i.;ler kar:-1• 

sım1a il;iııden h:ız: ze\•k uıt 
mnıııa~ma :ı~ıa iııık!in \'0~ 
tur. Hakikaten göriil~c& 
kıymetli i~ler. Bunların ııep· 
sitle birer hirer tetkik ,t 
tf'lllfü;'aya layık uıuılellcl'·" 

Yıin ii el işi lrnıaldar, eır:ıfı 
ipekle is· eu mis fot o)"rraf ,·c 

~ 3 "' • 

levlıalar, çe~id çeşid entarı· 
ler, yiin<lcn <lokunmu~ h:1~· 
''an n•simle ı i ı·ok ı.;.ık ,, ,:ır 

l..;" ' ~ y • • 

tık kö~cleri YC daha 11ır 
çok ~.,yJer .. , .. 

Bunları birer birer se. 
redcrkcn Atatürk de\'riwinifl 
yeti~tirt.ii;.d geııç nesliıı cJIC' 
rindoıı ı: ~ aıı uu i~l~r k~r· - . ~ 
şırıdn !ı:ı yran kttlınanıtl 
kabil değildir. . ~ 

Yavnılarının kUçilt'l1. 
.. -Jıl 

elleı iııdeıı çıkuıı i~lerle stı=ı ~ 

bn scr~:iyi biitün ı•ocıık ~il· 
~ . ' ( 

,.e bahal:ırının ziyaret otıtl f 
lni biiyiik l>ir babı ivarlıktı 

• lamail D;,i::_,; 

h ·ı l . . ·ı . t:h~! :ısı o :ırı ''tzmtı er. ıı• • ~ 
" . 1~·· 

anında Zehraııııı burııuııt ·,~ 
(la•ıılavaıı tıir <lamla F:t'

1
1 

• ıP 
irıti lıa r cı ı iği ipi ıı hiı~ ~t:~, 
dü~ rck yapı~ma-:ı gıbı 1 

bır:ı ktı. 

Peki ipi saklııd 1~:~4 
söylliyor$.uıı. Neden Jııı 
htz\mı gfirdUu. 

11 ·ı . l J~llrf - er ı ıtının c ~ 

la1.ııu olur decliın. Çfirl~' 
büylP feci intiharJar111 İı 
ııuııda iıı:;:rnm ha~ınll ·&if. 
~uk fe'akr·l~rin ge~d:;pıı 
görtlü;_;iimüz Ye ıhı~ ı1 'il 
mıız ırıeceralard·ıııdı r. ti~ 

J-,eı rıc o'ur. ııc olııı:ıı .. 



Y!Z!lL!J 
{ULUS SESt) 

m:asu::x - . x::awww 

Zayi Şalındt~tııame 

z ·rıi 
zar .. 

Kızıltepe tapu 
dairesinden 

Gursi C\ vsct kövün
de kfıin ve ~1a r"'t 290 
T. li yoklanıa dt.ftc-

18 lkiııcitl''.;'rin 931 ~iiu
lenrnei111lp Ltita:ıbul zeytin 
hrnn gedikli ihzari okulun
dan alını., ul<.lultttm 5 sanlı 
~:ıh<Hletnamemi Jrnybl'ttinı. 

Y eıı iı;,ini alaeağımıfan <•s
ki:-;iuiu lıiıkıni.i ~·oktur. 

rının no~ sayısında · Mid~·nt Alayınd:.1 ~1 ıılrnb<'ı ı~ 
Musa cua na 11 .. 11· lii<Ye- l' ·-------, .:::. Ja~ÇH\11.,U 

rı l\lusa Cunıanın na- Euvcr GUndoğan 

Yazan: ~rtn Ok~l Tabiye ö~retmenı 
Sedad 1 csuüey. 

nun<la kaytla bahçe! gün s:Hıt üçte keşfınc 
vt:rescsi tarafuıdiın <ridi1ecektir nıuddci-..., 

-Z2-
1 ah~ra satacakları do lcrin yevıni nıezkür

layisile üç hudutle de ellerinde ıncvcut 
mahdut olan bahçeye evnllon tapu nıcnıu
dört cihet t~•Yİn edi- runn ihnız ctınderi 

Pasif korunma: DHşına 
nın :tttı~ı gaıuan keııdiıııiti 
~0ı-uıııak yani o gazi tesir
•ıı. l.ıırak nıak tır. 

Bizi gazlara karşı koru
Yun <'ihnzlar siiıücU \·c tec 
ri(} t dil'i olmak üzere iki 
kı ·ıuıdır. 

SUıücn cihazlar: Ha va
dnki zehirli gazları siiıerek 
'~f ve tl"\miı ha' ayi içeri 
bırakan cihaılardır. Bunla
rın en l.ıa~ıntla maske gt·lir 
. Tecrid edici cihazlar ise 
ın. :lrıi teıııamilc ba ,.a tenı:-ı-
810dan ayırırlar. Yarıi gaz 
!anarak ı.ehirlcıııııiş olan ha
rici lul\'a ins~n vucudıınıı 
teınns eılimeı. llatıa teol'f 
fUs içiıı tıilt· h:l\·:1pı ihtiyaç 
Yoktur. 8u cih:-1zın kcndi::-i 
teneff Hsl· lımm ulan ok:-ijeııi 
'<'rir. 

Bu cilıaılan biraz ileride 
tetkik edeceğiz. 

E\'\•cla maskeleri tetkik 
edelim. 

llavnyi. ıc;indcki zehirli 
gaıdan ayırarak temiz bh 
halde ciğeı Jr.riıııiıc girnıe ·i
lle hizıııet eden ciha'l.)ara 
1nnskc deııilir. Bir maske 
llnıumiyct ıe şu allı parı;adaa 
teşekklil eder. 

iiı~('Ç . 

Bağlar. 
Gözlük. 
GögdP, 
Hortum. 
Ç:ınta. 

1 
Siizğeç: Siizgc·çlrr bo~ -

arıııa. ~üre th; k ·sııudır. 
1\U~·lik sUı. eç. 
Oı t 1 llt.1-.,PÇ. 

iılflyük Siizğrç. ı 
Kliçük ısüzğeçler 8 - 10 İ 

~antim kutrunda ve 7 - 8 
santim irtifaında mantarlar
dır. 

Urt:ı ~üz~eçler 10 . 13 
s:rntim kadar kutra malilıt 

8 - 10 sa:ıtiın irıifaıııda<lır. 

Biiyiık tiiiığ cı~Jer 16 . 20 
~antiın boyundzıı. 12 ~anthn 
gPni~Tiğin<le, 8 :ıantiııı derin· 
liğiııdc yabı kutulardır. 

-Sonu Var-

le cegi cih~t h bu h :1 h l:.:ız11ndır n1üddeti ınu· 
çedc bir ki ns~nin hak ayyene zarfında nıu-
Vt> <ılak<lsı ve ya hu- I racaat ediln>edigi 
du< un~ teca vuz olınış_ takdirde sonradan 
ise ğ;ı Zt>teni n neşri vuku bulacak itiraz
ta rihinin ferd~sı gü- lar kabul edilt:!nıiyc
nünden itibaren ıo nci ceğ·i ilfın olunur· 

Mardin Vilayet Defterdarlığından; 
Mahalle•I 

Yeııi kHpı 

Köleıyım 

Sa \'ur kapu 

l)abuk 

Oln•I 

Hane 

Hane 

lhrne 

Hubu hanenin 
48 scP.inıden 

3-l l!Cbmi 

Xlmctl 
Muhılm 
mPneısi 
Lira 

6U 

40 

47 

Teablt Edilen Hududu 

YC'sn.ıi 11:-;i Boğu~. ar~rnsı ",. 
ceplıc~i tarik: yemini e\'\·el. 
ce Şükrü karaııtadan hazi
nPyı· ve lıa1.ineclen Halim 
Zcym~biye .. atılan hane. 

Yeıııini Ci~ci Hazarı: ycs~ut 
M ıksı Kcbli harıeleri, arkası 
ıafh:ılkale ve kısmen Mıksı 
Kohli hanPsi \'C tarik (cchhı>si) 

Y eııı i ııi l' :i Siirtli, n·s~l'i 
Yu~uf ~lahallcmi iken el

) c,·ın luralrim oğlu Şerif. 
lbıahim 'c> Cabid ,.r Kamile 
haııPlrri, ark:l ı Bnbhi Siirtli 
ct>l>hc .. i tarik. 
Ycıni1-1i ve y1.·sari Fnm•n 1rn
tolik kili.,rf:i vakır hi8~e"'i 
ıtrluır.::ı ,.e <'Pphe~i ~wik. 

Sahibi Evvell 

Mıksı Yusuf va 
}cdi Balılıi naın 
diğeri Ifonııa 

Liğe. 

iorahiııı vıılell 
Usi lfazaıi 

Melki Ymrnıı 
oµ-lu Yıınnn ,·ı• 
kızlaı ı Na::;ra 
H' )1ccidı• "r 
Z .. rydi. 

Mr!ki \'C :Nnsri 
ınlirıeyyirci o
ğullurı. 

Uiıı \'P C\', afı ~3 irP~ile mühaııımeıı kiymetlt\ri yukarıya ~lııı~ıı haıiı t>yt.• nid dört 
parça ~ilyri ınenkultın miilkiycti satılmak iizE·rı· 2/Ifuıha:ı/H87 taıihindrn itihar<'n ou 
beş µüıı ıniiddeıle , e 8 ~·ık :ırıtıı ma :oitıı-eıilc ıııe,~kii nıüzaye<le.' e ko.rnlınıışrıır. 

ltı:ıle, 16/llaziran !) ~7 tarihi e mii. :ıcJif Ç:ıı~nlılba g·iinii sn t 10 ılı8ır. l ff•I lile 
rin mc1kür ~nııde ytiz<le 7,!; ınu'"aktrnt teıııiı·atla"ile birlikte deft rd:u·l·k makam·nua 
toplan,_C":llk komi yona miir:vtnatları ilin olunur. "/fı/7 /<J 



Umami Deıriyat •c yazı1flerl 
MU.dlbG 

SiRET BAYAR 
B:ısılmny:m yazılar gt•ri \·crilmfw. 
Baaıldığı yer: Ulus Sesi Baaımevi 

MARDİ t'D 
Ulus Sesi 

Eald Halke•l Bbaam lluaat Daire 

Teltraf Adreai 
Mardinde uUlus Sesi• 

a ~resinden: l l~!~~~~W.!!!OOı~!~!!!!l~!!!!!~!!l~!!!~!~ıf~!!~~!~!!!!l~!!~!!!!!l~~!!l~!~~!!!!!!~!ll!!!!!!~\!:~g 
~E s~ 

, 

:::§.~ fi~ 

~lardinli i ·kcnd r nü a vni sanlta vapı- tf~ ~~ 
1e1ki Bah ıaoinin g5 IHcn ı~tır. 200~1 No. lu \SJ O M A R D İ N C) ti 
ltı , Ii r ı.ılU k<t bi 1 n- icra ve ifli'ts lra nu ~~ 'ftfi 

i\l., rdi 'l I i G,ıl 1 p s,._ ~-u illi l it~ ııcı lll'ıtld~- ~~ıı11m11ııi1rı:··ııı1'"m"ı1:;;~11~:::ıı1
111

::iıc:~r, 'Aı11ır· ıııııı!I 
• ttl ll ı \ z, nJ . ipo- Si nıuc ıhınc~ hu g:-ı ~ rE 111 hıuııf .amı ~ .. -•• ~ h:ud 1 Hl,. HrH .ı.uıh. il il ~~ 
tekıi Nl c. 1ettin nıa- ri nıenku1un her han- ~ -4 · ~ 

:--:ı: - --~ 

ha ilesinde ,·aki yerni- gi hir suretle Cl hlkn ~ ~~ OC B ~ 5 1 ~ ~ : )() ~-
ni l\1dki Hdloli ha .ı sı ve iddiası olnnl~- ~~~ 1 §~ 
nesi Y.esar~ ~· ka ';e 

1 rın satış ~Ü.nünden I~ :~ Doğu illerinın en modern bir ~-
c~phf'SJ hınl< ıle n1;u1 CV\'t>l ~laı·dın ıcra da ~ ~ ~ 
dut ve y .11.; ı?h. !3 ehli ıresınc: nıün Otat t'l- ~ ~ BASIJVIEVIDI.R ~-
vukuf ınarıfctıl~ h-:- n1eleı i, arttırnıa şart f"-o-:~ ~~ 
n1:.ln11na 400 lira kıy- nanıcsi her kesin gö- l!~ ~ 
ınet tak(lir e den bir ;I rehil nesi için 10 gün ~JJ ___.. t• 
l 1 • •• ld 1 1 p = : :ı: =~ >ap nancnın varısı n1u\. , .. t e <•~·ı it11·. e =~ ~~ 
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