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Başbakan Londraya vardı· 
Başvekilimizin 

Lö Jurnal gazetesine beyanatı 
Ankara 9 ( A. A. ) _ Ye ez.clmle Yunanlılarla ve 

lni;ou Lö Jurnal g:iı .. tesine 1 Baltarblarla aalqmak ....
Başvekil Blum, Hariciye na- tile labat et.ittir.) 

zırı Delbosla gıjrUşm.-lerin- Paris gaz,,tPlni Başba~ 
den ttınumt siy3s.-t oıt sele kuııımıırlan hüvük ... tıemmi 
lerinio gözden gt-çirildiğioi yetle bahsetmektedirbr. 
ve beyuelı•ıilel nıUesseRat 

kadrosu icinde bir anlaşma- İNÖNÜ 
Ya val"ıldığmı aöylewjş ve 
deınişki: 

W..cak ............. 
lllltkWerba halll çarealal •• 
......._ Beaee mlfldllerla C.· 
--..._ tttlhu .. ll•lt olu 
"-._ıp kararlanaa tam UY :::::= ·--- ... t11. • -..11 le• .. e-. 
~bir tek tayellJla v..-

~ .. Tlrll mWetlDla ba-

=~~-- lald"f ... pl19" 
:--ur. Tllrklye Salba ne 
aı..._ ... ımt •arette beih 
•lct11P.a, bltBa komtularlle 

LO DRADA 

A11k:ır:1 10 (A.A) -
B.,şbal«1n1.n1z Lon
dr;ıya var,nışhr· İs.. 
n1et f ni)ni\ P .. •rist~n 
;.ı vrıhrken İstHsvonda 

J ~ 

Fra&\SIZ Başv kil~ ta 

rc•fındHn uğud&tn"I 
n1ıştır· 

lrakta isyan 
Bir Suikasd hareteti meydana çıhrıldı 
11~nkara 10 [A.A] --
1): kta O ta f ırat ve 

1 \'<ıL1iye ınıntakala-
tınd . a aşıretler anı-
sınll · a ısy;ı n çıkn nna k 
sur t ılt" ' j u 'k sd 
hdr l 

t: (t=lı ıu~yJana ÇL-

karılnuş, ikisi aynn 
üçü n1ebusa n azüsın
da n oln1ak üzere heş 
ınnznun tevkif edil
miştir· Di v:1 niyede 
vaziyetin s:ıkin oh.:u
gu bildiri4nc:ktedır. , 

Hariciye V ekiiimiz 

Arası Otomobil
leri'e istasyona 

kadar uğurladL 
Ankara 10 ( A. A. ) -

Dış İşleri Bakanı Te~ftk 
ROşttı Aras Milletler Ce
miyt•ti K onıey toplantı

sına iftiı Ak etmek üzre 
bu akşam İstanbul Bük
reş üzerinden Cenevreye 
hareket etmiştir. 

Atatürk Hariciye Ve· 

" 

Hartdje Veldllmlz. B. Aram 

kiltmlzt Otomobillerlle iı· 
tasyona kadar getirmek 
suretile uğurlamışlardır. 

lstasyondada Kamu. 
tay Başkanı , Vekiller , 
Meb'uslar ve kor diplo
matik Hariciye Vekilimi
zi teşyi etmişlerdir. 

ltalya Kral ve Kraliçesi 20 Mayısta 
Pesteye gidecet 

Anknra O (A·A) - l Hariciye Nnzıruun da 
İtalv<1 Kral ve 1\ra- · nvni tarihte Brükse
l!çe~ i ııin [ O] j\1 )'İst a I~ gicfect. kleri ~öy'en .. 
Pt.~teye ve Fransız nıekt'"Jir· 
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Sayfa: ~ (ULlJS SE~D 
-=-

Şehir Ropörtajla~ı 

iiiniiz Evkaf Direktörlüğünün 
faa iiyetieri 

~eDrimizdel(İ ıJ'mJtli Tür~ a~i~e!eri :e 
. va~ıf larm ı asrı . i~tiyaca göre yaş t I· 

' masına çalışıl ıyor 
Vakılh-r idar esi telırimizde modern 

ma{!azalar v e evler yaptırac.?ak 

Ulr.t soyumuzun :ııardindt' 
ve llçt'lfırindc hıraktığı kıy

mctJi abidt>leri ve hunl~ıın 
bağlı oldukJ~rı vakıfları :ıs. 
rı ihtiyaca güre korumak 
\ ' C ya~ntmak için hükmU 
yli riinwk t o •ılım :!7 H::? :-- :ı ~·1 lı 

\':tkıfl:ır k:ırıunn \,. 1>111111 

ıııiit•:- iı ııizaınn:ırHr·..;i "'' ;ıy
rıca t:ılim:ırı gı--lı·iid•• ıı lıt• ı i 
~ı·hriıııizde lııı ~·Pııi k~ıınmun • J 

te:lİS f'ttİi!İ Vf'nilik!t·rtlıırı rri) ., . .., 
'l.ı~ ~·urpa ıı ı; a kall iy+'t "ak ı f

ı~ır ilP. şi ııı eli ,\'P kOA d;11· hiç he 
s:ıp vnııırnıi~ \ 'P uıiitı · vcl- / 
liliğ'inide kı•ııdi iisı iiııP. Çt'Vİr· I 
ınemiş olan nı.kıflarıu nıu

rakabelerinin tr·ıııir.ı edilme 

yalannırı tf'shitine başlan
mış v~ gayri m<·sul eı lrr

den toplattırılarak yerlerine 
scrdiril ıııi~t ir. 

Birinci cadıfo üınind~ 

E\'kafa aid dlik ldhıların ue 

1 T elği~f Haberl~ri 1 ---......__,._;.;o;;;:;.___. 

Asi Kuvvetler 
Y en1den taarruza geçtiler 

A n k ~ · r : 1 o <t\ . > -
İspa nyada 1\ si Kuv
vetler Bnsk Cephe· 

sinde yeniden taar . 

ruza geçn1iş lerdir. 

lngilterede Bulıinan 
Bütün İtalya gazete ınuharrirJeri 

geri çağrı l dı 

. A 11kara 9 (A·A> - j g,~ ri ç··ğnln1ışlnr ve 
lngilterede hu1un ı n : k ı Londrad;ı n :ıvnnuş-
t ·ı o' n hü tü ı it ; lv:1 ı ı 1 ., 

w ; rt ı r. 
g: zt·tt·I< r i 1:.uh::w ı iri 

Irak ile Ibnissuud arasında aktediien 

Dostluk Paktı 
Ank;u·. ı 9 <A t\ ) 

1 n.J< ile İG111ssu u i ;· -
ısiııdeki mu,·~ffakiycttir. ilimiz ~vkaf Direktör& !ı rasında a ktedilen dost· 

Direktürlüğ·ümiizce koııt. B. Hılmi. Erdin~ hık p a ktııHl l ıının 
rol edilınt:'kte oldn bu va- j ton ::ırma şeklındc ycnıdf>n 1 y, h . . 

Suu ' i hüku.uetleri 
diğer Arnb n1eınle 
ketleri · ı ve bilhassa 
ı\1ısır ile Suriyeyi de 
bu pnktn iştirak et
tir. nek İçin g:.ı yret 
ettiklerini haber ver- : 
nektedir. 

t 1 d. · kt·· ıu · ·· · " va da ıltıh ·ı k et kırJ.mn dah:ı şuınullu Lir yap ırı ması ııe or g-un ış. • : , 
ı arıdn miirakatw1Pri \ e lıoş Çfııliği arasırula lıiiyük bir nıışt ı r . 
kalan trdiyetlerin ulu Ô ı ta dı!ğer alnıaktarlı~. .. Bir Lont.lrH te gı a-
ltwı·ih eıtiluwmesi ic;in lazım Jfab ... r :ıl<.lı:~ım ııa gor_, fı o-e . {· 1 .. k . k 

!o: ı · · V· k fi 'd · t ı ö ı e \ · ı " , geı e gel•"n esasların te~uit.iııe ,.e ,.e mmız a .1 .ar ı are~ı. ~-
Hinıız d:ılJilindPki me cut r~f~ı·d.an ş .. fııdı.\'O c:ımıının 
k l]. 1 · · · 1 ı bırmcı c:ı<idt Yf1 ııaıır olan 
ıvme ı .:;er eı ııı l\ ı sa' · 

J a~uı:.ısı hususuna ç;lı;;;ıJrnış- j arsası üzerinde a1tları ıııa-
t -. ğ':tza \'C iistlcri kiralık son 
ır. ! ~i~t("m t•v]Pr inşa ecHIPCP.ktir. 

Borselonda 
Tamir<" muhtaç olan Oıı- Bu irış:ıal ha v:tl ·"'iııin umıım 

mileıiıı e:5a:slı surette tamir ınUdtirlUkten lıazir:ın ayi için 
!eri nalın dikkate :ılınmış de g~Jeceği ,.e iuşaata. baş 
Ulu Caıni'n ortuına !st~n lanacağı h3berleri biıi çok 
bul l..amildinde olduğu gıbi sr•\ indirmiştir. 

An knra 8 (;-\ . t\) - ; esnns ı ndn iki vüz ki
soıı güıı lı: rdc 13~ ·se- 1 ş'. öbıüş 40~ kişi ya
londa çıkan lrnrg< • Şa- j r,ıf,ınınışlıı · 

lık htr nnıdc snndika ı------·----on ut>: kadar muı::luğu im- Gı1re \. bu i:;ılPrin Vf" gr ~ 
\·f t/r ad!,t\ an yapılması- rı•k ... 'akıflara aiıl yıllı " ) ;ı rİI(~ Kn t a lonva h i! ' 
mı Coi:ıiıu ha'a arı d,t :ı ıT ı 

ge ir ııi> gidı ·rlmin Jeııklı·şti- ln1ilıe t i u i n ı ııÜ.ncssil YURTDAŞ! .•• 
biı b~Ie .. frağa başlanmış. j rilmPsi busus·ında evk:{f <li-
tır 1 rsktiirüır.üz Bay I:Hluıi Erdin-

.ŞimaiHl· bunların ta"llir- cin göı'tı•rdiği (:ayr<·t "~ fa 
leri Uter bitm«z eski eser- ~ıliyeti cid . .wn tak<lire şayan 
lerin tamirlerine trşı·bl>üs bulur, d:dıa yiiksek başarı
edılPçektir. Tt>berrUkfit Ş· l Jar ıeweııui ederi.ı. 

fer i a l"<lstnda .Yll pı!an 
nıüz;: keı der net ;ce 

sinde hal edil ıi~tir-
l~u . karğaşalıldar 

(iöze Güzd görü11-
ıneyeni gö .ü) çek.nez 

Her Güzel şt.·y sevi
lir ... 

1 



_ z tULU~ SESlı 
s - - •a ıL_' ___ _ ___________________ , 

Zehirli 
Gaz ar .. 

'1------------------------
Yazan• Ortn Okul Tnbiye öğretmeni 

• Sedad Yeaııığey, 

-2-

Fakat bu uımılıayı y:ıp 
lnak kabil olamamıştır. ~a 
J1olyon Alnı:mları mağlub 
ettikten sonra Berlinde ak
dedilP.u bir içtimada bir Al 

ınan kimyagni • SilMılarm 
ucuna birer fırça takmnlı, 
btınu iyanidrik a~ide lıula
rııa)ı \"e f"'ransıı askerlerinin 
Yiiıfüıe sUrıut>li• Şeıdinde 
;ar!b bir t~kliftc bulunını~tı. 

• 

Pt·nni \'C ilmi bir suret
te ilk ğ'aı harhi PSa!'ları kı
rını uıuharı•bı•si rıd.ı İıığ'iliz 
lcr tctrnfıncl:ın h•rtip oluıı
llla ~tur. Jıığiliz Auıirnli 1nğil-
terc tınkfıınC'tim· nıtiracaat 
Cdtr<!k kUklird yak:ırak diiş 
lll~nı 1.ehirlemeyi tf•klif t·t
llııŞti. Fakat tt-klifi mil rnfik 
gijrUtnwıni~ti. 
: 

mcığa L:.nrar ,·erdil~r. Alm::ıtı
lar (30) oin dtıuıir ~işe lıa
zırl:ıdılar buuların boyları 

0,7 - 1 metre kadardı. !çiı~
de (7 · Ü) atnıe~for nı~fında 
klor ,·ardı. Bir ağuster san
tiııwtre. uıurabhaına bir ki
loluk tezyiktP klor ğaz bir 
CİSimdir. rakat tPzyik ~ile 
nıayi haline ge1ir. Cstiindr
ki tezyik k:ılkarsn yine 11-

çucıı bir ğa?. olur . 

Almanlar bu ~işdni tep· 
bPy ... di-diln ,.,. 22 Nis:rnda 
ı·sı·u ıııüsaid bir rüzg!rdan 
istifade t->dnek şiı:eı~ri açtı

lar. Klur derhal gaı haline 
g••çnck rli7.gfirla Fransız ai
perleriııc gitınPğe başladı. 

Te.sir pek büyük oldu. f'ran
tm.luın löOOO kişilik kuv
vetindeıı ıo,ooo ki~i hasta
landı 5000 kişi <.hı yaralandı. 

_ _;onu Var-Rus J:-ıpon mulıar~hesi 
ksnasınua J<ılponı •• rın ~a1. ı------------! 
Ultındıklım rh a vet edil-

l'lıtktedir. • 

~:n nıükPmmf'J ..,urettP 
}·a 
~· Pılan ilk ğaı taarruzu 22/ 
k 

1 
an/HH5 de Frausızlara 

y~r~ı Alnıanlar t:ırafından 
· apılnııştır. Almanlar C\ YPl
eı:. h 
Pli azırladıl,I.m (Siiffpn) 
~1 anını kısmen korkm:ık Ye 

•nıen de .d . ı·k ü .. den ı aresız ı y zun 
l:ıttb"k haroı ı ı>dı>nıNliJ.~r Ve 

YUk ~ bPrabı r lwşlıy;uı tıil
ke.na lrııan taarruzu M•trı• 
Sipı·rırında durdu. Düşınaıı 

ere · . teb d gırmı..,ti. \"C u:uha 
~ ij 

alrnı 101·,zi lıarbı ş.-ldiııi 
tı .Ştı . Aluıunl:.ır 1'"'n111sızla 

lr>tırt • d nıil · .. t-rııı ı::n söküp at 
k .. ıçıo .... b.ırtı· ~~ "az kullau-

Mardin Hukuk 
Hakimiihinden 

~'.1~1 rdi nin sehi<livr
ınahnlles1 nde;1 Abc-ul 
ğani oğlu T~vfik ve 
S<ıire ve kılleri Bt'h-

1 r:ı nı t ~' r:' f ındd n nıa. 
h11lli n1· çhul o),lugu 
anl.· .• ıl.ın Ah.ned ln
zı H sine ve saire a
levhlerine ik ı nw o'u
ır ı n sekiz pa ı ç • era 
zinin izah·i şuyuu d~l
v~ ı sınuı nıuh<~ke.uesi 

-

Mardin Vakıflar 
Direktörlüğünden 

.J PİYASA] 

Gayri mi.islim \'&kıflarda 
diğt•r miislilman vaK.ıflari gi
bi hUknıU yUrUmekte olan 
2762 sayılı \':ıkıflar kanunu 
çerçe,·esine girmiştir. Bn 
gayri ınüsliın ,•akıfların mi.i
tc,·ellilik !eri şimdıye kadar 
tek bir şahsın üstünde ol
mayıp cemaatları tarafından 

seçilmiş ve muvakkaten va
kıflar g~nel <Jirektörlüğii ta
r:ıfından yeni çık:rn talimat-
naınerıin tatbikine katlar 1 

tasdik P.<lilmiştir. 

YPui çıkan t:ılimatnanıe-
nin tatbiki münac;:c.:betile 
)fardiu Vakıflar direktörlü 
ğü fKildani.) ("'üryani ka
dim,) fErme-ı Katolik,) (Sür
yan Katolik) vakıflarının 
mlite\ rlliliklcri v:ıkıfl:ır ka
nun ve niıarnnaa1etiine \'t 

olLabuaki talimatname hü-

Buğday 

Nohut 

Arpa 

Mercimek 

Yağ 

Deri 

Yün 

Bnd~m 

Badem içi 

Pirinç 

Mazı 

Zeytin yağı 

Şeker 

Kalı ve 

Sabun 
kiiu1lerine güre (tek) mHtc- ., 

Klloaa 
1er. sa. --

5 

5 

x 7G 

3 

-· 1 ·> 

ôO 
4i 

2fı 

100 

ır. 

30 

80 

35 

1~5 

4fl 

. 

l . . . . l . k 1 Çav 3o0 
\'t- ıı fayınını mtc mrı ı. l•lllİllİ.••••----.. 
mıştır. Tea.miillc~i~e ~ör_e Kızıltepe Hukuk 
tek ıniltevelh tayını ve dı- ı 
ter ~as~iın~n- v:lkırı.uıı nıü- flakimiig" inden 
tcvellıl'-·rı gıt>ı de t<tlınıatrıa-

mcye ~öre ınUtt:velli olmak ~lardinli Şeyho oğ
istey~:nıerin \'akıflar nizam· Ju ~lahnıud ~lusutlu
nanw:ıiuin 37 iaci m:.uldt>Sİ· 
rıin (A) ve (BJ fıkralarında ya resmi vesika ya is-
gösterilt-n vasıfl'lrı haiz bu. tinaden yüz lira ver
lunup bulunın:ı.dığı "e her nıeye borçlu Şe\'ullah 
surerle t>uıin ve iyi ablak mahaJlesinden . oJup . 
8ahibi olduğuna dair hak-
kıod!l yapılacak tahkikat Ş İ 111 d İ ikametgAhi 
ile tebt!yyün ettikten sonra n1eçhul bulunan Re. 
nıkıflar diı ektöı lüğünde us- fa j ı Üsi Ka plo zevcc-
diktl"ıı sonra nıütt\•clli ola- i 
rak tunılacakları cihetle t~- si Ter10 ve oğlu lvi-
rihi ihaleden itibaren uınyi- zin n1ezkur parayı 
sin 2G m~ kadar mii:>aadc on gün içinJe öde
edildiği il:ln olunur. l •n~d~kleı:i .. t.cık<lirde 

~lürıslerı Usı kaplo 
15/6/CJ:r; gününe btrCl- nanıında mukayyed 
kılnuş olduğundan bulunan ~loHa Alik 
ınezhurenin ınezkür köyünde vaki tarla
ğünde bıle~ale .veya sına haciz muamelesi 
bilvekale gelın,.,diğ i konularnk 111üddeti 
t:ı k<li rde ğıyH binda mezktlre bittikten son 
n1uh:1ke111eye devanı ra ~çık arttırma ile 
o!un'"cağı alan olnur. l satılacağı ilAn olnur· 
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Umumi llefl'lyat ve yuılflerl 
Mftdllrll 

SiRET BAYAR 
Ba. ılm:ıyan yazılar geri '•·ı ilıııc-1. 
Buıhlıtı yer: Ulas Sesi Baa~evl 

.. --- .. -· . --- . - - -

MAR i 'DE 

uı us esi 
Eakl Halkevl Binuı Hasasi Daire 

Teltraf Adre•l 
Mardinde ctUlus Sesi• 
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"'~!ı~•ılll"l ... lir .. m"lt:l~:i ı:a"1~ll~~ ~ Aylık ~loda Mecmuası~ 
es" •L. ... L1 ..... .:Jll::..J -Lu .. ~,:; == ~ 
-~ cH> ı A s ı M E v i c,o ~ 1 1 Numaralı Mayıs Sayısı i 
=.-.: =- === ~ 

_:-~Doğu illerinin en modern bir f~ = Çok güzd bit şekilde çıkmıştır 1 
~~ BASllVIEVIDIH ~~ i MÜVEZZİLERDEN 1 
-==..:~ f 5 ~ 
= .: ::.-:= = ~ ==5 ~== = ARAYINIZ ~ ==-~ §'.:= = •• ~ -- -- = =-: 

::::::~ .. ~- ~ 
E-- ~ r= - __ Fiyatı 15 kuruştur ~ 

~4 t== ~-.. -·ıu11111111U111uınuıııımınıııınmuıuuruıw•.I 
---~ Her Nt:vi Dt~f t~r. Çek, Bono, MHkhuz, ~-

~J K:ı ğı t bıı ş' '. k la rı, I~ :.ı rt ~izi~, On:-. ı_i ~· ~ : __ ~UUUUUllll•DHIUUUllUUIUll!"llllUmınmuau~ 
J. kartlc.rı, Dıvar Afışlt>n, Sınc:nıa, fı f ~ 

=t yatro bilt:tleri çok güzel bir ş.:.kilJ~' Ei F Q T Q 1 
=~ bas:lır ve kısa bir nıüddet içinJe tes- ~ e 1 
=~ . . . ~-==' = ~ 

-' lım edıfır· ~~ i Sua.d Tenı'k'ı·n 1 
JiiZ;:-: = ~ -- == ~ 
~= E~ ~ ~ =-= =-- = ~ -==.-::: • ; .. - == ~ 

=~Yeni getirtt.aımız lantazl, kübik~~~= 1 s t a n b u 1 l;::;;;ı:: 
~ harllarla -:ok şık re~ete basılır. · f=@" = 
a S'§= = il 

§~ ~=--= Si il! -:.--:. ~ : --== CJ? ~ 

=~ Verilecek siparişler, giind~rilecek paralar Mardin ~~ ~ ~ 
l de ( lJlus Sesi Basıınevi ) hlare müdUrliiğü namın ~~ :-:._ A lı B Ü l\11 Ü 1 

=~ günderilınelidir. ~.§=== ~ fi 

=i Dı~arıt!an gönderilecek •ipariş nümuneleri- ~!; ~ 1 
_;J nin O~{unaklı bir. s~ırctk y~zı~masını miışteri- ~~ ~::: s tl k • • l • t • ~ 
~~ lertmızde~ dılerız. ~h -~ a 1 ıçın ge mış ır ~ 

... ~1~~Wmiıi~~l~iiiiiiiiiı~ijim~mıooijı,mii~~iiiii~iiiiiilıiiii~iiii~i~001ılıi~iji~~iifüiiiiiii f ~ ~ 1 çi nd ~ ço~ Düzel ına n 18 r a ve resimler ~ 
: : yuf ddaş ! . ~ ~ulunan ~u alllüm saf lığa çı~arılmıştıı 1 

~ Fiyatı 15 kuruştur ! 

Daima Yerli malı tullanmayı unutma.. ~~~=~~;~~:~~:n:~:;ı~~:~,~:;:~~~;;;~;;;J 


