
Slhib "e Başaıuha.ıriri 
Sbtı:T BAY AR 

~e1111eıc------
• eı rneoamne aid yazılara 

~ avf~1ıuız a~ıitur uat .,. . 
ıııuayan yazuar geri 

Sayı ıot' 

29 Ağustos 1938 
Pazartesi 

verümeı. 

- _ Sİ YA S A L _ G Ü N DE~ i K ~ Ü_R K _ G A Z E T E S i _ - Savısı 100 Paradır. 
"' 

Kuruluş yılı ı A!ustos 1927 
- sZ75 

Başbakan El8zığdan döndü 
"1anevra safahatını tetkik eden C. Bayar,. 
ıe:~a~o<Ql"<dl©l 

lltoo yataklı yeni birr· 
ııastane 

Yapılma
sını e·nir 

VE 
taboın hasta-
e~i için de 50 
hın lira vad 

ettiler 
n J\nka•a 2 
:ış"ekiı .,, 8 (A.A.) - d:ın m:-. nevr:ı s:ıl : a:::ınn ı:d-

1lzı~u<ı. t:cıaı Ba~·ar E- rlerek m:ırh'' ra sf'fh:liı 
''e lst:-.nnı blug~ı.ı <lönnıliş nı tetkik et•ııişıir. B:ış' e-
" k' l lı l:l il t • • • ' ~ 

!' ·11 Eı··· ,,t:ı 1 ınışıır. Bıış kıl f'..!azı~da yüz y:ı taklı 
" 1 alı~a 'd k · · a atva·ı, gı er •·n yem bır ha~ :ane Yapılnı~-
t .. _ • uu ına t • • • 
~'lld:. bu .. r ın son haf. ~ırıı en11r ve trnhoın ıh· 
~l"Yecek tun tc. isatiyle miicadele c decek lıir h:•f:· 
asınını olan. iplik fahrı. ı t:ulC'ııin iıış:ı~ı için de elli 
~eınıış ve Elazığ- bin lira ,·adPtıniştir. 

rF='ü 1 Dst:D ın<dl ~ 
Karğaşalık şiddetlendi . 
Yafada umumi grev 

\' ilan edildi 
~ehir h · 
Sok kıarıçten gelenlere kapatıldı, 

a •arda gezmek yasak edildi 
ı· ~tıkara 28 18thıde k (A.A.) - Fi- Şehirde umumt grev füin 
etn . :lrğaQ•tlı'k d . • n· 
Yf' ~e <t...a·r. y~' . evaıu P.dılmış. ır çol.t tezahu. 
c):ı 11

1lrle r>ath:f,ıda p:ız:ır ı rat yapılmıştır. İngi liz Fi
k.ı tı On RPki: • a~ı .hcıınba listiıı bank:ısı kısrm·n ~·a -
lt kişi z akış! ilhııiiş kılm1şt ır . .Şehir h:ııicindfn 

Y rabuımışfJ!. geleeeklere :eaıameıı ka-

Şüşiiiğ 
Ali divanda 

Aln1an\'a A\1 us
t u r \' -~ ·-ill~' k (ı nıeti .. 
<JZ~lar ile cüı Üffı şe 

riklerinin nıt-s'uli· 
v e t I e r i ha I< k tn da 
bir k::lnun neşret-
n1iştİr· · 

' 
Bu kanuna gör.e 

Niğde havalisindek~ 
Su baskını 

· 200 bin lirahk bir zarar 
. . yaptı 

Ankara 28 A. A. -
N ığde vilayetinde 
su baskını en az iki 
yüz bin liralık bir 

zarar yapn11ştır. 

Zarar görenlere 
yardım ediln1tkte
dir. 

ittiha~., .edi!enı~in1- ı Sıvas· • Erzurum 
seler alı bır .dıwHn 
huzurunda muha
kenk! edı il c~klerdir. Demiryolu 

• 

Divane kinılerin Ankara 28 A. A. - 1 ilk tren Kenıah is-
verilt ceği. henüz bel- Sıvas- Erzurum c.le- t<lsyonuna girn1İş· 
li değilse de eski b~ş · t · tı Ke · n1ıryo u 11ışaa - tır. 

vekıl Şuşnig'ın r.nü- ınaha varn1ış ve 

ttehi n1lerden b i ı: i l--------~-:---::-----~-
ol<l uğu hcı kkında 
kanaat vardır. 

Suriye Başvetili 
CEMll MARUAM~ 

Par1sts · · ·· 
Suı·iye B şv . kili 

Ceınil ~1ardan1 Pa- . 
rise vn rınıştır. Fran 
sız devlet :ıda n1la rı . 

ve Haricive Ndzırı 
" 

ile Fransa meselesi 
üzerinde görüşme
lerde bulunacaktırr. 

Uzak Şark Harbi 
Japonlar Hanko üzerine 

unıLumi bir taarruza 
geçtiler 

.. ... 
'f' .. t. ....... . . ···-. .... .. . 

. . ·"' ' 
=-~· · · - ~ .. 
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Mekteplerde 
yeni beden terbiyesi 

Proğramları 

ULUI ıaı -
··········~············· 

l ... !~!~!~::.~~~~!! ... J 
Do You Speak Englısh? 

Du Yu Spik lngliş 

lnıilizce Konuş~yormusunuz1 
Yazan: ~mer Hayati Kara~oyunlu 

Programlar beden tf>r
biyfsinden azami is ifade 
edilebilmesi için ilk,orı a 
ve fomdt-ki talabeııin 
bünye ve \'ÜCUt teşkilft.tına 

uygun olarak teıbit olun
muştur. talebenin fayda
lanmasını temin ıçıo 
mekteplerde icabeden tesi
eat ve ıeşKiUl.t yapılacaktır. 
Bu cümleden olarak orta 
tahsil çağındaki çocukların 
mektep doktorları tatafı

ndan sık sık muayeneleri 
yapılacak ve her talebe
ııio btlnyeeine göre yapa
ca~ spor hareketleri tes
lıit edilecektir. 

zı maddt>ler i1lve ederek Bllllteenth Lesoon Eytlnt - Lesın 
lisel .. rimiıin p:-oğramlan- J On ~ektzlnci Ders 
na koymuştur. / 

Köy mekteplerinde y~ Bu ıün dersimizde gün ve ayların adlarını 
pılan beden terbiyesi prot· verecetız. 
: anımrla da yeni batı de 
ğişiklikler yapılacaktır. Bu· hıci~ce Okunutu 
nun için de ic~b~den tet- yuı 91 ~Janası 

kiılere devam olunmakta-
dır. 

ltöy mekteplerinin be
den terbiyesi proA"ramlan 

CGONLER» 
köy çocuklarmın muhiti- Sunday Sandey Pazar 

ne ve yaşayı~ U.rılanna lılondıy 
uygun olar•k hazırlana
caktır. 

Mandey Pazarte~ı 

Kültür A .. kanlığı Av
rupa mckıeplerinde tatbik 
olunan heden terbiyesi 
pro~r.:.ımlarını tetkik ve 
.tesbit ettirmiş ve yeni ba-

Bakanlık beden terbi
yesinin eh~mmiyeıini ılh 
önüne alarak tahsil müd
deti iki yil olan Gazi ena
titüsti beden eğitimi ko
lunun tahsilini üç yıla çı
k~rmıştır. 

Uzak Şark Haf bi 
Japonlar Hanko üzerine 

umumi bir taarruza 
geçtiler 

~in tayyareleri Japon tayyara 
hrarua~ını ~astılar 

Ankara 28 (A.A.) - · metre mesaferindeki Ja. 
1 

Japonlar diuı sabaht;ın iti- pon tayyare kararglbioi 
baren Hankeo üzerine u- basmışlar ve mevcut tey .. 
mumi taarruza geçmişler- yareltlrini kollal\ılmaı. ba· 
dir. Çin seyyfir müfreze- le getirmişlerdir. 
leri Şanghayin ıekiz kilo-

F ransız Harıciye Nazı· 
rının Ankara seyahatı 

Paris. (A.A) - Suriye 
Başvf'kili yarın p&rise ge
lec~k ve bilbasaa Bay Bo-

ıae ile 'Orllfece~~· la 

ııat, Bay Bonenin Ankara 
seyabatınden evvel, baJ 
letr.aek iıtediAi Fruaa 
· Smi71 mıHllllriae mi· 

Tueaeday 

Wednesday 

Tbursday 

Friday 

~aturday 

TUzdey 

Venzdey 

Tıırzdcy 

Fraydey 

Satırdey 

~alı 

Çarşamb• 

Perşembe 

Cuma 

Cumartesi 

(AVLAR) 
Jauuary Canuaıı KAounusani 

Pebruary Februari Şubat 

Marcla Març Mart 

April Eprıl Nisan 

May Mey Mayıs 

June Cun Haziran 

July Cµlay Temmuz 

Aupıt Avgost Ağustos 

:september ~eptember Eylül 

October Oktober Teşrinievvel 

Novernber November Teşrinisani 

December Disember Kanunuevvel 

Tobe Contıaaed 

tealllk tavılhlt>rİ tetkik 
edeceklerdir. 

Bay Bonenin Ankara 

se1alaatuno tarihi henüz 
·tll~it .. n.ı, detildir. 

,. 

SONU VAR 

Bu ~Pyahat ya eylül ni 

lı:ıyetiııcie ,·eya teşriniev

\'t'l bidayetinde yapılacak
tır. 

' 

!ayı ıo~ ...J 
mn az=---

·}t&rifVaf allı ':, 1 
·. .·.·· ."... . .. 

Dakikada 
500dolat 

ııo' Anıerik" Cun1 ·~ 
Reisi llcı v Rozvell' 

"" ,. 't''' 
karısı, uınunı1 ~ 

. - .. ö'I' lerde n<ldırsoZ· ·,_ 

it-· yen \'t" f :ı k;ı t s~~~ 
kd i o·i Z: l llHI n d,ı c,; 

ö j(l' 
p· ıı·~ı ~dan bir ' 
(.! ı ıı dır. 

Altı dakikıı tık bi~ 
konferans verer' ( 
buna nıukRbil h~) 
dakika b~şınn (5L e 

-ır dalar olnıak Ll 
tı'' 3000 dolar alnııŞ _______ / 

Almanya 

Mançuriyi taniJf 

BerHn Hülumeti Man~' 
ri~e ~ir elçilik i~'as 

ediyor ,., 
Berlin (A.A) - ., 

ğustos tarih 1 i lJıı# 
k a n un. A 1 nı ~ n '' :ı 11 

Hsinki ngdeki tic~1' . . , ' 
ret nıü : ıwssılın• ~ 
ga ,.e ~l ·tnçukorı•1, nıerkezİ·nde bir A 41 ·,hJ9;J nıan elçiliği 

etınek tedİr· _________ ,/ 
B. Davut YılJJl8ı 

\'( 

Şehrin1iz Po't~ , 
..... 1 f t· , .. \le 

ı ğn• şt· \'e '' 1, 

tine Ha,•ale 01<'•~:1 
j ru Bay Davud ·r 
1 ~ıaz tayin edi1'1

11 

t ır· 
·ıi~ 

Post::l id~ ref11'' ~' 

'rıs 
\ıj .. l 
t)J 

Sirı 
biti 
talı 

9: 

s. • 

l ·ı b' .. (ll ~2 Sf·nt- ı < ır 111 ' J l8t 

D 
,.,, t 

ru ola 11 Ba \' ;ı ~ 1 v 
.. ı ·ı' Yılnıetza b:ışaı ı' ~ 

Ja, şeflige es:ıJet~ 
tayinini dilerİJ· 

• 



Tıb Aıemi'nde 
Yeni bir keşif 

V 1E A 
aşısı bulundu 

ULUS SESİ 

Hamiyetli ~ir 
yurtdas 

60 bin liraya 
bir mekteb 
yaptırdı 

Mardin icra Daire· 
sinden: 

~avt 1014 

-PİYASA-
1 ltU088 

Cinai l"Kr.!!Sli:"" 
Bu~tlay 1_4 ıı-
Arpa 1 3 ' 
Lln ( Hir çuval) 6ö0 
lJarı -8 -
~ohut 5 --

-~-,~·-r-r.i-111-ek-· -·ı-3- -2-5 
f 'iri.uç - 25 --

-~ade YaA-__ 85 = 
_I_ere ya~ı 
Zeytin ya~ı 60 -

tn S~ratov mik' ob 
\ı' Stıt Üsü V t:'b·1 illi' 

larınJa aşılannıas1n
dn kultnnıln1ak üz. 
re ~ şı elde t>ylemiş· 

Zonguldak A. A. -
Mehmet Çelıkel'in alt· 
miş bin lira sarfiyle 
Zonguldak'ta yaptırdıeı 
lisPye ".\leh met Çelikel,, 
li'°'esi adının \'erilmeşi 

Mrrdinin Tekke 
mahallesinden Ş . h
n1us genco kızı hay
riye ve abc.lulhamit 
kızı Hafıze vekilleri 
Sülevnıan A vbar i-
le L\1~ırdinli ;\hmed ıı.,ri 3211--

•-B-a-d-eı-n --·ı--:-:-2~=--:) il-

)~n -30- --

Se)1 ho Hııcı yı 1 suf 
100 • ~ac.Jem içi 

ve saire arah1rında ctdı 20 

ırus .. 
SUz k-1 .. t:IJe ' : u tu ünün 

Sin edıln1t-si bah 

b de lf' , .. b 1 . . 
'ıt' \;r U t erını 

tir. 
Bu ~şı1ar 

ıvı netice ~er 

çok Kültür Bakanlığınca uy· 
ınüştert' k ıne z kur 1 c •. , iı iç-·i--·-~4_0:-- -_ 

ır · 
tat .. ll1ış ve hu has- ğun göl'iilmüştür. Hina ·rekke nıahallesin- ~ıatıJep so 

~1aıi 12 -
de vaki yemini Sü- -l\-.t-·sı-ııe-:$e-·k-e·-, 36 

leynıan ve z~kerya Toz ~Pher 82-1_-
ver- ı l>itmek üzredir. Talebe 

kaydına ba~lanmışt1r. 
•ga karşı İnsan· 

., 
n1ektedir. 

Romen Mali Heyeti 
Türkiyede 

Liseye kavuşan Zongul
daklılar sevinç i~inde
dır. 

nıolla Hıdır, ark~sı 
1 
__ K_·a_h_,·e ____ 125 

Ali Gelmedi ve Yu· 1 ~:~un st~-ı= 

ispanya 
Harbi 

suf Ş·lmlı ve Çınar 1 Kuru uzum 25 ,-
zadeler haneleri yi- 1 Pekmez 22 -
sn r ve cebhesi ~o\ Hal -, 45 -

ltorrıa 
~·~ tı· "Yanın eski ma- Türk . Romen ticari mü-
Gr v aıırlarından profe. nasebetlerinin iııkişafı yo 
. Oleve k 
llrleki 8 ·~nuu rei:'li lunda alınacak tedbirlPr 

taııbuı g1~:1111?'e. hf'yeti etrafında alAkalı ı:İlkam. 
il " uııştır. 

tyet t,· . . larla temaslara b .. şlaya-
lldar J\ ır ıkı giine caktır. 

tıkaraya giderek 

Ankara 28 A.A. 
İspnny~dn halen 
harp .. levc1.11 etnıt:k
te<lir. 

Mardin Satın alma komisyonu ~as~anlıgınOan 

ile n1ahdud 3500 lira 
kı\?nıetli bir bHb 

"' 
hanenin kabili tak-
sinı olmadığından 
satıl nıasına nıa hke
ınece karar verıl
miştİr· bir inci s" t ış 
4 / ıo / 938 salı güuu 
saat 11 de ~larJin 
icra dairesinde ya
pılcıcaktır. İşhu gtty 
ri mankule taktir 

Mardin 
Artıt Dsvlefain 
Son 

Günleri 

PEKYAKINDA Hudud Taburu ihtiyacı için 
Günü T·· rihi: İhale 

o ek ll 
Muvakkat 
teminatın 

Enakın 
Mlkt ırt Cinsi edilen kiymttin °/o ı---------

9. 7J ine tal!p çıkn1a- Yurtdaş! 
~ Pazartesi 5. 9. 938 ~çık 37.& 99 333328 Odun <lığı taktirde satış 

---= 

-----~~~~~~~~E=k~~ir~m~e~~5~7~4~0~~~337~~8~G7a_ı~y_a_~~- 15 günd~ha te~dıt 
9

: Sah uı~. ı59 V8 5;j3~~ Arpa olunarak 19/10 / 9J8 
.........__ 6. 9. 938 48 74 46664 Saman Ç b - -

------- 124 98 33328 Kuru ot arşaın a gunu ay· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~nısaHtta )'&pıl~cak -

97 50 20000 Bulğur 
11 23 3328 Mercimek tır. 200! sayılı İcra 

375 20000 Pirinç ve iflas ka nnnunun 
195 20000 K. l1"lisulya •'l6 ne~ maddesı· mu 
65 16800 Nohut '- • 

150 cebince işbu h-;.ı yrı • 5;~28 Ş~k,·r 5 
97 50 5328 K. Üıiim nıenku1e her hanki 

172 50 5:~28 Zeytin tant>si biı· suretle hakkı O· 
16 fi328 Kuru Soğan 

l<lnlar ırı satış gü 80 l a~8 Salça 
112 50 200000 Ekmek pi,irmeei nünden evvel İcra-

Kapah 1500 200000 Ekmeklik un ya murpcaalları, Sc'• 
zarfla 442 6664 Sade y:ı~ tışa ait dellaliye Vt 

· e85 53328 Keçi eti · sair maf a if müşte-1125 5M~28 Kovun eti 

a.h . ra 
ıarteai 19. 9. 938 

18t : 715 5:3328 Sığ';r eti ri\'e ait olduğu Vt' 
f!k lil~rin ·ı · 1 1 oı tı ve \'tıkarka ·· t ·ı . ti ·ı b' J'kt t~ ıp o nn arın ı o sı.att ~k go, erı rm tcmına arı P ıı ı · e \ 'C hirnlarıııda gösterilen 

e ·oı · d 't 

.... 

ııııı.yoı.cfa. bulunnmları iUl.u olunur. 7 ,5 epozı O vern1e-

25,/19/8/988 "e 1,/3/9/938 lc-ri v~ hissedarlaı • 
dan olup ikamet 

F aiı getirmeyen para, 
işlemP,yen madene ~n

ıer! 

\'erl~ri mechul bu-, 
lunan Abdulgani 
kızları rayye ve vas
five ve Abdulhamit ., 
genco kızı hasibe 
ve halil oğfu abdul
aziz ,.e hacı İbrahim 
genco karısı ha sine 
ve kızı cahide ve ha
cı İbrahim hefidi Se .. 
tim ve HRcı Yu~uf 
'<1zı Ha ticeye teblig 
ı nakannn da kdim 
olnıHk üzre ilan o
lunur. 

- ' ' 
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JDAREHANESİ JVIARDIN'DE Umamt Ne,rlyat ye Yuı lfl-' 
Eald Halke·Jl 81-..l Huauf Oaln Dlrektöril 

M. Siret Bavar 1 . ' ·-·· Teliraf Adre { 
.Mardınde "Ulus Sesi,, ULUS Ba•ıldıiı yer: (ULUS SESi) s .. ..-

•--------------------~~,,,,,,,,,,,, ~--_.. ..... !1111111111..._llM!l~----------------~----__......,.~ .... --------...... -.-.c~----------...ııııııı---/ 

Okulumuzda kayıt 1 
ve kabul 22/8/938 den 
başlayacak, 201B/U:18 j 
dt! sona erecektir. 

Girmek istiyenler 
vel is ile gelecek ve aşa
giya yazılan evrakı 

getireceklerdir. 

1 - Diplama veya 
tustikname. 

2 - Hüviyet Güz· 
danı. 

-

5 - Düzgün bir kı

lık l.ıı çekilmiş 4;5 16 bo

yunda 6 adet fotoğraf 

6 - Kayıt beyanna-

mesi (okuldan alınacak) 

Kayıt her gün 9 dan 
12 ye kadardır . 

1, d fııb 
\.uı· u<ru nUZ 

ö (fi 
ri kah, r ve V' l pt1·1~ Türk evının şe- 1 y:ınbir ev, Çocuk· o1 1 
tnız D.=mirv0Jlt1r" 

refli ananesi kiler- suz bir vuva k .. 1Jar " ·(111 
ulusun birikti dir. u~ dsızdır. b 

Kavanoz. kaYa- gücüne daynoır: ~ 
noz reçelleri, ş ' şe Bu güzel ana ne gücü arttırın~ st 
şişeşurupları olına- ınizi y~ş ıtHİı ın. dindedir. 

Ortaohl DireUör· a~~ .~,.~~-~~~~~~-~-
lüğün~en: ~ ·· . 

ULUS SESİ 
ABO~;;: Ye iLAN 

Şartlan .... 
Abone Şartları 

' 

Aylığı 

Q,. 

~· 
.;c .. = 
:=·~ 
r-

30u 
---------
.\in A~ lı;!ı 450 soo 
--.----- ----

800 11500 

IL.4N ŞARl LARI 
İlanın lıener satırından 

(10) Kuruş nlınır. 

İlan neşrinden mesu-
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kUl'UŞtur. 

~Iardin Orta okuluna 
yaRtırılac!l.k olan 24 sıra 

1 2.l Ağusto-;tan itibaren 15 

gün müddetle açık mü
n:ı k:l~ a~·a konmuşt u". 10 
Eylfıl giiııil ırnat on birde 

, ilıa)P~i yapılacaktır. ı~~ck
i lilerin nüııı uncsini görmek 

üzre okul direk tür liiğüne 
baş\·ur-ııwları fütn olunur. 

1-4 

1 . 

11 Mar~in Aıtıt ~ey· 
1 

1
: letinin son günleıi 

Pek yakında ... 

:1 C) MARDI NC) 

)1 1 s.Sesi 1 ~ :t ~©l~nm~vü 

J Doğu illeri in en ınnOern _Oir 8 A S 1 M EV 1 O 1 ~ 
:1 
:t 
IJ 
J~ 
:1 
• :1 

Her nev ı l)ef ter, Çel', Bo
no, 1\tdcbuz. Küğıt bflşlık 
l:ırı, Kartvizit, D ıvetiyt' , 
Du vn r ~• f' ~leri. Si nen1H ve 
Ti vat ro b' let leri cok o üz,·I 

~ ~ 

bir şel.; ılde h ısılı r 'e k lScı 

Ye.oi g •'t: rtugi rnl~ 
fant.az: ve k Ubii' 
IHı r f Jrrerle çok ş•" 
;reçete lulgıtnrı 

basılır. 

~l iicellithanenıiz "art1ır· 
Her t.ıo,·da kitah, <left"r 
\ r. ~nir. biitiin şeyler ç~" 
şık \'C l>eg•·nilec1:k şe~ıl _,. 

:1 
bir 111üd<let içinde tesli ın 
edilir. rle teclin edilir. ~ 

Bir varmış, Bir yutmuş 
, 

Evvel zaman içinde 
En Güzel Çocuk Kitabıdır 

:--atlık it;irı l!t'lmi~tir. İ<;i çok µ-Uzel flikftye ve Ma· 
::1allarla dol u bu kitabı her çocu~a r:ısi~ e eüeriı. 

1 

1 

1 

1 

I! 

~ VerilecPk sip:ıri~ler, ~örierilPCt~!~ naralar M:ırdinrle ( uıuı: sçJ :t Basımed l td:ırt• ıı~~idıırli~!.!u ıınıııına ~ö.nd .... rilıı.elidir. 
, Dışarıdan goııdeı ılecck sıparış nümunelerinin J'J rsuette ylizılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. 

)) 
,,tt••~~~-~:ii!~--~-

Yı 
la 
dı 
Ça 
tc 
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