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Kuruluş yılı ı Aaustos J92i 

M€ş'um « ~evr ,. le 
başlayan mütareke ve 
işğal günlt>ri, eşsiz Şe
fin il'ade ve idaresi al
tında yapılan ulusal sa
v aş. 

Ve bu sa\'aşta hiç 
bir ulus tarihinde eşi 

görülmemiş kahrtıman
lıKlar, Afyon, Sakarya, 
İnönü, Domlupınar za-
Jel'l ; ri hepimizin gözü 
önündedir. 

Şu halde uf ak bir 
kıyaslama hu gi!nün, 
kiymetini, kudşi~ etini 
bütün marıasile caolan
d1rm1ş olur. 



- 1 inci sayfadan -

rop gibi yaşayıb kanımızı bir 
sülük gibi emmege çalışan 
Türk olmayanlar da. can· 
Janıb faaliyl'te geçtiler. 
İçten ve dıştan dE>mir öir 
çenber içinde sıkışan Türk 
milleti kurtuluşunun son 
bir hamlede olduğunu bi· 
Hyonlu. Anadolu delikan-

sıperlerda yurdunu can 
verinceye kadar koruma
ğa and içti. İntikam al
madan, yurdu düşmanlar
dan kurtarmadan donme
meğe azmetti. Koştu, Ata
tilrk ün gösterdiği parma
ğa koştu .. 

lısı istiklfili için dört lm- Karısının mermi getir-
~akta kan <lilktüktcn wn· diği kağııile lıastaueye 
ra yurdunda hürriyet te- geldi. Tekrar cepheye git
neffüs etıneğt gelıııişt i. ti. İlk zaferi İnönüııda 
Birde ne görsün, yurdunu k:-ızandı. Düşmanın bir 
düşman almış edni yak- kolu kırılm1ştı. Yirmi iki 
mı:;;lar, arınet-ini parçala- J giin yirmi iki gece çocu
mışlar, karısının karnını ğunun, nişarılısının gün
d~şmişler, lrnbasını dircP;e Ierce uzak verlerden da
bağl:ıyıb günlerce i~kt•n- yanılmaı zoıluklarla getir
ceden sonra c:ıyır • cayır di~i mermilerin hiç birbini 
yakmışlar. boşına atmadı. geri, geri 

Yurd, Kan, ate~: ölürıı, 
ciııayet ve hiyanet i~·inde 

kalmış ... , Bnun içinmi kan 
dökmüş, lıunu için mi ezil
mişti. Düşündü. bu ağır 

zarbeye dayanamazdı, der
hal yaralı bir aslan gibi 
atıldı. Ona yilreği:ıdeki 

Türklük imanı ve yurd 
sevj!isi babasından kalma 
eski pala ile kardaşının 

Kırık kaması yeterdi. 

Milletini bir noktada 
toplayan milli irade ışık
larına döndü. Aaalıına 

kuv,·ct bileklerine şiddet 

geleli ondan hız :ılclı. Hız
landı ,.e atıldı. Yarım ça
rığı, yırtık eloisf'sile son 

dur. Fakat hiç birinde 
bu zaferdeki mana ve 
kulireti göremeyiz. 

Bu zaferde torun
l arını şehid '1ermiş ih
tiyar ninelerden yürü
meğe muktedir olan 
çocuklara kadar her 
Türkün emeği vardır. 

Bu zafer etile, karıilP, 

topile tüfeği ile yalnız 

Türkiindür. 

Bu gün Domlupmar
da mechul asker abi
desinin önünde aziz 
şebidlerimizin hatıra
Iart tebcil olunurken, 
bu kudsal günün şeref
li hatıra~ı hepimizin 
kalbinde dünden daha 
ateşli ve imanlı olarak 
y~r tutmakta ve derin
leşmektedir. 

uıuı oııu 

çekildi IJir daha hız aldı. 

En son siperlninde 
idi. Artık dünya pek ya
kın bir zamada ya bir 
do~uşun ışıklarile kama. 
şacak; yahud Türk yur. 
duna zifri bir karanlık 

bakim olacaktı. 

Bu ikinciyi dUşünür

ken bütün as·ıhı sarsılı
yor, şimdiye kadar Türk 
esir yaşmamıştır. Yaşaya
maz , mutlaka yenPCPk 
mutlaka doğacağım diyor, 
hızlanıyordu. 

Uzunca bir hazırlıktan 
sonra. Atasının c Ordular 
ilk hedefiniz Akdenizdir, 
ileri ! > emrine nasıl bir 
heyec:mla koştıığunu ta. 
rih ilk defa gördü. Bu 
tarih, bu tarih dejfü, bu 
aylar ve güneşler bile 
onun 26 Ağustosdaki hü
cumunu, hiç bir devirde, 
başka bir millette göre
medi. O gün her ~ey sus
muş; O gün bütün dünya 
Afyonda başlayan taarru
zun debşetile titreşti. 

Zafer kazanıldı , 26 
Ağustostan beri çalı~an 
Türk süngü~ü 9 EyJtilda 
İzmir kıyılarında bir daha 
parladı : 

26 Ağustostan beri 
koşan Türk atları, alat)ar, 
İııııir kıyıJaruıda bir daha 
şahlandılar. 

( Ren bu ordu ile An
kM!tya değil cehenne:ne 
lıile giJ .. tim ) diyen diiş 
men kumandanı hakika. 
ten ..Paııl bat döodürU'cU 
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L 

··········~··········~· 
f İngilizce Dersleri ! 
····~·················· 

il ~~rib)ak;alad ~ 
Daima çift 
doğuran 
Kadın 

Do Y ou Speak Enghsh? 

Du Y u Spik Ingiiş 

luuilizcs Konuşgyormusunuz1 

Yazan: Ömer Hayati Kara~oyunlu 
Efght eenth Lesso n Eytint - Lesın 

O n S~ktzinci Der s 

Bu gün dersimizde gün ve ayların adlarını 
vereceğiz. 

' ,, .. İtaly~nın Bo 0 . 

1 · ı · d z or1l tJ> va sa 11 ı n e :..1 f" t\U 

~d ında hir fiö~·.; ~lırı 
kadın da ima ~~.. ~ec, i 
çocuk doğurn1.ı ~len 

d B .. trİ(" v·k t~ ır. U O'UO ! .(l 
b l , •. 

İngilizce 
yaz.ılı~ı Okunuşu )(anası 

nıi beş y~ş1ndt-1 7 t<ıfrı 
/ ıu n;.t n ve 17 vaşınd~ Vcı111 

J (11 

Sunday 

Monday 

Tueseday 

CGONLER) 
Sandey 

Mandey 

Tüzdey 

Pazar 

Pazartesi 

:salı 

\Vednesday Venzdey Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

Thursday 

Friday 

.Saturday 

Jauuary 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

~eptember 

October 

Novernber 

December 

Turzdcy 

FravdeY . "' 

Satırdey Cumartesi 

(AVLAR) 
Canuarı 

Februari 

Març 

Eprtl 

Mey 

Cun 

CuJay 

Avgost 

KAnunusani 

Şubat 

~rart 

Nisan 

Mayıs 

Haziran 

Temmuz 

Ağustos 

~eptember EyHll 

Oktober Teşrinievvel 

No\'enber Teşrinisani 

Disember Kanunuevvel 

Tobe Coııtlnued 
SONU VAR 

Bazı okuyucularımız dünkü nushamızı alamadıkla
rından talf'b \'e arzulan iizeriııe düııkü dersi bu gün 
de koyuyoruz. 

hir girdabe girdiğirıi :ın· 
c:ı k o ıa ırı:ııı 1cı ık c·d<'l dl · 
rli. Ve hakikaten lııı ordu 
ilı ancak mae-hılıiyetio 

cehenneı1Jine gidileceğini 

o zanwn aııl:ıdı ... 

ZI1a IUJı9UzlU 

t~v lenen Ba yA n ıo R'tıçtj 
on bir çocuk 2or1e" k:ı11f 
sidir. Çocuk l<ı rLI~~ bir 
son bt ş J a nesini ik~ ltıf{ 
d ;ıfiı da, birini J e te a 
olma k üzre 28 ~y e ~ 
za rfında doğur111ııf c~h 
tur. tr)ı. .../ \; -------- eu 

Beynelmilel 
İktisadi bir 
konferans 

uo· 
Bükreş a. a. - iki g O' 

ade 

den beri Bükreş'te bU1~e 
makta olan loı iliz 11111 ri 
fırkası lideri 8 . Lansb"r1 
Avrupa memleketleri. ~i~ 
sındaki siyasi gerg11\.ıe 
izale etmek maks•d\ı 
iktisakt sabada he~·~~ nnı' 
milel yeni Lir iktı5d' ili 
konfcran~ımn iı;tim:ı:ı d' 
vet edilmesi hususu:~, 
Belçika Kralı ile biri~, 
ön:lyak olmasını Kral 
rol'a teklif edecekrir· . ,·ıı" b Kral L~nsburi'yı • •\ 
k;;bul edecektir. J lin 

Mardir1 
Artıt Devletini• 
Son 

' 
Günler' 

PEK YAKl1'0 

a y 
~rıj 



&dyo--
~...:: Halb>erDcernmnz 

P'ilistinde 
Dün yeniden bir çok 
Çarpışınaiar aldu 

~Udüs 
~lı11:\ 29 (Radyo) tur. 

~ec1 1 t" en sıkı ve Cenin ,·olu üzerin
llıe e<lbirlere r;:l<'r- ne nıüsellc"1h on ki
}~kll bt~this nlevi bÜ-

•r - şilik bir çett> yrıl<~t-
t~r surat la et 

a Y~y ı lanarak te"kif edil-Va,"' ' .•.ına l<t~ ele 
'' td ıni:;;lenlir. e"''k 'Yor. Güıı 

)'q le · k 
tınlı ' su ı astı,, r, Polis hu gün yn p-
ir h.." I~ ''"Pışr11nlar 1 tı<rı bir Hn~ştırlna 

••ıls 1 <l h o 
aktad a a art- so lUnda l~ülliyetli 

ır ·· d b b n . 1111 k ta a o 111 ~' 

U gü dinanıit ve saire 
trlerd " rnuhtelif 

e A I I yaka la nuştır. 
cthlldil' rap ar a 

trlc h .. er ve çetc-
'tl~· Ukunıet kuv
de~ arasında n1ü

elcr olnıuş-

Be}çika 
kralı 

Al<ş·1111 s~at 18 den 
sabah 4 e kadar so
kağa çı!<n1ak yas=ık 
ediln1iştir. 

ltalyan gençleri 
h Ron1a 29 (RRdvo) 
"'0rna · .. 
lçika 29 (Radyo) ltalya gençlerinin 

t krala lsviç- talin1leri bu gün 
Yolu ·ı -

ilteke 1 e lt~lyaya y~pılnıışt.ır. Stad-
t etn1ıştir. yo n<la bınlerce se-

llİlterenin Berlin r:~:;~'.çleri alkış-

sef iri 
1 

Amiral Horti 
~<>n1a 29 lio ak (Radyo) 
Yet v Şanı Lond-

toi11 !ra~ lngilte
., . oerlın r· . 
'tıc· se ırı 

6r(i1'Y~ Nazırı ile 
llluştür. 

Peşte (Radyo) -
Macar Baş vekili, 
Alnıanyadan dön
nıekte olan a nıiral 
Horti için büyük 
merasin1ler hazır

Jatn1aktndır. 

\Jlrttaşe 
qi~ o t· t\ae ırmeyen para işle-
eyen 

rnadene benzer. 

ULUSRSİ 

30 Ağustos bayramı 
Şehrimizde nasıl 
kutlulanacak? 

·- PiYASA 

1 - Saat 8 de bütün 
Subay ve Askert memur
lar, saat 9 da da İlbay, 
İdare RPisleri, Meclisi U
mumi Azaları ve Şarbay 
Me~' ki Kumandamoı teb
rik edect!kledeir. 

2 - Saat 9,5 da İlbay 
\'e Me,·ki Komutanı Tö 
ren yerine ğeleceklerdir. 

Bu zaınan:.t kadar Okullar, 
Resrııi ,.e HuFusl tf-'Şt>kkül
lt•r, K ırnatt Ask~riye tö
ren yeriııde korukide güs-
1 ı · rilı·n yerlt>riui almış hu
luııttc.tl\lardır. Bundan 
eonra g~rnizonda Ordu
nnu en genç Subayı Tcg
mcıı N uı f:'ddin Y ılnıaz ta
raf ıdan bir Böylev verile
cek, bunu llbayhk ve res
mi teşekküller tarafından 

seçilmiş iki zatın söylev
leri takip cdec~ktir. 

Söylevlerden ~onra ge
rit merasimi b:tslavacak 
... 'ı: • ' 

mer:ısime sıra ile Asker; 
Jandarma, Poli~, Okulla~, 
Esnaf teşı>kküllri \'e Aalk 
iştirak edecektir. 

a - Saat 12 de Bele
diye tarafınrl:.ın meragim 
atışı olarak 21 top atıla

caktır. 

4 - Onleden sonra 
kışla civarında ~por ,.c 
sair tığlrııccler tertip edile
cektir. 

Geceleyin ·nı u az zem 
bir feııeralayı yapıhı cak, 

~enlik fışekltıı i atılacaktır. 
5 - Saat 21 d-:! Ku

mutanlık Linasında Balo 
verilecektir. 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
• 

1 

1 

Mardin Vilayet Daimi Encüm 
As Aze As A7.c 

Erz~kırı Cinsi Kilo Kilo Adet Adet 

Ekmek 5000 7000 
Et ( Koyuneti ) 2G00 3500 
Pirinç 1000 2500 
Makama 800 1000 
Sade yağ 300 400 
Kurn fasulya 200 250 
N olıut 200 3C•O 
Patates 300 400 
Şeker 300 500 
Pirinç unu 70 100 

a..t ı ltllosa 
1 Kr. I Sa. 

Bu~day 4 -Arpa s ,_ -Un (Bir -;uval) 650 
Uan 3 
Nohut 5 -
Mercimek 3 --

25 
_Pirinç 25 -
8ade Yat 85 -
Tereyağı- -

~eltin y~ 60 -
Yün 30 --
Deri 32 -
Badem 22 -

_!Jadem içi 100 -- -Ceviz 20 
Ue\·iz içi 40 -
Mahlep 30 -
Mazi -12 
Kesme Şeker 86 -
Toz şeker -- -32 
Kahve 

- - -125 
Sallun 45 

-
_Çay 310 -
.Kuru üzüm • 

-25 ---
2"2 -Pekmez 

Pn 1 -145-

eninden 
Bedeli 'lo 7'5 

Kr. Sm Temlaatı 
IJra Kr. - - -

8 60 44 62 
29 7 61 
25 46 88 
85 2t 25 
88 26 40 
12 2 25 
5 1 12 
12 a 60 
37 ıs 87 
55 3 12 

Salça 80 50 30 J 12 
Kuru bamya 70 100 45 3 37 
Patlıcan &00 4CO 4 1 20 
Karpuz 400 500 2 50 93 
Bakla 300 400 10 ıs 00 
sut 1500 2000 - 10 15 oo 
Yo~urt 1500 2000 10 15 00 
Yaş üzüm 200 300 5 1 12 
Taze bamya 400 500 8 3 00 
Soğın EOO 400 4 1 20 
Fasulya SOO 400 7 2 10 
Pırasa 1(10 150 5 56 
Kabak 150 200 4 60 
lspanak 150 200 4 80 
Sarmahk yaprak 100 150 8 90 
Sabun 250 300 45 10 13 
Caz yağı 100 200 28 S 45 
Benzin 50 80 29 1 72 
Kömür 1500 8000 2 50. 6 ,2 
Tuz 200 800 6 60 1 ~6 
Odurı 30000 35000 1 50 il 87 
Su sebJesi 3500 40CO 6 18 00 
Hastaların traşı 300 5Cı0 10 1 75 . ..., 

Mardin memleket, hast:m~sinP mnkt~zi yukarda cin~ ve miktan yazılı erzak 
,.e rnahrukatm 18/8/928 tarihiıı<lı•n 5/9/B:-JS tarih:r.e k tdar on bet sün müddet
le ac;ık ek~iltmeyt> korıt:lırııı~tur. flı:ıl·· ~i n/ Ey!OJ/9~ 8 Pazartesi günü. !aat 10 ~a 
Vilayet Daimi Encürnt·rıin<le v:ıpılacaktır. Taliı lerin "e şartnamelerı Köımek ıa
tiy•ıılvıiaı mua;n:~n ıüude VUAy~t Daiwi Encüwtııe muracaatlan"' ilAa ohmur~ . . 

... 
__ ..... ..,._ __ 
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JDAREHANESİ JYIARDIN'DE • Umamt Nqrlyat Ye Yası lfl.,I 
Direktörll 

Eakl ~laul RUS11Sf Daire 
..,....:- . - -- -

Telpaf Adr•l 
Ma.rdinde "Ulus Sesi,, ULUS SESi "11. Siret Bayar ••' 

Buıldıj"ı yer: (ULUS SESİ) .SdlJll 

. M ardı· n r•AaaM~sıE~~R~~K~~A~~~ı ı Bu günkü Posta~' 
1 1 da ~ Yarınki Çırş'o;; 

gir-1 ~ 1 R T 8 R K ~o c u G u 1 ~;og~~?s~~·~:hf~ Ortaokuluna 
· mekiçin 
Kaıy~ ve ta~ul şartları 

~ ~ po.;ta sı, örrlederı 'r 
1 HER TÜRI( ÇOCU -.,UNUN ı I ra 18 de Ô-ır:· '~ 
1\1 OKUMASI LAZIM BİR 1 i\fıJyat, G~rcu7:c1r 
1 R Ü l Jf A N fP vur postaları h L~ ~~ iV fJ/J C(> k ve sa bn h JO 1 l\\'i - - - fj/j . '1 --ıt 

Okulumuzda kayıt 
ve kabul 22 /8/ 938 den 
başlayacak, 20 9/9~8 
de sona erecektir. 

fJJ. Fiyatı 150 kurusCur flfi Dı ya rba kır. l' tı ı ·~ 
3 - ~ağlık raporu. r; · W~ v 11 l N tt,, !Jı ~ Kiraya da verilir. ı~ gı, c.e us.~~ o· 

Girmek istiyenler 
ve1isile gelecek ve· aşa
giya yapı lan evrakı 

getireceklerdir. 

4 - Aşı kağıdı. 

5 - Düzgün bir kı

lıkla çekilmiş 4;5 '6 bo-

yun da 6 adet fotoğraf 

6 - Kayıt beyanna-
i 

ı - Diplama. v.eya ınesi (okuldan alınacak) 
tastikname. 

2 - Hüviyet Cüz-
danı. 

I_. 

Kayıt her gün 9 dan 
12 ye kadardır . 

~~~~~~~~~~~~~ı Kızıltepe Derı~\ P 
ta la rı gidcektır· 

Yurttaş! 
f:1lr 

Kurduğunıuz '(ti 

Türk evının şe- j y::ınbir ev, Çocuk- rikalar ve y~ptıb 
refli ananesi kiler- 1 suz bir yuva k'1dar nnz o~ıniryolla.r rı1' 
dir. tadsızdır. ulusun biri ktır b" 

Kavanoz, kava- gücüne dayanır,·~ 
noz reçelleri, şişe Bu güzel anane gücü arttır111a 5' 
şişe şurupları olına- n1izi y~ş·ıtaiı ın. elindedir. 

ULUs· sES1 . ! Ortao~ul OireUör· -~~~--~'*' ~-~~~~-
ABO!:::.-: •• iLAN '., i lügvün~en: :t . . 

ş:~: :1 O MARDI t~C) 
Mardin Orta okuluna 

Ulus Sesi 
. ,:iı;R~~.~ li mık:ı saya konmuştu ... 10 :t B~ @l~D m~voD 

----. """? Eylfıl günü saat on birc.l<· ......., -
Oç AYlı :rr ı 3ou 
4 • ~ ; ilı :ıl P:- İ y:ıpılııcaktır. İstek-

--- -
Altı Aylı ğ'ı • li l t• ıin niiınuncsiııi görmek 

_ _ __ 45~ • SOO üzre okul direktörlüğtine 
Seneliai 

~~ " 
:- ·ı soo 11500 btı ş\' urıııaları ilftn olunur. 

İL4N şJk 1 LARI 
flAnın tıeneı satırın<1an 

(10) K uıjış alınır. ... 
ilan neşrinden mesu
liyt:!t kabul edilmez. · 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

\,) .. 
' ' 

. 
' 

1-4 

Mar~in Artı~ ~ey

letinin son günleı i 
Pek yakında .. 

~- Bff. va(iıııs, Bir yotmus 
. 

Evvel zaman içinde 
.. 

En ~Uzel Çecuk Kitabıdır 
'"'athk için·-;.Q:elmiştir. İçi çok f!liıel Hikaye ve Ma· 

ı sallarla dolu .. :b~ kitabı her çocuğ"a tasiye ederiz. 

4. 
- ~· .. ,. . 

)) 

~ 
f-lt r nr-vı Defh•r, \: ı-- k, 130 

no, Makbuz. K.tığ· ıt b ~ı şlık 
ları. Kartvizit. D ~ vetİvt> , 

Duvar ~1 f ;Şl l" r İ . Si ne rna Vt' 

Tivatro biletleri cok o-üzd 
~ • /:'"> 

bir şekilde basılır Ye kısn 
bir 111üd<let içinde tesl anı 
edil İr . :1. -. ____ _. 

Ye· i getirtuaımiZ 
fant.azi ve kübik 
hıırflıerle çok ş•k 
:-eçete ltfiaıınrı 

basılır. 

Mücellithanemiı '·arJ ı r. 
Her hoyda ki ta h, <lcft t• r 
\'C sair bütün ~eyler c;o1' 
şık ve beg••nilf~Ct!k şekil· 
~le tccliıl edilir. -

~ . 
~ . Verilecek siparişler, göderilect:!\: paralar M:ırdinde ( Ulu~ se~J 
... Baf\ımed ) tdare miidü rlii~ii namına g·öndt>rilrr.elidir . 
/Jll I>ışaı•ı<üsn gö ııdel'iıecek :;marış niimunclerinin ok.-ınaklı bit 
j'I rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz . 

D 
el . , . 

J 


