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Sayısı 100 Paradır. 

01 Çinliler·n 
r~ muvaff a iyeti 

~ 
~~ 
1 saat süren kanlı bir muharebeden 
· ı 80

nra Japonlar bir çok zayiat vere-

. 

.lngilizlerle Arapar 
arasında 

Çetin bir mücadele oldu 
KuJüs (Rndyo) - Ankara 30 R~dvo: 

Bu gün N8sriyede RoyterDjansı . biJdi
cı t ı hH.ı üç bonı ba dan · 

e '\ ı, J . 
li ,, '~' ı·~1 , Ra d vo -

! rek ric' ate başladılar 
bir çok i~a betler ve 

rıyoı : 

çok hüvük z<1r;ır hır Dün Hayfu11n ce
;11 e vdcı~ :1 rrel111;s t i -.

1

· ııuhunda İ no-il1z : ı s-
u 

1 ll\( h i b'J " ı .. 
ıı ~ 0 • '"'t a n ı l ı rı 

{" 
~ ,,"11tl1 L .. ı· p~ rln k 

'l\• l f f' 
'ı 1 , 1 ' cı k ı vt~tL r ka-

. ll· 1 ., 
<1ıq;ıd ı rl·ı .. 

h~ ' 1. 

ı t.ı,,fı .. 
·\ı ,11 <;. saat suren 
d~tı 1 bir ça rpışnıa
~,. Sunra Japon 
v~u . 

~r11 erı henıen en 
ıılJı. ta ın a n1 en Japon. ask~rleri 

·ı·ıı'~ edilnıişlerdir· Şiddetli nıuhııı ebe· 1 leri ve bi şeb : İ gc

~~ kltltn şinıalin- ler olnıaktadtr. J · ı- • ri alın1şl ~1 nlır. J 1-

11)() lcıarı uz eden pon lnıvvetlt:ri ni ıı ponlar tak\'i~·e l .: ıl · 
ı nlaı ç· ntı intizar etnı< kte l(İn· • ın taz- bir kısını nıai:!,lup 
' lı1 l , dir ler. 

cttt {arşısında edi!n1İs, bir kıs n ı 
~. J etnıektedir- · 

<tp da KHnton den1ir-
t\ 1 °nların bü- Arap Konğrssi 

~ ,""'t • b 

1 Ü.ıı;.1ülzi1H ~ nı ır•- k<:'ı i ku,· v(~ tle i i ile 
tak;ıs ı ı.d: 1 , l cı .~il;z Ar: b çetekri :ır::~
nsln::.·lerıle tdh;~çi- sıncb Cet in-h;;. ıHÜ 

' 
, !er ~ır-:ı~ıı · tb ,·ukucı ı cadele olmus İ n o·i -

.' l""t 

gt·len :;-iddetli _ bir liz kuv,·di A r.a p . 
ınüsadcınt de Ingi- J: : rı t~ı run 1cı r etnıis, 
lizkrd~ n iki k iş i Ar~plnr bir Y<\ rnı~ı 
ölınüş , .e bir znbit j h ~1rc~{etile . k~rtu1a-
yai·;1 in nınıştıı. bıl ın ı~lerdır . 

1(le:t<tıvveti Kan- yolu üzerinde cenu 

dır. toplann1ak- be <loğru çekilnw- Anknra 30 r~~ıdyo: Kudüsten bir görünüş 
Ye nıecbur edilıniş 

S . FiJistin ıneselesi için 

ı~~ hir kaç .. tır. L·mdnıda topıa~a- Fransadaki grev 
\ .. ~e, J·'po lgun (iarp cephesiude- cak olan kongre 
JI· " n arın 
h ·l~ı On biı l" . de çarpış rna deYanı ife henıen bütün Zarar 36 milyon frangv 1 
1• tnı11 edilı1

1 

1 .~ ı şı 1
1 

eCiiyor. Çiolilef' 70 j devletler 111e~ğu1 
· ıe ~ te- · . I·· l · b 1 d ı kılonıetrearazı \el - o ınaktadırlcH. U U 

~tlka 1 zann11ş!ardır. Han- Konğreye büyük 
c:-İ I~ (\J' tn :30 Rad)10: keuvanın o-arbınc.Ja 1 nıüftünün iştirc\k cek azaları hazır-,, an o , 

tl Riln~ı Ynziyor: üç koldan yürüyen : edt:eeği de bildiril- lanıalda ınrşğuldur. Fransada'ki grev 
Ankara 30 Radyo: 

~tıı şi erde düş. düsınen kuvvet leri 1 nıektedir. I~esnıi n1a hafil, dolayısiyfe dün bir 
b e,ıA lllalde ına~·. nı~<rlubivcte duçar 

1 

Irak hük1ır11eti, Filistin n1eselesinin iki nııntakada veni \t..._n ç· ._;, b - ., 1 İle,.. tn kıta- edilmiş, Çin kuv- ha riciye nazırının Arnplnr lehine lrıl.. hadiseler 0 I 
111 

us 
''nn1 

1 
ha.rekete vetleı i yaptığı bir riynseti altınd~1 kon- ledikceğ"i kannatın-

1 
hükı.inıet buralar~ 

et 111 ı Ş t i r. bucunı la bnzt yer- ğ-reye iştir ak ede- · dndırln r · 1 - Sonu 2 inci :sayfada __ 



Sayfa 2 

21 sonteşrin günü 
Şehrimizde yapıian törende 

Ortaokul Dire'<törü Ziya Kıhçözlünün 
verdiği söylev 

Dünkü nushadan mabad 

'"Di.inyada her şey kadının eseridir,., diyen Ata
t ürkün kurtarıcı eli sizi düşdüğünüz yerden kaldırdı. 
Kadını hayata kavuşturmayan ictiınai heyetin nuk
sanlığını gösterdi. Kadın~ lfi.yik olduğu yeri verdi. 

lı Dahili ye veka
letinin 

Türk kadını kadar yurduna, milletine, evint>, oca
~ına bağlı bir varlık daha tasavvur etmek imkansız
dır. Atatürk: "Düny:rnın hiç bir yerinde biç bir mem-

leketinde Anadolu küylü ka<lınrnm faYkinde kadın ıne
~aisi zikir etmek imkflm yoktur. Ve dünyada bi~~ hir 
milletin kadını "ben Aiıadolu kadınından <laba fazla 
çalıştım milletimi zafere götürmekte Anadolu kadını 
kadar hizmet gösterdiııı .. diyemez. Sözleriyle .:.ana ci
har.. karşısında, tarih k arşısmda onun verdiği büyük 
kiynıetle, lıir daha yüc ldin bir daha ebedileşdin. 

Ey Türk kadını ey zaferler ilfthi~ioin Anası! 

Senin en büyük eserin Atatürktü. Onu ou mem

lekete sen kazandırdın~ Yurt ve milJet sevgisini ku
lağın!.! sen fısıldadın, onu sen yetiştirdin; Ouuun de
hası senrlen onun ku<lrı·ı i sendendir. 

Oğlun ve Atan scuirı iı;in diyor ki: 

"~!illetimiz kun·etli bir millet olmağa azmetmiş

tir. Bugünii:ı levazımından biri de kadınlarımızın her 
hususta yükselmc~ini temindir. Binaeıı':.ıleyh kadınla

rımızda erkeklerin g<•<;tiklrri bUttiıı tahsil den .. celeri
ııi geı;eceklerdir. Kadınlar ictim:ıf hayatta erkeklerle 

beraber yürilyl'rek biri uirinin yardımcısı olac:.ıklardır.,, 

Büyük oğlun w büyük Atan dediklerini y:ıptı. 

Kadınlarımızın her sahada yükselmesi için çalıştı. Ka ı 

dını Türk milletinin en bliyük yardımtısı ve kudret 
kaynağı halma gf'tirdi. 

"lctiwai hayatın mcnbaı asri aile hayatıdır.,, De
di Türk kadınının ailedeki yerini kuvvetlendirdi. O
nu isteuildiği zaman alınıp sat:laa bir meta olın&ktan 
kurtardı 

Fakat <·y zaferler ilahLiııin an~sı! 

Elli yedi ~ene ev \'t•l <lünvaya getirip hürriyet ve 
istiklfü duyğulariyle lıii~~üttfig-ün; Yurt Ye millet nin
nileriyle yetiştirdiğin. B iiyiik oğlun yurdun biricik gü 
neşi söndU. c ufuklarım11d an :ığır, ağır çekildi. Sıcak
lığı kalbimizde det.·am rdiyor. Işığı hala bizi aydın
latiyor.» Daha aydınlatacak, arkasından karanlığın 

gelmediği tek g-iioc~ Atatürktür. 

Türk kadını, İstanbul sokaklarında çar~afın yıı tı
Jirken, Ana.doluna biobir zülmiin iğrenç manzaraları 
altında ezilirken, yavrun düşmen süngüleri altında 1 
can çekiı;;irken, evin ateşler içinde cayır cayır yanar
kPn imdadına koşan Büyük oğlun kurtardığı al bay 
rağa sarılarak ebediyete köçtü. 

Ona yalnız biz ağlamadık ona bir cihan ağ'layor. 
Ona tarih :.ı~liyor. Onun matemini söz, onun acısını 
ferya öyliyemez. 

- Sonu Var -

Mü~im ~ir te~liği 
Nahiyelerin sayı· 
sı 900 den yirmi 
bine çıkarılıyor 

Dahiliye Veka.leti, 
devlet mevzuatının da
ha kolaylıkla tatbik ve 
kalkınma plAnının bir 
an evvel gerçekleşm~
sini temin için memle
ketteki tam teşkilAtlı 
nahiye sayısının arttı
rılmasını kararıaştır -
mıştır. 

VekAlet bu hususta 
vila.yetlere b:r tamim 
yaparak nüfus, coğra
fi vaziyet ve iktisadi 
imkAnları musaıt olan 
nahiye ve köylerin tes
bitini istemiştir. 

Bu yeni kararla şim
di 900 kadar olan na
hiye sayısı yirmi bine 
çıkarılacak ve köylarin 
umumi miktarı yirmi 
bini aşmıyacaktır. 

Matem P!ılları 

Post:ı, tel gnı f Ye 
tdefon unıunı nıü
dürlü<>·ü, Ataf ürkün 

ö 

. ölünıü ınünasebeti-
le matenı pulları 

çıl<arn11ştır . Bu 
pullar, 3, 5. 6, 7, 8, 
\'e 12,5 l< uruşlukt ur. 
Bunların her bir ne
vinden ıoo bin pul 
h~zırla nnııştır ~la

tem pulları yeniden 
baslırılnıa nıış, eski 
pulların üzerine bi
rer siyah çizgi çe.
kilerek piyasaya çı
karıln11ştır. Pullar 
dünden itibaren gi
şelere tevzi edilmiş 
tir. 

Yunan Basını 

Tür~iyeyi ~ugüntü şayanı ~ı~I~ ~ 
~a!e getiren 

Büyük önderi KeI1181 

Atatürk ölmüştür 
. 60~ 

Türkiyeyi bu günkü yun eğmemişti~: 0 şayanı gıpta hale geti- tesadüf eden but00~ 
ren Büyük önderi Ke- gelleri ne kadar ~ı; 
mal Atatürk ölmüştür. olursa olsun yar0

10, 
Dünden beri bütün Tür- mukadderatın Y~ 1 

kiye matem içindedir. mutlak bir itrı ·ıt 
Bu günkü Türkiye ya- metin adırı.larlıı ~t· 
radılışını tamamen Ke- miştir. Kemalill t. 
mal Atatürke borçlu- yül ettiği kuvveti\. 
dur. Bundan yirmi se- büz, canlı ve ber D 

ne evvel harabeler ha- hürmet telkin ed·~e 
linde memleketini tes- Türkiye tama~1ı ~ 
lim alan Atatürk bu hakkuk etmişt~r· ~~ 
günkü yeni Tilrkiyenin disi bizzat yeoı b,. 
parlak ve sağ·lam bi- ) yaşamıştır ve btl İ 
nasını kurmuştur. d1lış işine niba.Ye.c 

Kemal Atatürk bu ren ölüm gelince~ 
yaradılış içinde muvaf- dar yarattığı yerı'.i 
fak olmak içiu bir çok du görmüştür. IJ0

j. 

müşkilAtlarla ça:-pışmış müttefik Türk rıırı 
ve Türk milletinin ileri nin Büyük ünde

0 
doğru yürümesine en- bizim yurdumuz~. ~l 
gel olan bir çok bura- raretli dostunun 0ı ' ~ 
fe ve an'aneleri kö- miinasebetilc f111 • 
künden söküp atmış- garkolan dost .

0
• 

tır. milletinin materll~~ı 
Kemal Atatürk hiç nan milleti de ~ 

bir engel önünde bo. 1 etmektedir. 

Fransadaki gr 
Z*;" rar 36 milyon 1ir9 

Buldu 
B 1 R 1 N C 1 S A Y 1· A D A N 

askeri kuv,·etler nı!rJeri verıı 1 i~, 
Polisler bil" · göndernıiştir. 

Mıntakavi sandı
kalar faalivetlerini 
arttırmışlardır. Mi i
li nıudafaa h :sa hı
na çalışan fabrika
lar devletin yardın1-
larıııı istemi~lerdir. 

Nafıa Nezareti bü
tün volcu trenleri 

J 

için lazım gelen e. 

. . ı. e t 
greve ıştır:ı"' 
n1ekle ben• (Jer~ 
künıeti n 1<:1' •• 

rl''' protesto et ·t 
• • }1''1 

dır. Bu · '~ 
pek vahin1 g,·' 
nıektedir "'re ' ~ ı·ı~ 
layı~ivle vnP1 '. 

,, "' 30 
ra r ıni k.t:rı oıl 
yon frangı .t~ 
ğu anlaşıln1~1~ 
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S EHİ R ve ... 

İLÇE 
il A /J E U L E' ,'f İ 

lı 
~qtnutay Başkanımızdan 

al liirk Süryani kadim cemaatına 
gelen teşekkür telğrafı 

~ardin; Türk Süryani kadim mütevellisi 
Hsıbib GülseYen 

f) .. l\taturk t ·· ·· d d · k ·ı ·ı {){) te . anı ı onun e an ıçme · vesı esı e 
sııtıarrııeu duyğulara teşekkür, sayğılarımı 

ırn. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Abdülhalik Renda 

Şehrimizde Ha va 
~~l,~t-hrin1izde bir kcıç günden beri ka· 
g,~ Ve Vctgvrrşlı rritınekte olan hava bu 

14~ " l ö 

nçn11ştır. 

d· ~ir 'lk ı~Q ı bahar gününü yaşıy~n ~1tır-
tı d~ bugün hun11nalı bir f~Hıliyct nnza

katı celbetn1ektedir. 

ı, ~~r kes bu günü bir fırsat bilerek 
•

1
ç1nod ı · · d 'k l~kt un ve Könıür erını te arı ct-

~h,. (', lllernleketin dört bir tarafındcı n 
e 1<öylü akınları görülnıektedir. 

llrtdaş! 

günlük 
-PİYASA-

Bu[rday 3 1 50 - ---' Arpa 2 75 
Un (Bir çu;aı) 650 -
varı- 3-

-:,0lııit - -~ı5ı -
~lerci~ııek _ 3-ı = 
Pirinı;. 22 

-S:Hle Yağ' -90---- -Tere ynfrı 
Zc~·tin ya~ı 70 
Yün- - -- :fö- -·-

Mar~im Vilayet 
~aimi Encümeninden 

ı - keşif bedeli 965 
lira olan Maruin-Diyarba

kır yolunun Mebdeinden 
j onuncu kilometresine ka

dar olan kısmına kum 

'! ııakliye~i i~i aı;ık eksilt 
meve konuluıuştur. 

[ .2 - Buna dair olan 

l 
ke~ifname. şartname ve 

mukavele projeleri ve sair 

Mar~in Vilayet 
daimi Encümenin~en 
ı - Keşif bedeli 3920 

lira 51 kuruş olan ~Iardin 
Midyat yolunun 88+480-
91 +460 inci kilometrele
ri aralarında yapılacak 
tamiratı esasiye eksiltme
ye; konulmuştur. 

2 - Buna dair olan 
kcsifnnmc. f'artnaıne ve . . ' 

nıuka\'elc projt~si ve sair 
diğer C\"fak Mardin daimi 
encümeninde ve N <lfüt 

, ___ , _ __ j 

Deri 35 
diğ'er evrak Mardin daimi 

müdiirliiğ·UrHlc .MC\'CUt. 

BaJem -,18,-
lfadeuı iı;i - 95 -
C:e,·iz 12 ı-

1 c,.,. i;i~i-= 35 = 
_:\i ah lep 27 __ 
~lazi 12 
KCSrı-H,-8-. e-k-er- _3_5_ -
Tö__i şeker _3_1_ I _ 

_!\.a_h_ve _ _ 120 = 
L:'alıun fö 
Jav 31G ı 

!~irU üıttö1-Lı5 -1 = 
l'eknıez 1 14 

- --ı-Hal 1 50 ı 

Yurtdaş! 

Kaçakçıhk 

Hiyanettir 

encümeninde ve Nafia 

ınüdiirltigünde mevcut o

lup i1'teyen1er bila bedel 
göre bilir\•r. 

3 - Eksiltme 5/12/

!l38 giinüne tesadüf eclen 

pazarteRi günü s:rnt 15 de 
Mardin daimi encümen 
dairesinde yapılacaktır . 

4 - Eksiltme açıktır. 

5 - Muvakkat temi 

nat miktarı 72 lira 37,5 

kuruştur. 

Ü - Taliplerin ycnui 
ınüzkür<le beşinci madde-

de gösterilen mu,·nkkat. 
teminatlarına ait banka 

makbuziylc birlikte rncii

ıncne mür:ıcaatlan ilftn 

olunur. 
3 -4 

olup ist<>~·pnJer lıiJa lıeclel 
göre bilirler. 

3 - Eksiltme 5/12/-
938 tarihine müs::ıdif pa

zartesi günü saat 14: 30 

da Mardin d<ıimi encümen 
dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açıktır. 

5 - ·Muvakkat tenıi

nat mıkdarı 294 liradır. 

ü - Taliplerin yeYmi 

mezkiirue bc~inci madde
de göı:;tcrilen mm·akkat 
teminatlarına ait banka 
makbuziylc cnC'ümenc nıu
racaatları. 

7 - İsteklilerin bir 
hafta r.,·clki tarihle ~afi. 
adan alınmış ehliyet vesi
kaşını ibrnza mr.cburiyet
Jcrı ilan olun ur. 

::3 - 4 

' . . . -'""- J.r:'-· 

İLAN ŞARTLAl~l 

-ırO Ü M<§l 0 O lfi1 O °Y @ı Vlrlb!l lfi1 ! 
İlAnın beher satırından (Hl) Kuruş alınır. 
İlAn neşrinden mesu liyet kabul edilmez. 
Günü gecen nushalar (10) kuruştur. 

------~-------------------,-----1 

gölbö sev• a D 



• lVIARDIN'DE 

ULUS SESi 
Umumi Ne"'1yat ve Yası ~ 

Direktörü t D A R EH .~N E S İ 
Ealdillalke?iNMıaaai H!!Sl!IS; DaJre 

Telj-raf Adreai 
Mardinde ''Ulus Sesi,, 

y··r 

Buy 
•• a:ı 

yu ıry 

cudurm 

Bir varmis 
~ 

va 

en 
rd 

Bir yokmuş .. 
Evvel zaman içinde 

;01< tlüIF. H · mcA v ~ 
l[i1rAl~IDIR 

Yur~daş ! K"ça~cı vatan ~ayınıOır. 

.M. Siret Bay~r ...,,~ 
Ba.aıldığı yer: (ULUS SF.SI) 5.-

Türk evının şe

refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz, kava
noz reçelleri, şişe 
şişe şu:·upla n olnw-

/, 

. oeı'~ vanbır ev. Ç c 
~ k~ 
SUZ bir '\'U \'fl 

ta dsızdır. r 
B .. l ~ u rruzc 

b 1 . . t ıın . 
nı tzt Y:1 ş:1 n 

,, 
.ı•Cı1 

c~•••••••••a•••••c•~•••••••••••~•!!!••=•'' •••••••••••••••••••••••••••••••••v•• .... •• 
U Yurtdaş! 
!$ l{URD JGıUMUZ f ASllİ' ~ 
;~ KALAR VE V APttGıtilt 
5! DEF.,İRVOLLAR . 
:: . . ıtıı' 
.. w Hep ulusun hirih.t·ame ııuc 
o• 
Q.,ı 

li" 

ıım 

us esı 

Her nevi Def ter, Çek. Bo
no, ~1nkbuz, Ktığıt başlık 
ları. Kartvizit. 0~1vetiye, 
Duvar afişleri, Sinenıa ve 
Tivatro biletleri cok güzel 
bi r: şekilde ,,ası\1; ve l<ısa 
bir n1üddet içinde teslinı 
edilir. 

Yen i ı:!etirttit4~ rntı 
[antazi ve k ti bil' 
harflerle çok şı1' 
:-ecete ldl{:ılnrJ , . 

basılır. 

~Jii cellithanemiz ,·ardır· 
1 Ier bovaa kitah deftt'r 

. . .. .. ' ·01' ve· saır lıutun ~evler ~ , . ·ı 

~ık vP beg.:ınilı~cek :;;(·1' 1 

de teclid edilir. __,,, ·-----·---
........ 
-.t~ 

VC:'rilecek sipari!;'ler. göderilecc~~ parular .M:ır<iinde ( Ulu:- ..... 
BasınH.;\'İ ) İdare TllÜ<lürlüf!'Ü nammn. g·ün<iC'filmelidir. uir 

Dışarıdan görıdernecek sipaıiş nümunelerinin ok·1nald1 

rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. 

.. ........ -. --- - .,.,,,, -


