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IO Birirıciteşrin 1938 
Pazartesi 

- SİYASAL GÜNDELİK TÜRK GAZETESİ ·= - - . - -
Sayısı 100 Paradır. 

~lbtYSO<§lıroa 
. o~ güttüDer 
ltkl\ç .. 
hr· &Undenhe- Mehu:-;ların11za ivi 
~;~İıde hulu- volculuklar teme~-
l~ t Usla, tınız ni ederiz. 
l. p ı · 

~ t\b' ıh Ergin 
ıt\~ 1 U ı·r; 7.1.: ı k 
~lll(!ke'vetl<i gu : ı 
. '"il ıst · ı ·t s t rt'-

'' llh l tttq· u a hare-
11lerd' ır. 

Ktzılay karagün 

dostudur, 

Kuruluş yılı ı Atustos 1927 

tezahür~tla karşı

lcınnııştır. Buradaki 

kükürtlü han1an11n 
asri bir şelde konul-

Dün bir çok kanlı ha
diseler oldu İstanbul, (A.A) -

Birinci un1un'İ ınü 
r tt'ış 'h·11• O.. Ank:ır:-ı 10 Racivo 1 ~ .. , ' 1 n Z l l t> A _ .. .. o1 _ 

ı h 1, 1 . ı· [:>' dunku p<ı z rı r gunu 
Arnplar 40 Yahu-

s an u a ge ut. >lf' . • • . 
k . - I Fdıst ının her tara . 

di evini ateşe ver
nı;ş bir marşandizi 
yoldan çıkarnuşlar
dir. 

ı ı gun ka ldıkt,~uı fi sutkast, Vl· hi r 
so il r a 'nk'1r"l \'a f · 

r\ ' ' ,, çok k;.uıla acıalar 
h;.' rt>ket "<l' cd<t ir. la geçn1iştİr· 

iş Banhsı 
Londrada 
~iı şu~e açiyor 
B:-tkaniar lleyt>ti, 

bankalar k~nunu. 
nun dördüncü nırıd
d t.o s i n e t e v fi j, n n 

l'üı l<İvt· İş hank;1 sı 
11 1ıı Londr.ı\.la bir 
ŞU ~)t' <•çın: sıncı 111 Ü· 

sa ad~ etmiştir. 

Çekoslovakya 
Kabinesi anlaşmayı 

tasvip etti 
Ank::ıra 10 Rcac.lvo Son hudud tadila-

ol 

Çek k~pinesi toph1- tından nıeydana ge· 
ıw nı k l·l<le edilen len ekonon1ik vazi
~<lilc.>n anlilşrnayı 1 yet görüşüln1ekte-
tesvib etnıişLir. dir. 



Sayta 2 ULt'I SESi 

Kı la ' ı·~~~m~·······: 
• HaberDer• • • • 

b 1 k •••••••••••••••••••••••• 
uıunma o ft d ı ··d·· ı e er ar ve nıa mu ur e-Yardımda 

ulusal bir borçtur rinin mezuniyetleri 

~aşayan her insa· 
"l( nııı al- Yeya çok 

acı, iztirab Ye fe-
laket görmemiş olma
sına imkan yoktur. Ya
nı her insan acı du~'ll
yo .. , felaketlere ıııarnz 

kaliyor, qnun ne ka
dar müşkül, üzücü ve 
tahammül edilmez bir 
hal olduğunu pek a!a 
anliyo:-, hissediyor. 

Bilhassa bu acı ve 
iztirapların tevlid etti
gi buhranları yenmege 
çalışırken en ufak bir 
tesellinin, hatta hatır 
sormanın bile ne unu
tulmal- bir iyilik yerine 
gcctığini takdir etme
yen kimse tasa\ vur 
olunabilirmı? 

?'JD düştüklerj sıkıntılı 
günlerinde acılarını ha
fiflete cek, onlara yar
dıı._a l\olunu uzatacak 
olan IOZILA YI hiç bir 
vakıt rnnıtmarıH k, ona 
ınünıJ...ün ( ııe J(ad~Jr ••Z 
olursa olsun kıyrnelli
dir) oldufru kadar var-

ı::o • 

dııııda bulıınmak en 
insaı.1 bır ödevrlir. 

Bu önemli ve hayirli 
vuzıfeyi ihmal etme
mek aynı zamanda millı 
ve ,·atarıi bir uorçtur. 

Şu halde KIZILAY A 
seve seve üye olalım 
ve yal'<lım edelim. 

Kı~ıJny I<urumo 
Mardin met"kezi 

Me~tep 1 itap~arı 
sat·şa çı~8rıl~ı 1 

Kültür I1ukanlıgıncan: 

Tiirk<'e t rriml~rlc y:ızı-. . 
lan dı ' it t J,irnbl:ııı lıııgiin 

Mecburi sebeblerden ,.e j 
mf'şrt1 mazeretlerd~n do

layı kazalarda kaymakam 
ve "ilftyf'tlcrde vfılilerin 

daire amiı ine sekiz giin 
izin \'Crıııfılcri k:uıun ikti
zasıncl:mdı r. ne. t . rd.<r \'e 
n:al ııı iidii rlı·rin in v al ilerlt~ 
k:ıyrnaknınla:·ııı hu sa:fılıi

yetiııe d:ıy:ı ııanı k ~ık ı:;.ı '' 
izin alıııaln.rı Finans Ba
kaıılıfrıııc:t ııı:ıli i:·d(•riıı e 
::;aslı lıir ~~kildı· ;·npılıııa
s111a fi(•l,te ,. ,~ıir ıııalıi,···ıte 

gi>rüleı ek eyi k:ı ı ~ıla~una-

maktadır. 

Finans Bakanlı;:tı lüzum 
ve ihtiyaç olmadıkça def
terdar ve m~lmüdürlerinin 

'ali ve kaymakamların 

bu ~alfı.hiyeıiııden istifade
ye kalkışmaları ,.c bun
dan lıi>~· lc cldtenlar \'C 

malıııii<liirlPrınin izin alıı·a

dan e''cl Finans bakanlı
g-ından t!:!lgrafla. nııı,·afa

kat alınal:ırırıın u:;ul irti
lıaı eıiiırııe:::i k:ır:irl:ışnıış 

vp alakalılara bildirilmiş 

tir. 

Hususi l~areye geçen memurlar 
Fınans Bakanlı- c::1, harcirah l arının 

ğı rıd;.ı n hususi ida
re !ere devıo unan 
nıenıurlan.lcın teka
ündc sevkcdilenlc
rin i.eknül:İYckr inin 
Fınans bak~nlığın .. 

· se teloı Üt 1 ü k sıra 

sında nıüsta hde nı 

hulund u klcı r ı hususi 
ida re l ~rce öd~nıne

si k~ı nn·h şn11ştır . 

Bal~an Antantı Deniz Konseyi 
de,'am edecektır. M ura

haslar, koııferanst mütea 

kip Yugo5la\'yanrn Adri 

Bisikiel 
şampiY0 

Mayıt1~ 
a,' 

Sidneyde . ·~ 
5ırı1 

nat bahçe 1 ı 
siklet şa111~~ 
bir n1a y ı nLl~ r 

Bisi I< let ~ı·11 
ld. . 'ı bt 5 

vı ırın1 er 
J ~ \ 

le uçn n f119
-,1 

I•v ' d0' en seve ıgı h( 
n ı arkasın~ ~Jİ~ 
la rı da geı 
eo· lend irir. 

b 

Devriilem J 
1 Sivri Sille 

. ' Bir sivrı . ıı 

üç aylık bı l' 
. . ı d ~ .. d1'' ıçı ne e un."'· 
tanbClşa Joh' 

Günl 
,-. 

Habuki evi yıkılmış, 
yaralanmış, aç, çıplak, 
yersiz ve kim~esiz ha
lanlar için bu felaket 
arılarında yaralarının 
sarıldığını, imdatlarına 
koşuıtıuğunu. oııla,·a 

sığuıacak yer, elbise, 
sıcak aş vcrildigirıi gör
mek ne kndar büyük 
bir sevinç ve saacet 
olur! 

yu d•ıın• ztııı lu·r lJölge:-in
cle satı .. a sonnluıtJşt ur. 

Belgrad, ( A.A. ) Bal
kan Antnntı dc,·lctlt1 1i de
niz koıııiıc. i, 12 te~rinie,·
\."eld~ SpliL'de topl:ıııacak
tır. Knııfer:uıs, sekiz gün 

ya tik salıill~riui · zivaret ı•-':'!------
edecektir. • 

Bu gibi vatandaşla
ra bu ölçüsüi sevınç 
ve saadeti vermek .yi
lik sevenlere ne son
suz bahtıyarlıklur ve
rir. 

İnsana dür.yanın en 
tatlı zevkini veren bu 
bahtiyarlığa kavıışmak 
iyiliklerin en yüksek 
ve en makbul şeklini 
yapmış olmak ancak 
insanlığa daima bu hız
meti yapan ve bunu 
vatandaşhuın göster
diklerı şefkat ve ha- ı 
miyetler sayesinde işi
ni genişleten "KiZILAY 
kurumuna,, üye olmak 
ile mümkündür. 

Binaenaleyh yaşa

yaıı ve her türlü izti
rab ve tela.kete maruz 
kalması daima m~lhuz 
bulunan bütün insanla-

Orta 'e Lbıı sınıflnrı 
için :ı. li kit:1b olar.tk y!il
nı1. hu kitaplar okutula
cııktır. Ha kitauların lı:rn 

gi ~ıı11flaı da okııı ıılacak

laı i kiıabların ·ızrıriııde E
atlaı iyle biriikte ) azılı dır. 

Irak 
H riciye t1 azırı 

LonJra - Irak 
Haricİvl~ Nazırı Tev 

"' fi k Su<. d i I_Jo ıd n• Y: ı 

gelıniştir. Salahi
vt·ttn r uıa h<l fi iden 
"' 
a 1ı na n ı na 1 u nı rı L:t 
göre, j ,,~~iht: re ile 
lra k'ı al ı k:ıd:ır e
dc·n nıeselek.r gö
rüşüleceklır. 

.. 

F ranko hükfimetini 
tanıyacak 

OsJo, (A.A.) - Harici- 1 

ye nezareti tarafından nrş

redilen lıir teLliğ'dc bildi
rildiğ'ine gcire Frarıko hü
kOmeti 1spanyo1 toı rttk
larıııın en büyük kı~ıııına 
hftkiııı oldıığu iı;iıı Non c~~ 
lıiikfimı:ti bir aulaşm:ı ka 
bul etuıiştir. 

Rıı :: nl:ı::;-ma nıncc>bin 
ce iki hiiklirııPt keıııli ıab

,ı:- ıııııı ıııeııf:ıaı !:trilı· ııu'~ 
\ 

bul olnıak \iz.re ırıiite:ıki 

lıen :ıjanlık, 'c ko:ısolos-
1 ıuk işleriJc u~raşnıak üı-

re de ajan muuvirılcri ta
yin edeceklcrdır. Fakat 

1 bu anlaşma ile Franko 
hükU.nwti bilfiil tanınmıs ' .. 
olacaktır. 1 

Filistin 
f evkala~e Komiseri 
Loııdr:ı (A.A.) - gc

çı ·n gün tayyare ile Ku
(Jii-;tan harPket <'den Fi
liştirı yüksek komi~cri Sir 
Har ofn :\Iacmich:ıelin ln
e-iltereye varmıııır. 



Mard-inde 
Açılacak ehli hayvan 
sergisinin proğraını 
4 ...... g, . 

srak Şubesi: 

~a"~uı Serğilere iştirak edecek kısrakların mtifu'ccel 
lık arın t .. k .. 

aYğırı ıu · uınet veya e~hasa ait müsPccel damız-
fı:ıtttır. ;.r?a~ hasıl olnıası ,.e pedigrileri bulunması 

Urdu .. ırıncı ve ikinci mükafat 4 - 10 fü;ürıcü 
ncu n1"k:- . ' 'l' u afat ıse <l:.ıha yaşlı kısraklara Yerilir. 

~•hı .. 
edilen klsraklar için t6 wU-

kAfat -vardır. 

_Mük:1fatın Nev' i Mük!lfntın Mıkıi:ı rı 
1 
2 Birieci ~lükafat ,...,_ x 1 75 /:) 
3 ikinci 50 x C) 100 
ıo Üçüncü - 40 x 3 1~0 

Dürdüncü Mükafat 30 x 10 = 300 

il_ 'I' 5U5 
ay Şubesi: 

Saf ka Serğilere 6 aylıkdan 3, 5 yaşma k:ıdar olan 
~arıtır~ arap tayları girer bunların uıüsccel olmabrıı· 
'l'~ • ._ 

ı .. Olunan saf kan arap taylarına 
18 nıUk afat verllir. 

~ ,..}f iik:\fotın . 
J 
ev' i ~Pik ftf::ı tın Mıkıl:tr 

Birinci Mükafat 75 x 1 - 75 2 

8 
İkincd 50 x 2 100 

ÜçUncü 40 x 3- ı~o 

Dördüııcü - 25 x 10 - 250 

Sıra No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
1g 
14 
15 

ULUS SESİ ~ayı 1050 

Mardin Defterdarlığından 
Mevkii _C-,-fn=•:l=~-77"--- Kimden metrGk oldata 
K:ılıtwara 327 /2880 f.ehim Bağ Rızk nll3 h çerme 

Eski kira~i 
Lira ita 
--5-2t-

" 
,, 

Banırak 

,, 
Atı bar 

" ,, 
" Şadul 

Pa~paııo~ 
Hisnıil köy , . 

,, ,, 
Şa<lul 

nisif ba~, bahçe, kasır Abudlatıat usı babı 
Naum aho 
LOlı velet Hanna ezrak 
Şımmas Solfatori 

15 50 
2 50 
4 00 

26 00 

1/ 4 sehim Bağ 
2 humus Tarla 
sülüs Tarla 
Susuz Tarla " ,, 3 00 

" Dara karyclı İsa ve melkü 2 00 
,, 

" " 
,, 

" 
,, 

,, • " 
,, 

" " " ,, 
" " " " " . Bağ Cebbur Abbut Z.merro bınt 

Jlazeko 
,, 8ado velet cicco şammas 
Bağ ve bahçe hissesi Ym~iif İbrahim çerme 

,, ,, ,, ,, Circis menaşi 
B:ığ Hanna antuıı, circi8 iliye 

menazır 

2 00 
3 00 
2 00 
4 00 

6 
4 
5 
5 

00 
50 
00 
00 

:\f e\·kii, cim~i, kimden nıetrOk oldu~u ve iki !!enelik muhammen icar bedeli yu
k :ırıda yazı lı hazineye ait ar:ızi 038 mali yılına m:ılısuben teslim tarihinden iti
bar(ltı ilazir:m 93D lıid:ıyetiııe \'C 939 mali yılı sonuna kadar murur edecek müd
dl•tle icare Ycrilıııck iizre ~7 /9/9a8 teri hinden it ibaren 15 gün müddtle hisseli 
arazi pazarlığa ,.e miilkiyetiııin temamı Hazinrye ait olan arazi de açık arttırma
ya künıılın:ıştur. 

İhale ı~ Birınci Tı•şrirı 938 t:nihine müsadif Çarşamba günü 3aat 10 da Va
ridat MütJiirlüğii odc.ısmda yapılacaktır. 

Mukavtle tanzimi Ps:ıs olup şartnameyi anlamak ve daha fazla malumat al
mak isteyenlerin mezkur güne kadar Deftrruarlığa müracaatları ilAn olunur. 

30/9/938 ve 4, 7, 10/10/938 

Mardin Def terdarhğından 
Muhammen bedeli 

Sıra~ ~evkll Cinai K'mden mehGk eldaia Lira_ Ka 

ı Şeyu!lah Hane lıiss.,ı:ıi Hatfi ~eım · (beytulkav) 5 00 
2 ,, 17G/ 19~ Sl'him dükkan Sado mıno 8 00 
3 ,, Hane ve dükkftn hissesi gcldani r a ına evladı niim 7 00 
4 ,, Hane hissesi Nesri Haıı;ışi oğulları 14 00 
5 ,, Nisif hane Am~ih göllil Habbo 7 00 

r.4n, F ı " 6 ,, ,. ,, . Bahhadı n~ · erso 10 00 
._ Sergh'e d b 1 7 I~aııe hissesi Hanna Hıdu k:zı Hatun 5 00 • u u ive ücreti Yoktur " 

2 - ,.,. • • · 8 Diikkan hissesi Circis turna kavvak 9 00 
~tbjı~ vır hayvan sende ya luız bir sergiye iştirak 9 : Nitıif hane kas haıır a yusüf oğlu İlyas 15 00 

~r. 10 Vndi Circis menazır 12 00 " " " 3 11 " ,, ,, Circis rnelkün tazbaz 26 00 
dit - Bir sen · 1! Eminetlin Hane Melki oğlu ab4iulahat gevro 30 00 ş~" senelerde enın sergisinde birinci gelen hayvan 13 Uta sittillühvi 19 00 
"a llci olarak an~ak ikinci üçüncü döıjüncü ve 14 " " Şao zc,·cc:si Seydi 8 00 

il llıUdd . sırasıle mükhafat Jandırıhr ,.e bir ha- 15 Mensftri köyü : Yakup veled Yusüf 8 00 
4 etı hayatında eş, sergiye iştirak edebilir. 

1
•11 h- Yarı~ıa · · ~ · d k ld b · l'k h · ·~ ayvarıı·-. ra ıştırak etmel: iizere, hazırl:mmakda devkii, cinsi, kım en metro. o uğu ve ır sene ı mu ammen ıcar bedeli 
1, +ırı İki ara Sürgiler de mükafat verileıııez yarış- yukarıda yazılı Hazineye ait nİebani 938 mali yılına mahsuben teslim tarihinden 

il lıa.Yvas~ne kauar bir miiddt't C\'vel uwklaşrnış itibaren Haziran 939 \'C 940 mali yılları sonuna k<t<lar murur edecek müddetle 
•\'eti rı ar sergide kazandıkları takdirde mükafat icare verilme1'. üzre 26 / 9 / 9~18 tarihinden itihareu On beş gün müddetle 
5, 1-1 l No. daki hisseli yerler pazarlığa ve 12 15 No. daki yerler de açık arttır_ 
1\ ?.loku k k l iv ... Yaşınu at azaııan hayvanın sahibi hayvan maya onu muştur. 

'6f! et 111 :88ea 8~tın alarak kendi elinde talim Ye ter- İhale 11 Birinci teşrin 938 tarihine müsadif Salı günü saat 10 da Varidat 
t"'~lup l~Uv·nıukftfatın ııısfı hav' aııı keııdi elinde ~lihliirliij:tii odasında yapıı:ıcaktır. 
gıye • Utene dirr f d • ı· ı.- .ı· Mııka\•elc tarıziıııi t•:-:ıs olııp şartnamfyi anlamak ' ' l' daha fazla malumat almak getir . ~ . t)er nıs ı a ta ıırı ve tt•ruıye euıp 

6 
en ~enı sahiLiııc verilir. h•teyenlnirı ihale gliniind('n evel Defterdarlığ"a müracaatları ve taliplerin 0/0 7,5 

rnuvakkat teıııiuatlaıiyle ihale gününde komisyona nıiiracaatları ilA.n olunur. 
~~5"._ S~~gi kayit ve kabul muamelesi 13 - 14 29/9/938 ve 5, 7, 10/lo/938 
rJeırekturlug;-d 17/ 1. Teş. / 938 günlerinde YPter- • 

İl~~·-'.'t:~:};ı.:.: .. -;.:0p;,:.~~?~.~i~i~);;ih- Kızılaya üye olmak ınsan-
. 2aıı.; T gunlerı ta~nifü ve k:.ızarıc.ııılar ilan ,c;l, tee1t93~.r>azar ~ünde kazaııanlar scr- lık borcudur . 1 edilir. Teşhir üçüııiJür. • 



• 

1 DAR EH AN ES t lVIARDIN:DE • 

ULUS SESi Eald Ralke·.rl Blaaal Huaa.d Daire 
--···- -

T elir•f Ad..-esl 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

MarOin mev~i 

Satınalma Komis-

1 vu~=r OAŞ! VYırt<dl©\Ş: 

yonunOan 
Askeri hastanenin 600 

:t 

Türk evinin şe

refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz, kava -
noz reçelleri, şişe 
ş işe şurupları olma-

yanbir ev, Çocuk
suz bir yuva kadar 
tadsızdır. 

Bu güzel ana ne 
mizi yaşatahnı. 

~· ~©l~nm~vü 
J Doğu illerinin en moOern ~ir 8 A S 1 M E V 1 O 1 H i: 
:o -
... Her nevi Defte~, Çek, Bo- Yeni getirtttglmiz 
Ji'I _ fantazi ve kübik 
' \1~ no, Alakbuz. {(ağıt başlık- hıırflerle çok şık 
t'S/ ları, Kartvizit, Davetive, :-eçete kA&lılnrı 
/) Duvar nf\şleri, Sinerna "ve basılır. « 
:t T iyatro bil etleri çok güzel ~lücellithanemiz vardır. fi 
:t• b.ir şe l...·_ ilde ba. s_ılır Ye k ı.sa Her boyd:ı kitıılı, deftn •• 

b ld <l \ 'P. ::: :ı ir b iitün ~.eyler ı;ok 
ır n1ut · et ıçın e tcslın1 · 

... edı·ı.·r. ş ı k \'(' bcgpnilecck t-;ckil- ltf~. 
~ de ırrli cl <•<füir. ~ 

TürkHa\IB 
Kur munB 
Vardım ~t 

Fiyatı 150 kuruştur 
Kiraya da verilir 

ec•~--~-~~~~ 
..... ! ..................... ,,, 

Birvarmiş 
Bir yokmuŞ11 ii 

Evvel zaman icinde 
:;, 

ÇOK GOzı=l HiKAVE 
• 

E<ll Al~li>IR ,t 
Sattık. için İçi çok güzel Hikf•~·~c~' tı 
ttıasallnrla dalu bu kitibı her ç' il 
ga ta' siye ederiz. h~ 

t) 

Y rn~uş ! . 1181{CI vatan ~ay nı~ır. b 


