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Kurulaş yılı 1Alastos1927 ~kıncı yıl 

8 l='ilistinin her taraiında -şiddetli 
•• • 

Yunan Krah ı Çek Milli H~yf©ı<dJ©ı 
Hey' eti Lon~ra~a Yeniden bazı hadiseler ajeste Cor-

0 il Mareşal
~ Asası ve
ıld· ı. 

al •ec~ul asker 
9 ~rına ~ir çelenk 

h~~u 
,, t\t 
U lioa'h:\ . (A.A) -

Yot. J\ J~ nsı bi idi. . 
•d li 
lr ~ tı Ş\'ekil ~1et~ k~ 

ll<\ tiy ü 
\'t li e, oa hri-

ve h'-lva nıüsteş·1r

ı~rı ile kıtHat h~zır 
oldu<Tu ha ide m:l re-

ö 

ş disk ns~ sını tcık 
dinı etrn işti r. 

l fi\ ti l Va Bakf1nJ 
ll11ek Y ~ e, Kr<t la ~1erasinıden son-
"'''etı et.ın bütün ra K ret 1 nı t>chu 1 as
~atb~tı adına j kerin n1ezar1nn bir 

ıve b h · I · ' a rıye 1 çelenk koymuştur. 

u~•nderundakn 
~ tk Alay Karar-
0 d gihı 
J~ erund 1' lsL an bildiriliyor: • 

"\ t{enderund· k. k~sında yenı ve ge ''ll'.. el 1 1 

t\ ~rk alayını niş bir bina bulena 
,rRahını ş .. hrn rak hazırlıkları ik
. :tn1ek .. e nıa 1 edil ınek üz; e-
11~,t l. uz re 
tllok )Sr bina a- <lir. Şiındiye k;:tdar 

ta idi. «l3eyland» da bulu-

.1ll ı11 al na 11 karcı r gf1 h, k ı :;; 
'\Ql {anıa en ınPvs1ıni h şlan1adHn 
t "1ak .. 
~lla . uzret:u e\'\' 1 veni binava 

bır nlınta- :ıakıledecekt i r. "' 

L<> H.ira ( . .\ . .\ .) -
c, .. eko-dov;! k 'd<l ~on 

hud ud tad ı ı~ı tından 
so ı1 ra o ta y; ı çık <-\ n 
b:ızı eknon1ik ınes
elt ler hak kında gö-

oidu 

M • 

ruşnııve nı e tn ur 
" 

Çek )slov k nıa li 
hr yeti LondrHva 
gelnıiştir. 

Milli Tıb 
Kongresi 

1 

Ku<~Ü~ 13 R"dyo -
Son günlerde Fılis
tinin her tar;ıfınd"l 
ş · d<letli bir k~rğa
şa lık hükunı sür
nıektedir. Her an 
vukubulan suikast· 
la rın snyısı büyük 
bir vc- kun tutrnak. 
tadır. 

Dün H:-ı vfa n11n-.. 
takasında hükunıet 
kuvvetlerile tedhiş. 

1 

çiler arasında harb 
Bu ayın 17 s1nde denecek derecede 

Ankara Haike- uz~n ve şiddt ti bir 
. n1us~de111e olmu:j· 

vınae toplanacak tur. Ölenler, yara-
lananlar çoktur. 

Arablar tarafin
dan iki Y CJ hudi oto
nıobiline bombalar 
atılnıış altı Yahudi 
~ğır surette yara
la nııştır. 

Tedhişçilerin ta
kibine çıkan bir 
tayyare kurşun yağ
nıuruna tut uln1uş, 
tayyarenin alevlen
diğı ni gören pilot 
par:ışutla yere at
lama ga mtcbur ol
muştur. 

Dün y~pılan sıkı 
bir takib ~onunda 
167 tedhişçi yaka

. lanmıştır. l\tilli tıp ko ı g ··e. 

sı Birinciteşrinin on 
yedinci günü .-\n· 

karo Aalkcvi s • !u

nunda toplanacnk
tır. 

Rumanya Memletetimiz~en f ütün 
Anacak 

Rumen inhisarlar mına tütün alınak 

Bu vıl tı kono-- _idaresi tarafından , üzre ten1aslara ae-
. - . p (" Istanbula gönderi- ki ·d' ~ ö 

r~sı nde bı rç,>k dnk· l k . Çt ce eı ıı · 
. . ., , l~n ?eyet m~n1 t: ~- I 

toı larınıız t.H clfın- t1n11zde vetışen tu- Ru nı an" anın 
ti 1 ., -

an haz1rl.1nnı~ş 0 • tünler üzerindetet- 111emleketin1izden 
lan çok 1T1Ü ııın tt c- kiknt y~pac klar alnıak istediO-i tü
ı·ül·e v~· tez L·r hu u- ve hüinirnetl~ri na- tün ıniktarın;;. yük-

nacağl ve kuvvetl i ni eserler k~,zandı- sek bir kiym~tte o 
t' t ü l lcri n 111i! 1 i tip raca ğı tcdınıi ıı o- lactt ğı t~ hn1in edil-
tarihin11z<! yeni ye- lunn1aktadır· • ınektedir. 



:•Se~me•••••••: 
: H~b~ırO~ır: 
•••••••••••••••••••••••• 

Müfredat 

proğromlari 
Yeni hazırlanan orta. 

ve lise ınilfrednt prog:-am
ları ımıarif mii<ltlrliiklerine 
gönderilmiştir. Programın 

tatbikına bu yıld,ın itiba
ren başlanarak \'C üğn·t· 

menler d<ff:5lerirıi yeni lis
teye göre vereceklerdir. 
Program mııcibiııce :ıyı i
v eten bazı ders sa:ıtlaıi 
~rttırılrmş ve bazıları da 
eksililmi~tir. 

Altay - Ural 

Dilleri ta~sili için Avrupa ya 

tale~e gön~erilecek 
~!a:ırif VckalPti Altay 

ve Oral dillnini t:ıbsilet

mek iiwre AHup:ıya tal

··be göııderE·cekı ir. 

Talipler a.rasıııda üııh-er

sitc<lf lıir imtihan yapıla 

caktır. 

canlı a a 
ihracatçılar birliği ce-
nup şubesi teşkilata 

başladı 
Cenup bölgesi Mersinden Mardi
ne kadar o!on sahayı ihtiva et· 

mektedir-
Doğu bölgesinde ge- 1 ilıracat ruhsatnarnP.si 

çen sene kurulan canh bulunanlar birliğe his
hayvan ih.,acatçılar bir- sedar yazılmıya davet 
liği cenup şubeinin a- ed.JmişJer dir. 
çılması hakkındaki ka: 
rarname çıkmış oldu- Her hissedar senedi-

gundan iktısad vf•klletindcn nin lıcdeli bin lirarlır. 

gelen memurlar vas te- Hissedar kaydi bu-
siyle Gaziantepte teşki-. 
lata başlanmıştır. · günlerde lıitecek ve do-

Cenup bölgesi Mer- . gn Cenup vilAyetleri 
sinden Mardine kada: canlı hayvanlar ihracat 
olan sahayı igtiva et· birliğinin Cenup şubesi
mektedir. nin teşkilAtına başlana-

El;nde canlı hayvan caktır. 

Amerika kızıl haç 
Cemiyeti 

V<lşington (A.A. nın her iki kısn11na 
An1erik;ın kızılhaç No 1 ınünas·. betiyle 
cen1iyeti tarafından çocuklara dcığıtıl
kiralanan Ctç yük n1::ık üzre oYunc<ık 
,,.en11sı ilkteşrinin şek e -1 "nıe, gıda 
b 

sonunda Anıeril<cı- n1alları \'e if ~ı ç gö 
dan hareket ed~rtk tün c ·ktir. 
Çine ve İspanya·- , 
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Yürek üzerinde bir 
Ameliyat 

Günlül< 

Türk operatörü Fahri Arıl on sa
niye öiü kalan bir adamı yeniden 

Canlandırdı. 

!Kc§l lhl ü ırecdl e 
Büyük bir arbede oldu 
Eski Başvekil Nahas ve 
Polis Müdürü Russel pa
şalarla yüz kişi yaralandı 

{(ahire (A·A.) -
V efJ pcı rtısının Li
deri Na has pnşa ile 
~tak va n1 bey öğle
den sonra i-. .. kende
riyeden avdet ettik
leri sırada vukubu
la n bir arbede esna
sında yarala nnıış
la rdır. Polis n1üdü 
rü Ru-;sel paşa da 
dahıl oln1ak üzre 
takriben yüz kişi 

daha yaraJannııştır. 
pi -Arb, .. de İstaeyonda Suriyenin k9 ~1 

eski Başvekili alkış- köyünden ibr9 ( t 

la n1;:t ğa gelen 5000 vekili kasin1 t~ ~ h 
vafdis bir alay teş - findan KızılteP'. tt 
kil ederek 111uınai- zasine bağli ~1 tı 
leyhi şt=hrin sokak- kövünden hÔ5e r 
1 d k. ., 1 vfı 
arın a ta ·ıpetnıc. oğlu biş ·ır n e~ t 

ge teşebbüs ettikle· 1 açnıiş olduğll 1'~ 
ri esnada polisin kak dav< s1nıı1 

.. .. • ' 11 
n1un1anaatı uzenne hal<emesİn<..e ~ 

çık n1iştır. kui11 bişa rin İ~I 
nı~halh mech" 

Kırallar kupası 
Atış müsabakası 

du <Tu an laşıll11: 
o Jıı' 

hakkındeki t' 
yenin ilanel1 .e 
ettirilnıesioe '1 
ha ken1enin 23 •1 

Sofya (A.A.) -
Balgar Kralı Boris, 
Roına nya Kra ı. Ka
rol ve Elenler Kralı 
Jor j'un ihda ettiği 
kupalar İçin enter
ha lkanik atış nıüsa
bakaları dün öğle
den sonra b::1şlaınış
tır· otuz kişıden nJÜ-

rekkep bir Elen eki
bin İn 49 kişiden nıü
rekkep bir Runıen 
ekibinin kalabalık 
bir Bulgdr ve yin:: 
ke1lahalık bir Yugos
lav ekibinin iş~irak 
ettiği bu nıusaba
kalcı r bir hafta sü
recektır. 

'·J gününe bir:..•~ fi 
na karar ,,e 

1 
olduğund:ı ıı ~I ~I 
nıun mezl<iir j 

~·~ bil vek~de ,, ~ j ~ 

sela gdn1cd 1~ 
di rde giyLı b•'Jt İt 
hakenv: ye ·ı~~ Ye 
olunr c •ğ• 1 ll 
nur. 



el ULU~ s~sl 

' 1~ardin Mardinicradairesinden 
cra da. . • , 

ıresın<!en Mardinde Davut verilmiştir. 
tıs Salah kö .. d arııbiye oğlu İbra- Birinci satış 22/11/938 
il} illan, abd~~uknd~n him vekili Abdülla- salı günü saat ıı de 
. ~sa a ı r' . f · ı d . . 
11 tn Ve saire veki- tı ı e n1e rese ma- ~hırdın ıcraMnda 
l~o ~hn1et bayara hallesinden şatana yapılacaktır. işbu 

v ~t 
1
1ra vernıeğe oğullarından davut satışda gayri nıen

,, tıde~ ~ J>irn·ıir köyü- ve biliye köyünden kule takdir edilen 
/ ~arı11 °zan oğlu ali osnıan karısı enıine kıy111etin yüzde yet
/ t~ın na n1ukayyet ve fa ti ve eminenin nıiş beş i ne talip çık 
~ ~'""arnına 750 lira vilayeti :1 it ın<la hu- madığı takdirde sa . 

''41tt . 
;~ 

1
. takdi .. edil- lunan küçük oğul- tışın 15 gün sonra 

v )trfh. 1 h J h / / Ç 1 ak' . ··••r kövüntJe arı asan ve sa i 7 12 938 rı ı ş 1 n1 >cı 
l Şı ' 1 "' 1 • t' atk •lla en tarik i e şın1nıas sil.a tu- günü ayni saat ve 

/ ~i ;: ~ar)e hane- ri ve Mardinli yu- ayni yerde y:ıpıla
lı11~ t en hasebile suf oğlu ağup ve ka. caktır. 200.ı nunıarH-

<ı Yu · t:ll i k ~ hılya ve rısı katrinenin t;l- lı icra iflas kanunu 
/ enub 0 Ylt'ri sınırı ğayyüplerinden ha- nun ı~ü ı cı 11wdde 
/ tnttnd en dere ile zintce vnziyet tdil- si ınucibince bu gay. 
; lı1 1n" Ut tarlanın sa- mi~ ve hazine ile ri nıenkulJe hcıkkı 

t' t\SI [) l . .. f J 1 / ıln1i~t·ı a <arnr ve- ş~ıan n1uştere < )U- o ~ı nlann satış güıı· 
i/ . 'i r. lunan nıezkür hiii- lerinc.len evvel ~IHr-
/ itine· ye köyünde vaki din icra daire~ine 
• 1

11 li bı~~a .. tış 22/1 ı/nas ı\ ~'4.. v şarkan pirn1İr g8r- nıüracaatları ve del-
11L· ~"di ~saat 11 de ben belli cenuben lalıye ve scıire 111as· ,ırsırıd n ıcra d· . , 

v e c aıre- zorava şimalen avi- r~f n1Üşteriye ait Je but- Yapılacaktır. o ~d ·ı ~~tışd k nei kebir köylerinin oldı• ğu ve sn tışa 
j 1 

tn kı a ~a dir s1nırı ile nıahdut iştinık için nıüşte
~t' : Y'trn~n~etı.n yüz ı 1000 lira kıyn1etinde riJerin _yüzde yedi 

• 
11 Çık eşıne ta- l<ı· bı"r kıta susuz b l l 

!111
1 İr.J nıadıg"ı tak- uçu c {uruş pey 
r 4eso tarlanınsatılnıasına akçası vern1eleıi 

tfı ~ hlldu bn a~tır~nın nıahken1ece karar ilan olunur. 
\ ~~tile akı kalnıcıl< 
~ı ~t) artırnıa 15 -·-------------··-~ -e' sonr 
' ~ş· a 7/12/938 
.11 i"' rlı11ba .. .. 
' :saat gu nu et v-·sl 1 ve v 

ı ac~k Yerde ya-
~ tır 

lip ola . 
'tll~r· nların satış 

ııl di b•nde Yüz de 
,~~ Y nk Uç~k kuruş 
~' 111 .. ç~sıle birlikte 
'~ , .,.rıy . 
tcı· ltraca et ı n1 i z e 

Oı atleri ,.e lltt 
ıl İf ı 01a ra lı icra ask 

AR'aW. "R'"~lllll"~lır:;.=aı"::i r:~nı·]r h~ ~~ .. d!ILJlı..nıfllıınıı~ ~ ..... ! -. lıonJUI V 

ABU NA VE İLAN . 

ŞARTLARİ · 
·----1 "'bone !;artları]----. 

Mtıddet TUrklye için Harlc l~1n 

Gç Aylıırrı 300 Kuruş 5CO Kuruş , · 

Altı Aylığı 450 ,, 800 
" 

yıaS19&4 

Mardinde 
Açılacak ehli hayvan 
sergisinin proğramı 
A - Kısra·k Şubesi ı 

Serğilere iştirak edecek kısrakların müsP.ccel 
yav:-uların hükümet veya eşhasa ait müsP.cceJ dam1z. 
lık ayğırlardan basıl olması ve pedigrileri bulunması 
şarttır. Birinci ve ikinci mükafat 4 - 10 üçüncü, 
Dürdüncü mükafat ise d;ıha yaşlı kısraklara verilir. 

Teşhir edilen klsrakla• için 16 mil· 
kAfat '\'ardır. 

A<let Mükafatın Kev' i Mükafatın l\fıkrl:ırı 

1 Ririeci Mükafat 7:; x 1- 75 
C) ikinci 50 x '> - 100 ... ... 
3 Üçüncü 40 x 3 - 120 

10 Diirdüncü Mükafat 30 x 10 = 300 
595 

D - Tay Şubesi : 

Serğilere 6 aylıkdan 3, 5 yaşına kadar olan 
saf kan arap tay farı girer bunların müscce] olmaları ı 
şc.ırttır. 

Teşhir olunan saf kan arap taylarına 
16 mUk ı\lat "erilir. 

Adrt Mükafatın Nev' i Mükafatın :Mıkdar -
1 Birinci Mükafat 75 x 1 = 75 

2 İkiacrl 50 x 2 - 100 

3 Üçüncü 40 x 3- 120 

10 Dördül1CU - 25 x 10 - 250 
545 

1 - Sergiye duhuliye ücreti yoktur. 

2 - Bir hayvan sende yalmz bir Ecrgiye iştirak 

edebiJir . 

3 - Bir senenin sergisinde birinci gelen hayvan 
diger senelerde ancak ikinci üçüncü dördüncü ve 
beşinci olarak sırasile mükbfi.fat landırılır ve bir ha
yvan müddeti hayatında eş, sergiye iştirak edebilir. 

4 - Yarışlara iştirak etmek üzere, hazırlanmakda 
olan hayvanlara sergiler de mükafat verilemez yarış
Jarden iki sene kadar bir mUddet evvel uzaklaşmış 
olan bayvanlar sergide kazandıklan takdirde nıükafat 

,jl' •tıcı anununun 
,i bitıce~addcsi mü. 
11 ~tık ı •şhu gayri 

~eneliği 800 • 1500 • : lir.veri 

ı1 ll de h k ,f~ lllat 1 a kı o. 
"t f n satış ~ 

--
iLAN Ş.\RTLARI 

5 - Mükfi.fat kazauan hayvanın sabibi hayyan 
genç yaşında satın alarak kendi elinde talim Ye ter
biye etmişse mükafatın nısfı hayvam kendi elinde 
doğotup hüyiltene diger nısfıda talim ve terbiye edip 
sergiye getiren yeni sahibine verilir. ·r. 1 1 ~ll.den ev l gun- İlAnm hener satırmdan (10) Kuruş nlınır 

(il 'tf'ı,. . ve nıe.. lıan neşrinden mesu liyet kabul edilmez. 
~iP ~q: e~ 1 tllize müra. Günü geçen nushalar (10) kuruştur. 6 - Sergi kayit ve k:ıbul muamelesi 13 - 14 
ıı ~· tltı tl J :ı _ 15 - 16-17/1.Tf>ş./ 938 günlerinde veter-
Oe. ır t) ' ~ h·dive veı'ı ------.. ----------•I ner direktörlügünde ~8 - ı~ - 20 /1. Teş /938 tarilı-ıy 1~staf ~, 
~~ ~I (! ait J ~1 U~te.. y inde de lıay"anlar muayene "e puantaj etiilir,/21-

llnq o <lugu ılan urJJaş ·' Kara'·cı vatan ~aı'n~Jı'r. 22 Curııa, Cuıııatesi ırünleıi tasnifli ve kazan:mlar ila11 
r, UU y 1\ il .U edilir. 23 11./ Teş / 938 pa:::ır günde kazananlar ser-

' 
ii mahaliode teşhir edilir. Te~hir üçün&diir. 



iDA R EHANESİ lVIARDIN'DE • Umaml Ne..-iYat •• Yasa ı..-' 
&ıld llallse7l Bı.a.l Haauaf Daire 

-:w~US SESi 
Direktör& ~ 

Teli raf Adreal 
Mardinde "Ulus Sesi,~ 

M. Siret Bayar ,ti 
Baaıldıiı yer: (ULUS SESİ) .5 ...... 

~----~---~~---....... --~---·--~-.------------~~::,_,; 
Mardin H~kuk 1 VUIRT IQAŞ! Vlbllırit<dl©l~: 
mahkemesınden 

TürkHavs Abdulliman1 kö-
Türk evinin şe- ya nbir ev, Çocuk· 

refli ananesi kiler- suz bir yuva kada r 
yünden n i nıet oQ-lu d. t d d r _ , , ı r. a sız ı . 
ha mit tarafından Kava noz, kava- Bu güzel anane 
açıla n nıirasçi lik noz reçelleri, şişe 

1 
mizi yaşatalım. Kurum 1 -n d 

Javıısının muhake- şişe şurupları olma- U ~ 
ınesi nde ölü hacı 1 

•••••••••••••••••r r•••••••••••••••••••••••••••• y d E 
n1i işin karısı ado- .!:.~···,·····,·······,·········,···············' ·.·.· :.: ar 1 m 
ni n kocası hac i mi- y İ d f :: ur aş.. ::, ,, 
ışı n terekesindt>n .. ·- _,, 

ıııülkiy<:te veya İn- ;~ - JZ ~- eRı·ı- ?~'Bu yardım en bV 
t if,ı h<ıl< 111de n hcır1- ıı. lr , .,, ol' 

kisinin istenıekte 1 r:~ ~ "~' l~T ÖE '11I :: b •• k b• d bO( 
o!J uğunun ı/ı~;o:ı' ·. VOl AR ii U 1 r YU f 
g ününe ka<lar 111alı : : 
kenleve bildirrnedi- Hep ulusun bh·iktirme gücüııe :: cud 

,, d:lyanır. .~~. . ur . 
gi takdirde n1ülki · 
vct hakkını kabul Bu gücü arttırmak hep senin ii -------------' 

. 1 ~ 1 • d d. =· etınışsayı acagı ilan tı p ean e tr :: ~~~~~-ı~~~~~Sıtl? 
ol un ur ,. " •••••••••••3•••:oı•••••~•••••••Hn• · .,.,.:: ~" A M E R • K Ad l1 . . ..... ································-······· ~ 1 ~ 

Gt:•~~~~;.!~~~~~~~~-~~~~~~e ı 1 ~ 1 R T 8 R K r O C U G ~ Ş' 
)MARD C) ~I Y . ~-

:1 • « 11 HER TÜRK çocuGuHll ;, 1 u ; s es 1 I·• OKUMASI LAZIM eilZ '1 

:. B©ı~om~vü 1: ~.y2ıs~u~şt~ 
~ Kiraya da verilir. ~ 

· Doğu illerinin en mo~ern ~ir 8 A S 1 M E V 1 O 1 R 6: ··~-~~~~~ ..... [ ...................... ~ ------· • ~ Her nevi Defter, Çek, Bo- Ye .. ı getirttl{timlz 
i':I M kb fan t azi ve kübik 
·~~ no, t · a uz, Kağıt bflşlık- harflerle çok şık 
fil J arı. Kartvizi t . Da.vetive, :-eçete l1:Atılıırı D Duvar a fi şleri, Sinema -ve basılır. 
• Ti vat ro bile tleri cok <YÜzel ~Iücellithanemiı vardır. 
9a ' bi; şekilde basılı~ veh kısa Her boyda kitab, deftn Al 
~.il bir 111üddet içinde teslinl "c ~:-ıir bütün şeyler çok ~ 
-.. ed j 1 i r. şık v<: begr>nil<!cek şekil- l!l"ll 
J!fi1 de trclid edilir. Vf'-• • • ~ Vcril~cek sipariı;;ler, göderilecc!~ paralar .M:ıniinde ( Ulue Se:si AfJ 
" ..... Basımen) t<lare müdürlüğü namına göndt>riln.Plidir. n 

Dışarıdan gönderilece :~ S İ!:! "r·: ~ nümuneler·inin ok'lnaklı bir 1: 
rsuette yazılmasını sa. rın müşteriler·ıwizden dileriz. ~ 
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Birvarmiş 
Bir yokmtıŞ1 

Evvel zaman içinde 

ÇOK GÜZEL HiKAVS 
• ir 

KiTABiDiR 'nı 
f IJı 

sathk için İçi çok güzel Hik"'''!e l 
Masallarla d a lu bu kitibı bel" ç 
gu tavsiye ede riz . 
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