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1 inci yıl Kuruluş yılı t Ağustos 1921 

aatı ricataı 
ş 1 1 

ftJ ı- Anka ~ l\ant ra 23 Radyo - Japon kıtaatı 
n1ist· on şehri ve civarının isü·n lını bitir-t " ır. "' 

t)~~~a~a 2:ı Radyo I ru çekilmektedirler. 
.. - dit 1. aJnnsınıo bil- Ha nkau den1ir-ri t ı<;.· 
" kıtaı~ıne göre Çin yolu istikn n1etinde 

h qtı p 1 . tsi nd anse cep- ç '"' oln1ekte olan 
( a.t h ~un1un1i r.ic Çin kıtalarını ..la

tıcat ~ ındadır. llk pon tayyareleri ınü
ederek atlarını terk ten1adiyen boınba

cenuba doğ- lanıaktadırlar. 

~ : "· . 
l 0nıanya Kralı Karo] 

Do~tor Ben ş 
Londrada 
Ankara 23 Radyo 

E~ki Cekoslo\'akva . -
Cuınhur I~cisi Be-
neş, refikası ve nıa
i yeti ndek i za Y~J tl a 

beraber Londrava 

ırıuvaselet e trnistir. . 
B~nesi n Londra vı . -
ziyareti hususidir· 

Beneşin Londra
da ren1i tanı n sla r
da bulunınavacarrı 

.. .., b 

ve lngiliz siyasi a-
dan1lariyle görü5-
miyeceği bıldiril
mcktedir. 

· Askeri tarama işi devam 
ediyor 

Ankara 23 (Radyo) eski l{udüs şehri
nin tenıizlenmesin i ilcrletn1iş olan İngiliz 
askerleri Yafe mıntakasının da temizli
ğ·ine başlanııştır. Bir çok çete reisleri 
yaka ln nnııştır. 

Arap lidt~rleri 936 muahedesi ınuci
bince Filistin Araplarının hakları grantı 
edilnıediği takdirde ellerinden silahları 
bıraknnyacaklarını söylenıişlerdir. 

Çek -Sovyet paktı 
Ankara 23 ( Radyo ) : Çekoslovakya 

ile Sovyet Rusya arasındaki paktın fesh 
edildiği hakkında verilen haberlerin asıl
sız olduğu bildirilmektedir. 

Çek-Macar 
ihtilafı 

Ankara 23 Radyo 

Ankara 23 R adyo - Paristen bildirili- Macar ajansının bil
yor: Al:nanva hükunıcti eski n1üsteınle- dirdiğine göre Çek .., 

Müstemlekeierini istediğine dair 
resmen müracaat etınemiş 

kelerini istediğine dair Fransa ya şinıdi- bu sabah A1acar de-
ye kadar resn1en n1üracaat etnıemiştir. ı legesine projeleri 

d 
tevdi etmiştir. De-

Ankara a havalar lege bu gece Peşte-00drayı ziyaret edecek 
~1~ i~~ 11kara 20 (R Ankara 23 Radyo - Ankara<la hava 
V 1 1 1 ~ei I<a. ~ . ~d~;o) - Ronıanya Kr~lı yağ·ışlı geçn1ektedir. Elnıa dağına kar 
Jt ~rı Clı·· ı ol •!<ıncı teşrinin 15 - 18 ta rıh- şeklinde }'<•ğnıur düş111üştür . 
U !~.lliı) d<lSın~a Ingiltere l(ral ve Kraliçe- ____ .;_,.;;.;..,-------------

ye gelecektir. Ma-
carla nn bulunduk

ları nııntakayı terk 

eden Çekler halkın 
bir ta kını eşyaları

nı n1usadere etmiş

le ve hey kelleri de 

beraber götürmüş
lerdir. Yalnız bir 
~1acar Kralının hey
kelleri kalmıştır . 
İhtilal hareketi a
za 1nuş değildir. 

~ı . a vetı .. . 1 . 1 • • 
~ tıı vad ~'l.erıne .... ondraya gıc ece- 1 T 1 Z A R 
~ etmıştir. 

,, ~ Çek Başvekili 
fı,f ~IF))~P.;:l~o ce D D D 

, ~ u \9.1 ~O IF© (P> D ifil D li1l 

~ ı\rıı ~®Vc§ılfil©ı'll:D 
. f1şveı,~~.ra 22 (Radyo) - Çekoslova l<y~ 

~l~ ~~tlatta 1 
Ge.neral Siropi verdiği bir bf 

J liarıci siyasetinıizin hedefi bü· 

~1akinetnizde vaki ol a n bir anza '\'Ü-
" 

zünden Cunın rtesi günü gazetenıiz inti-
şar etmedi. Sayın okurlarınıızdan özür 
dileriz. 

tün koınşularınıızla iyi geçinn1ektir . 
Yakında çizilecek olan yeni hudutlarınıız 
İ no-iliz, İtal)''1n ve Fransız tarafından 

b 

granti edilecektir, demiştir. 



Sayfa 2 

Z ümb ©l©lYI 
Harabeleri 
~~lr~lrO 

Eski in::;anlarca. A ,,_ 

rupadan ba~ka ve A::;ya-

deııiyetin bakieyi 
olacak? 

asarı 

ULUS SE.81 

•• ~ <®tr=> m <®•••••••• • v • 
: H©ı(b)®ırD~ırı 
•••••••••••••••••••••••• 

Mareşal Göring 
Çok mühim işlerle meşğul 

dan ~onra en iyi tanın- Berli n - t\1a reşa 1 
Acaba Fr.nikcliler, Wl- . 

l\1a reşal (iörinğ 
çok nıü hin1 işlerle 
rneşğu l old uğundan 

dolayı bu kara rı 
vern1işti r. 

nııs .. · olaıı Afrika kıt'a'ı 1 ı Go·· ı·ı 11 <r o·· n - ·· de daııilcr, ranilcr buralar- o, U 111 UZ -

"Siyah kıt'a,, nanıiyle de l da~ alt!n ı;ıkarmı~ı:ır mı-
1 

ki aylar içinde ne 
yad edilir. Hu veçhi tes- ı dır: toksa bu bınalar resnı}, ne de husu-
uıiye sadt>ee. orada mu- vt·rlilcr tarafından mı Ya- ... tt t . h 
k. ·ıı · ı 1.>ılıı1ıslarclı·ı··.) vah u tv kı· sı. su.re e ertı c-·ıın ı \: msaıı :ı rın ren- ı 

t:ıı ihi kadimin zikrcttii!i d aim ış olan nıera-gindcn <lolayı dcğ·iIJir. " ı\1eşğu liyetin ma
hiyeti hakkında hiç 
bir şey söylennıe
nıektedir. 

Bu kıt'anın yanlarına y:ık- "üphir,, memleketimi di•? s in1 ve şenliklere 
la~ılm:ısı lıeınen muhal O nlf'çhul ~iyor ki Tevrata iştirak eden1i yece-
olan :ıks:.ı.nıi dahili yesin- ııazar:ı.ıı: ı~ra.l S:ılomon, .... · · b' ld · · · 

Kudiis mabedini in~a et- gın ı 1 ırnllştır . 
deki c:5rarengiı \'e henüz ... 
me<;hul kalıııı~ ~eyler, mek etmek i~in: genıile-
lıalta vlizii görmemi~ sıkı rini lı:walisirıe gönderiyor 
orm:ıoİar içinde ya~ıyaıı ,. \'t' altın, fil <lı'.;'i ve kıy
insanlar (Çuçcler) ve hay- ırıetli ağaçlar ar:ı\itırıyor-
vanların garip evz ,.e <'t- du. Bu muhtelif suallara 
varı, bütün hu ~eyleriıı. ce,·ap "erebilmek müm- ı 
''kara,, "muzlim,, ·'esra- ldirı değildir. '·Ta~ binalar,, 
rengiz,, tctlbirleri gibi bu çoktan beri maziye karış-
kıt'aya verilmi~ olan muh- mı~ olan l..ıu devrin, şinı
tcJif isimlerin üzerinde, di. sakitü ~aınit ~abith·ri 
tesiri oluıu\'t ur. olarak ıluyuyorlar. 

E::ıki İran ve Arap Bıı :;;ehir acaba neuerı 
yazma kitaplarında ve 1 dola~'ı ~erkcdil~i '? Ehalisi 
sonraları lG ııcı asrın Por- zencılerm lıucumlarına 

Suriye-Fransa muahedesi 
tadil edi lnıiştir 

Pa ris - Bone, Su 
ri ye Başveki l i ~ta r 
danı Beyi ka bul 
ede r e k kendisi le 

Suriye- Fra nsa n1u
a hedesinde y .. ı pıla-

ca k tadila tı tetkik 
eyleınişti r . Mardanı 
Beyin görüşnıeleri 
ayni za rnanda as-

ı keri ıneselelere de 
ta a!luk etnıektedir. 

t 0 kiz dahilinde vazılmı~ ınııka,·euıet gfü;termekten ~ ~ 
e~er!erintle, Afrik;Hla ka: fu~iz mi kaldı? Altını mı R@} Q '-D ©) -----
in ve asırlardan beri terk bitmİ\' buluyorladı? yok- Y/ 
edilmi:-; bir ;;-ehird.erı l>alı sa mahiyeti bilinmeyen ----- IHJ <§} ~® IFO ® lrO liifil O~ 
ı:;edilmektcdir . Y c:rliier, l.ıir takım hastalıklar mı 
j( M:aslwna ,, rıın iç taraf
larmda ıııc\'(;ut ''Ta~ bi
nalar ,, a dair mırarcngiı 

hiküyeler nakle<liyorlar<lı; 
fakat biç kiıııse, seyy:ı h 
ve kft~if, ı· arl Maııeh 

( 1871) de gerçekten bu 
~1>hri ke~feoinceye kadar 
bu hikft~·elcre inanmıyor

du. 

Hara.beler iki kı::-ını 

uan ıniite~ekkil bulunu
yor. Ilir granit tepesi u~ 
tünele. 100 metre uzıın

JuX-unda ve 1 O metre yük-e • 
iiekJitrindc <lu\'arlar ba:-; 

~ . 
gösterir: asıl ha.rabcl1Jrin 
kenuilcri i::;e - ki bunlar 
gı•anitteıı y11variak bir lıi· 
na tc~kil etnıckted.ir -
vadidt! k:lindir. Bin~aıın 

<lıvarları h:ırçsıı olarak 
birbiri iistiit1t.! kornıııı~ 

granit ta~lan ile yapıl

mı~tır. Hayreti mucib olun 
şey, bu ta~lann tebeddi.i
lfttı havayiycden dolayı 

kat'ivven boıulmamıc;:: ve .. ... ~ " 
müruru zaman ile a~ınnıa-

ıiihur etıııiı;;ti? Bu bapta 
gittik<;e kabul edilen na-

' zaı iyr, sıtmanın bu eski 
nH.'tl0niyetin ıcvalını in
t:ıç eden başlıca sebep
lerdc:ıı birini teşkil etmiş 
olmasıdır. 

Bıı ~iin bu harabeleri 
ziyaret eden bi\· bir sey-

1 

yah yoktur ki, Cemiy2ti 
Akvam Sıtma Komisyo
n unun talimatına tevfikan 
sıtma, mevsimi müddetin-
ce giin<lc 400 miliğram 

ve ha. talığ·a tutulduğu 

tak!iıde, 5 - 7 giin zar
fında 1 - 1 , 3 gram ki
niu ::ılıııak suretile v ha
v:ılide ya~ayan nıalarya 

~ivri ~incklcd ısırmasına 

karşı kendi::ıini muhafaza
dan h:lli kalmasın. Bu 
ıııııazz:ım binalar ıeına~a 

etlildikleri zaman, insan, 
eRl~i milletlerin ~u mü
Cbtiİr ilacı tanınmış ol
mala rnı:ı t '"'~~iif ctmck
ttlrı kendil~rini alamaz. 
Belki "Ziıub:ıou,, er:uı 

mış olmalarıdır. Bu '·Taş 

binalar !1 acaba hangi ıııe- ' 
refah için<le bir ~elıir ola
rak kalırdı... 

Irak Hariciye Nazırı 
Beruttan geçerken matbuata be

yanatta bulundu 
Anka ra 22 (Radyo) - Ira k Ha rici ye 

Nazırı 8 1y Tevfik Sü veydi Beruttan ge
çer ken nıatbuata beyana tta bulunnıuş 
ve Filis tin nıes'e)esi n i ha l \'e fasıl etti
ğ i ni, 'Teşr in i san inin sonunda n evvel Fi-
listin nıes'desinin ten1an1en ha l edileceği 
kanattt inde olduğunu söy lenı iş t i r. Bav 
Tevfik Süv(•ydi esk i Kud üs Alüftüsiled~ 
görüşnıek üzre Şan1a gitnıiştir. Orada n 
T ayyare ile Bağ·dada gidecektir. 

Ulus Sesi~ 
CltJJ m h lYı r öy<®t 

B©lYIF©l MOIFll~©l 
Fevkalade bü· şekiide çıkacaktır 

Prens 
benii~ 

Altı yaşını tJiC 
mamlamış oı~odeıı 
tan Prensıerıo b~ 
harrem Şah J3tl 11• 

~ov· 
resmi kabul e.. rr 
tahtına oturur. 
kabulu ifa eder· 

fiiO 
Genç Pren.s, bil~ 

tanın en zengı~ irıiO 
darlarından bır & 

ludur. 

Mardin 

Satınalo1 · 

Komisyonu~~!'; 
. ~ 

Mardin Askeri "l ~ 
• • ,rlJl• 

nesinin yıJlk ıbtı. ~ 
1000 kilo Gaı Y3

" 
a,ınacaktır. 

/ ı J 
Eksiltme 1 0.1 

Salı günü saat 9J{O~ 
din Satınaıma ~ 
nunda icra kılıD!lc' r 

olunur. 

Mar~i~ 
1 Ziraat Ban~ası~ 

B 
tl~ 

Ziraat 
1
0 

na borclu I-1~11~,( 
F ~l 

zı atnıayH '. 
renin Şa bfl fll i1 

<- ~·· yünde buhıl1 ~ 
l . ·r rl~ cıta nısı t~ ı;I 
lığa çıkarı1°1ı, 

. I 1/tı' 
ihalesi 2 1 'jı 

rihinde Cizre f 
\'~ 

hay'etinde .;ı c' 
caktır· TH lıJ ( 
ve şeraiti 0 ~ e' 
mek isteye Cl ~c1 

Cizre idCl re 11 
~~ 

tine ve Baıl i 
n1üra caa tl~(J 
Iunur. 
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Mardin Vılayet 
Defterdarlığından 

- PİYASA E!Z!!f.l 

Cinai 

Bu<TdaY ,... . --
Arpa ~ 75 

L 

Mardind.e 
Açılacak ehii hayvan bit 

] JliO 
bo~ 

ı· ........ (' 
1ra1ık •eç~ıı sene 9750 
~~ 1 tahsısat'l . 
"~ a · a ıns·ısına ~ ' nar ( • ~ < "' ,r. l xer .. k 111l'ır.:t k cu~ ·azaı-;ı hü-

., ı 1 ona~ının 038 
JI 1 Z't m::ı.-

~I\ iki~ ~.rırıaa in~a edile
~ li oı ~ı kısrnı ke:;.if lıc-
th arı ı o f'rı4 . 
~ru .. "· >v hra GO 

~ lti'.e • tlı ka . tınden :?490 sa-
~ · flıınuı •)ı · . ı llıü .· . 1 

" ıııcı ınad-
~tihi ~ılJtrıcc 20/10/!)31: 
ı : tııle1 ...., 
;ııe k 1 4/ı l/n0s tari
•etı auar 1 ~ .. e . t:> ::run 111üd-
·ı 'e k . Yle apaJı zarf uc-u-
tı- l•k ·ı ., 
"'ll t . sı tıııeyc k l 

~Ur. . onu -

illi~ 9 ltıaıe 4 . 
3a tat'ı. İkınci Te:-:rin 

lh. ı ııne ı .. l. • 
"'<!. r.r: nus:u ıf Cu 
.. ı "unu ~ -
'''"(cakt "aut 11 de va-

ır • in 2........ • 

~iL ıru\'"kk 

l 
k tilar1 'l · at teminat 

ıJ1 ·~11,,/1477) lira (10) 

~ 
1 ~a ' Bu · 

~ ~ Q ttrıarrı , ışe ait fenni 
O ~ı "c: le, ke~ifnamc mo-

tııu 'toJ· . . bit(! e gı Lı evrakı 
. ~ ~'tilin bedelsiz olarak 

r~rJ ''afıa ,1 IJeftertlarlıl"rı iJc 
... r. ı. ~ai b 

~ :- ~'i~t resinden arana-
:ı,., . 

ı~,. 

1 ~( 1 , 

4 - 1stcklilcrin AI inıur 1 

veya :Mühcndi~ o.lnı~l~rı 
veya resmi cerıdc ıle ılun 1 

olunan talimatnamede ya-
ı 

zıh ehliyet vasikaJarını ı 
ibraz etmeleri mecburidır. 
Ehliyet va~ikası alacakla- i 
rın eksiltmenin yapılac:ığı 
günden en az sekiz gün 1 

en ·el bir istid'a ile Viltt- J 

yet ~lakamma rnürncaat
lc ehli~·et vasikaları alma
ları mecburi olup alma
yanlar Pk~iltnıeye i~tirük 
ettirilmiycccktir. 

5 - MukaYele ten z i-
minden sonra 1050 sayılı 

1 
nıuhasebei umuınive ka
nuıı unurı s:-ı fiçüncil mad
de~inin H fıkaımıa te"fi-
k:m bedeli ihale nıiktarı
rnn sülüsü toıninat ınukn
hilincle müteablı ide av anti 
olarak verilebilecektir. 

G - Jhalc deftenl:lrlık 
dairc:-.iııdo yapılacak ve 
isteklilerin teklif mektub
l<ırını ihale gününde ı:-aat 

10 a kadar defterdarlık 

makamında toplanan ko~ 
misyon riyasetine behe
mehal vcrmege mecbur 
ol<lukları füm olunur. 

l-4 

Ulus sesi Cum~uriyet 
8ayramm~a 

Fevkalade bir şekilde 
çıkacaktır . 

Cn (BirçuvalJ650 
Darı -:r-ı
N obm- -5 --
--~---ı---Mercimek :J ı 
Pirinç ~2 - -. 

-Sade Yat__ DO I= 
Tere yafrı 
-zevtID-V:ı.rı - 7o --
-Ytin . ~-30 
Veri - ::35 --

lfadem :.!O 
-- ---
Da<lem i~·i U5 

Ce-;•iz ____ 1~ ı -
---------
Ct!\'İZ İ <;İ _ ~;~ 

:ıı ahlep (.7 - -----
~.lazi 12 
l\: e-wıe Şeker 35 
Toz ;r.ker_~ _ 
Kahve 120 

istanbulda ı 
~ir tsrzi O~ulu 
Açıliyor 

İstanbulda bir tcr-1 
zi okulu açılıyor. 1 

Seraiti anlan1ak 
"> • 

ü ı ere taliplerın 
~1ardin kültür di
rektörlüo·üne 111ü
racaat erıneleri ilci.o 
olunur. 

................. lllİl ........... a 

ı l'"W"D ... llll"'m"nı::~;llll~::::;ııi"::in~:~:ıııımll~ ~ulb ... .ıı~ ..... lıı ... .ııı....... .. ..... ıı....Jı....... L 
ABU tA '1 İli 

ŞARTLARİ 
·-----11 Abone ~artıarı 1------

Müddet Türkiye iç~ Haric için -
t'ı· Avlı~ ... • b 30U Kuruş 500 Kı:ru~ 

Altı Aylığı 450 IJ 800 r. 

Seneliui c 800 il 1500 
" -----

İLAN ŞARTLARI 

• • • v 

sergısının programı 
A - Kısrak Şubesi : 

Sf'rfrilerc i~tir:ık edecek kısraklarm mösP.ccel 
ya \':-uların hiikiimet veya eşhasa ait müs~ccel damız
lık ayğ'ırlardan hasıl olması ve pedigrileri bulunması 
:-;arttır. Birinci ve ikinci mükafat 4 - 10 üçüncü, . 
Düruiincü mükafat ise daha yaşlı kısraklara verilir. 

Teşhir edilen kisraklar iQin 16 wU· 
kft.fat "ardır. 

Serğilere 6 a.ylıkdan 3, 5 yaşına kadar olan 
suf kan arap tayları girer bunların müsccel olmaları 
:;;arttır. 

Teşhir olunan saf kan arap taylarına 
16 mük ı\fat verilir. 

Adet "Mükafatın Nev' i -
1 Birinci Mükafat 75· x 1 = 75 

2 lkincJ 50 x 2 - 100 

3 Üçüncü 40 x 3- 120 

10 Dördü.1cü - 25 x 10 - 250 
545 

1 - Sergiye duhuliye ücreti yoktur. 

2 - Bir hayvan şende yaluız bir sergiye iştirak 
edebilir. 

3 - Bir senenin sergi!--inde birinci gelen hayvan 
diger scnelf'rdc ancak ikinci üçüncü dördüncü ve 
lıcı-;i ııci olarak sıra:silc ınük bafat landırılır ve bir ha· 
yv~n müddeti hayatında c·~, sergiye iştirak edebiJir. 

4 - Yarı:-.lara i~tirnk f'tmek üzere, hazulanmakda . ' 
olan hayvanlara sergiler de mükftfat verilemez yarış-
l:ırde ıı iki sene ka<lar bir müddet evvel uzaklaşmış 
ohm havvanlar ·erCTide kazandıkları takdirde mükafat • 1::) 

lir. Yeri 

ü - Mükafat kazarı:rn hayvanın sahibi hayvan 
(l'en(· \1asında 5atın alar:ık kendi elinde talim ve tor-n ..,. • -. 

l>ive etmi~se mükafatın nı~fı bayvauı kendi elinde 
d~ğ'otup büyütene digcr nısfıda talim ve terbiye edip 
sergiye getiren yeni sahibine verilir. 

6 - Sergi kayit ve kabul muamelesi 18 - 14 
_ 15 - 16 - 17 / 1.Teş. / 938 günlerinde veter-

İlanın beher satırından (1()) Kuruş nlmır. 
İlan neşrinden mesu.liyet kabul edilmez. 
Günü geçen nushalar (10) kuruştur. 

..................................... -

, ucr dircktörlügünde ~ 8 - 19 - 20 ~ 1. Teş /938 tarih
inde de hayvanlar muayene ve puantaj edilir,/21-
:?~ Cunıa, Cumatesi günleri ta~nifü ve kazananlar ilao 
edilir. 23/1./ T<'~ / 938 pazar ı:ünde kazananlar ser
o·i mahalinde teşhir edilir. Te~hir üçünidilr . b 



JDAREHANESİ 
Edd Ralke?'l.Bhuuf H...W Daire 

1 VURT DAŞU YlUlırt<dlc§l~: 
Türk evinin şe- '·yanbir ev, Çocuk· 

refli ana nesi kiler- suz bir vuva kadn r 
dir. 1 tadsızdı~. 

Kavanoz, kava- I Bu güzel anane 
noz reçelleri, şişe l mizi yaşatalım. 
şişe şurupları olnıa-

Her nevi Def ter, ~ek, Bo
no, f,la kbuz, Kc.iğıt bnşl ık

ları, Kartvizit, Davetiye, 
Duvar afişleri, Sinenıa ve 
Tiycı lro biletleri çok güzel 
bir sekilde basılır ve lnsa . . 
bir n1üddet içinde teslin1 
edilir. 

Yeni getirtti~imiz 
fan-~azi ve kübik 
harflerle çok şık 
~eçete li.Agılnrı 

basılır. 

)lücellith:rnemiz \'ardır. 

ller boyda kit:ıh. defter 
ve sair biitiin ~eyler çok 
şık ve Lcgenilccek şekil
de teclid Pdilir. 

Verilecek şipari~ler. güderilccc~~ paralar M:ırdinde ( Ulue Sesi 
Basımc\'İ) İdare ıııüdürlüğ'ü namına gönderilmelidir. 

Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok~nakh bir '4 

rsuette yazılmasını sayın mü:;;teriler·imizden dileriz. 

Türk Ha\IB 

'.r 

~ 

Yur~~aş ! Kaça~cı vatan ~a1ım~ 


