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-_SİYASAL GÜNDELİK TURK _GAZETESİ_-
Sayısı 100 Paradır. 

~~~yıl Kuruluş yılı 1 Ağustos J927 
m 

F'ransız Başvekili ve Hari -
~e nazırı Lo·ndraya gittiler .. 
~~koslovakyadaki mü- Polonya - Çeoslovakya 

1nıgruplar Henlayinin Hududu Kapatlldı 
Çekilmesini istediler Silah taşınıak yasağı Ma

-----ı car hududuna da teşmil 
t\nkr\ 

Çt-k ' r<t 18 A. A. -
Oslova k 'd k. Sosy l ya a ı lnuiliz kabinesi bir takım edildi 

ları a . den1okra t
likı a Çıftçilt'r kato-

erden .. 
lllı"'.L· nıurt>kkep 

"'11 nı b. det) 1 r grub Sü-
h ere h' ty ıtcı ben bir ann 
dt'tek a nıe neşre-
kiı lienlavnin çe 

llıt-s. d -
tek b' ın en sonra 

ır te · ı . 
"e~uı .->rı,1 nles~i 
kiı· h fırkası tes-

ı11e d · ·. 
ltr,j· a vet etrn İş-

ır. 

teklifler hazır~a~ı 

Ankar~ 18 A. A. -
İngiliz kabinesinin 
Fransız nazırlarına 

tevdi t·dilnu·k üzre 
hir talunı teldifler 

h~zırla<lığr söylen
nlt·kteJ i r. 

1 &ıısnonz .. Fırau=ıısodğ 
Başvekilleri arasında 
ll'ıüzakereler başl-dı 

i\qk 
t'r ara 18 A. A - İngiliz B<1şvekili · ~tısız b · 
•leli ·. oaşvekili Çen1berl~1yn ara-

Ankara 18 A.A - takalarına da tfş
Çd<os!ovakyada si- 111il ed:ln1iş ve Po
lah taşımak ve si- lony;:l - Çekoslovak. 
la h ve n1ühin1nıa t ya huJudu bir çok 
bulundurnıak yasn- noktalarda kap3-
ğ1 Macar hudut nıın- tıln11ştır. 

~~n~vır~cdl~ 

Baltan Antantı ve Saa~3~a~ PaUı 
Mümessilleri T oplan~ılar 

Ankara 18 A·A -
Ba ikan nntantı dün 
cenevrede bir top 
lantı yapn11ştır. 

l()rı tirıciye Nazırı sında n1üz~kereler 
1 <lra v·ı · · A k A \ erd· "' gıt111'ş- başlanııştır. n ara 18 .f -

ır. S 

111ü nıessilcri de top
lan nuşla r, hükunıet
leri noktai nazarla
rı arClsında tanı bir 
hirJik bulunduğunu 
ınüşahaJe etnıişler
<lir. ı---------j aadabat antantı 

lltı .. i -------·:-------devı, t gun ngitiz Nafia ve Ziraat Miiietler cemi yeti 
tı1il ada ın la ri le 
lllh~«kerelerde bu Vekilleri Asaınblesi 
~·:caktardır. - İstan bu lda 

~a:l!fıs 18 (Rad"o) 
·ı rıste ., 
ı t l n tavyare 
t' on<l ra ., . r,1 ya gıdt-n 
h. nsı1 B 
u,,la 1. · 

1 ŞVt kili 
. c '''e ·ı tıy\! N ı ~ H ıri-

'*ll Üonne, 

Ankara 18 A.A -
Nafia ve Zirn~t ve
l<illeri dün c-ı~ş ~n1 
İ"ıtanbula gitınİş
tir. 

~1illetler cenı.veti ., 
«-lSa n ıblesi n leni cı-1-
s esini akdt'tnıiş, 

S;ınksiyonhıra ait 
16 ıııcı nıaddeye nıu
<l riz ohı n devletle-
rin hevn nn tını <l in-.,, 

lenıiştir. 

Türk-italyan 
t!caret anlaşmas 

Türk - İtalyan 
tic~ret anl:1şı11nsın

dn hulnn~c<ık ol~ıı 
ve 7 kişiden nıü rel.;

kep hulun~n İtcıl · 
y~n heyeti İ::.ta!lbu-

Yeni bir öiüm 
Şuaı keşf edıJdi 

İki .Macar radom tek
nikcisi yeni bir ölüm şuaı 
keşfetmişlerdir. Bu keşif 

büıün ilim, bilhaEsa harp 
fcnnirıi alt üst euecek bir 
mahiycttt·dir. 

Bu iki l\lacar 
miihen<lisi öyle bir elek
ıidk m:.ıkiııesi keşfetıııiş

ler<liı ki, bu nıakineııin ne
şir etıigi görünmez ziya.
la.rın öıılirıe rıc gelirse gel
sin yakmaktadır. 

Bu elektirik makinesi 
camı YC irıcı~ madeni lP.\'
haları su gi~ i akıtmakta, 

a:t:ıcı \'C\'a <ii<"rer madde-
n "' ::"" 

lt·ri 20-3'J santimetre uıo-
safe<leıı tutuşturı~ıaktadır. 

Ke~ilı'r "e köf•Plder 
üzerinde yapılan ıecriibc

lt•r miishct ıwı ic"ler nmııiş, 
görünmez ziyala 4- 5 
metre ıııc$aftdPn lrn hay
''anların c ·ınlarını çıkar

mıştır. 

Nafia Vekili 
izmire gidecek 

Ncifia vekiJi B. 
Ali çetin Kaya bu 
günlerde İzn1İrc gi
<.h cektir· Vekil İz
nıirde bir k~1c o-ün . . ~ 
kH Ja ra k n (:1 fia işleri-
ni tetkik ed< ct>ktir. 

! rı gelın;ş, n1üzcıl<e
relere l'ophrı ne köş 
künde başlanuştır. 



------1 TARiHİ TEFRİKA 1------,ı 

MARDiN ARTIK DEVLETiNiN SON GÜNLERİ VE 

Aksak Timurun Mardini Muhasarası ........................ 
3 Yaz&n; Siret Bayar 

M~lb~K USA 
· Hükfimetin en zayıf bir zamanında 

Tahta çıkmıştı 
•••••• 

............. 
f Rdyo Ha~erlerimiz f 
~ .............. . 
Fılistinde 
üç polis daha 

öldürüldü 
Kudüs 18 (R;.ıdyo) 

Tedhişçil~ rin l~ğıın 
suikasla rı deva 111 et
n1ektedir. Bu gün 
dinanıit yerleştiril
ınış bir yeraltı la ğı
n11nın infilcıkınd~n 
üç polis ölın~ş, altı 
polis yaralannııştir. 

Ayrıca bir polis 
yaralann11ş, bir ça
vu~ ta öldür ü1nıüş 
tür. 

Hitlerin Cumaı 
si oünleli 

" ıe' Alman de• ' 
f •inin baY•:,ı

Cu martesll _, 
bir mevkii• 

rei.J 
Alman devlet , 

Hiderin bazı cuoı1, 
günlerinde A "rupi 

' bll yecana düşüren dt~ 

lerde buluadnltuns. bİ 
. ı d' s· ecııe emış f:r ır. ır ·ııı 

H·tı . 111Ubt 1.ete ı eı ın . 
marteı:si günleriPl 
te~bit etaıiştir: 

rti· 
Alman de' Jet 

ilk dikkati ceJbeci"~ı 
marte~i güu ü t 9 )lıt j\I 
günü oldu. O ~ilfl~~e 
yanm mecburi 

~ 
tildi 

Melek 
lsa'nın : 

ya~tıı ~ığıi 

Zencirli 1 Mussolini 
me~rese i Bir nutuk 

ilan edildi. 

~lrla 

tı1aa 
tir 

• 

lJ1 net 
Bundan soot c k 

senenin 4 Tenınıuı 1k 
t . .. .. " )P..,~.ııl 

er esı gunu, ~ VJ l 
\ rahbassı. Greyseri~oıi. ılft 

te ULl'AN İsa, Mar
~ din Artık devleti-

nin en zaif bir 
zamanında tahta çıkmış 
buluniyordu. Kenc~inden 
önce iki yıl, iki ay ül
keye buyuran ( Melek 
MH tımud ) zamanında 
çıkmış olan dahili i~yan 
hükumeti çok sarsmıı, 
çöldeki ']'ürkmen Bey
leri hükumete ka""şı ka
fa tutmağa. başlamış 

!ardı. 

memlekrtler halkına 

bahşettiği büyük hürri
yetle her ke~in sayğı 

ve sevgisini kazanan 
Melek İsa ata
lurı gibi ilme, fenne. 
sanat ve kültüre de iç· 
ten bir ilgi göstermişti. 

İçı::el :ızılarda ve ku
şatmalal'<la zarar gilren 
yupılaı· yeniden yap
tırılmış, bu gün ayakta 
duran ve çok değerli 

~felek İsa iki önemli Türk sarıat ve nıima
mesele ile uğraşmak rL ini taşiya.n (~enciı li) 
nwcburiyetınde ıdi. Biri 1 m e d I' esen ı n ınşasma 
babası Melek Muzafre-

1 başlanmıştı. Ll) 
rin başarmaya imkan 
bulamadığı dahili ıs.\ an 
işlerini yoluna koymak. 
digeri de Anadoluya 
akın eden Aksak ı imu
ı un suld rışlarından ül
kesinı kornrnak ... 

T.ıhta çıkar çıkmaz 
(Eınir Feyyazı) keudıne 
vezir edineı-ek, pu çok 
degerli ve biıgili devlet 
ado.miyle başbaşa ve
ren İsa Han, az bir za
man içinde asayış ve 
nizamı teıııine ve çöl
deki Türkmen bovları
nı itaat aım.a ~ıl naya 
ınuvarıak olmuştu. 

Buyruğu altındaki 

Mardin ve Kızıltepr.
deki ima IQhaneler ge
nişletilıııiş, Suı iye ve 
Irakla olan ticari mü
nasebetler ku \'Vetleıı-
dirilmiş, şimdiki orta 
mektep binasırıın yel'in
de olan ( MuzaHeriye ) 
medresesinde yüksek 
iJinıler ok~tu!maya baş
lanmıştı. 

(1) Bir adı da (Sultan İsa) 
mrdrc:::e~i olan zencirli 
medrl'~enin kapısı a~rnn. 

ılPki y:ıı·, hu ı , j ıanın hicri 
787. 1'11ez.i ~Iuharrenı ayın 
da ikmal ediln.iş olt!u; u
nu gö,,terwektçuir. 

··~···• söyledi 
Ar tık oöuJları za-

red .. , MtılP.tler C ıJ~ UI 
dP, masayı yu01r 

ı::ı 

maı ıında Mardin şehri 

çok büyümüştü. Şimdiki 
(Monsuri) köyü Mardi
nin bir mahallesi idı. 

Buraya Artık oğulların
dan Mdek Mansure 
izafeten t.ıu i::iim \leril
mişti, 

Şehrin bir kısmı da 
kale üzerinde idi. Kale
de senelerce şehir hal
kına kifayet edecek su 
kuyuları sarnıçlar, erzak 
depoları binlerce kişiyi 
istiab edecek kışlalar, 
Artık oğuJları Hanları
na ait saraylar, camiler 
vardı. Bu gün kale üze
rinde mevcud olan en
kaz, yıkık birıalar bunu 
bpat etmektedir. 

(59.t H.) tarihinde Şam 
kaanı E.vyub oğulların
dan Melek Adil .:'\eyfet
tin Mardirıi muh~saı a 
ettigi zaman O tarihte 
l\lardin Kaanı bulunan 
Artıklardan Hii~amcttin 
Yoluk Aslan müdafaa 
kuvvetini alarak şehir 
halkiyle beraber kale
~ e sığınmıştı. 

Kalenin muhaseresi 
tam bir ıene aürdüitl 

bll 

Kudüs 18 (R~dyo) r<ik Almauyadan ~1JI 
yett ayrılması "u 

İtalya Başvekili B· di. 

~1ussolini Tırvesle- r1~1 
" 

" Yedi gün soıı. ~ " 
de bu gün bir n u ~ Temmuz cumartesıı~, 
t u k vererek Ç· l<os- Jusuıı mf'bdei ot•ıı 1,. 
lovakya nıese lesine 'ı tury:ı : Alın:u!Y~ 30 

. . sı netıcelcnmıştır· 
de te111as etmıştır. 

19
1 

Ku~Us Ra~yosu 
Kudüs r;:ld,·o is

tasyonu 19 Eylülden 
ititibaren biri saat 
18,5 ta, diğeri de 19, 
45 te ol ınn k üzre her 
g :ce iki dafa dünya 
v~ ajıns haberleri 
vert:cektir. 

halde halk ve asker 
açlık ve susuzluk ihti
yacını ancak son gün
lerde duymuşlardı. 

Melek İsa ilk iş ola
rak kalede mfüJafaa 
tertibatı aldırmayı da 
göz ön ünde tutmuş ve 
gereken tedbirleri al
dırmıştı. 

-Sonu Var-

7 Mart 936 cıJ 
güoü Lökarno ın°' ıJf tlli 
fasediJdi. 18 ~cfJ'J~
martesi, Danzıg 

vukua geldi. 
~i 

Bundan soor:ı ti 
SC'lerde yirmi dlir~t! 
bir fark göriilıı1e1' 

,ııı 
RenaPi mnıt1'9' ~ 

k . ·ı . 6 ııı' erleştırı me~ı, 

cumaya rastla<l1• 

Ulus Se 
cumhuriY 
bayraıt11 

F k '" d bif ~v a~a e ~ 

kilde çıka'' 



ULUS SESİ 

ı-PİYASA-~ 
Clnal 1' Kilo•'!_ 1 

Jtı.:-11 Sn. · 
Bu~tfay 4 ( _ 
Arpa 3 1 

-Cn t Bir çuva.1) 650 -
Darı 3 -
Nohut 5 -
~I ercimek 3 - 25 
Pirinç 25 

Doktor Haıı·ı Bayrı 1 - ~:~:~:~L_ _Sö =_ 
~eytin y:ıf't 60 _ 

İ ' Yün 30 
. l tolj oı... 1 ı· b ld b 1 h r l>eri - 3-2 --'lll' nra < s ta n u e u unan ş~ - 1 -1

l Me l k Badem ~2 ~h lll : et Hastanesi Dahilive Mu ------- --
. ~SStsı O k .,, ifadem içi ıoo 
'"et· : o tor B <l v Halil Bcı vrı nıezu- Cedı 20 ı-. •nı b't· .,, ., ı - -----'·-- __ fl 1 ırer~ k şehri n1ize dönn1üştür.

1 
· u ... ,·iz ic;i _ 40 _ 

oş geldiniz deriz. )lahlep __ _ so ___ _ 
M ~lazi 12 

nııırlar Meclisi -Y-u-rt-t-aş-i1 -~~-~·::_k~~k __ •r ı=i~ =-
~~ k . ._ 4ö 

~iıdi~j~:He~ bildi- Kaçkcılık ! Ei~".--~ __ .1.i~~ _ 
~ırJ go ı·e Na- y 

ar nıe J' . . apma ı>ek~-- 22 -
ll1a c ısı ıçt i- Hal ı 45 -
. a davet d.J . 

tı · e ı m1ş-

n;İ~~lti~ıa'da Bey- Mar~in satın alma ~omisyonun~an 
kik e Vet Zİ \'et tet- 8, Hd. Tabur ihtiyacı i.;in ed' I v • 

· ı ec.·ktir. 1- 8/9/938 gün Eksiltmesi icr:ı edilen 20000 Kilo 

!ayı 108i 

Mardinde 
Açıiacak ehli hayvan 

• • • 
sergısının programı 

A - Kısrak Şubesi : 

Serğilere iştirak edecek kı~rakların mOsPccel 
ya v:-ul:ırın hükümet ,·eya eşha~a ait mü~Pccel damız

lık ayğırlardan hasıl olıııası YC pt:ıdigrileri bulunma::-;ı 

şarttır. Bir inci ve ikir ci miikfıfat 4 - 1 O fü; üncii, 
Dürdüncü mükafat ise daha y:ışlı kısraklara veıilir. 

Teşhir edilen k lsrakla ... için 16 m il· 
kAlat ~ardır. 

Arlet 

1 
2 
3 

10 

Mükafatın Nev' i 

Ririeci Mül-a.fat 
ikinci 
Üçüncü 
Dürdüncü Mükafat 

D - Tay Şubesi : 

Miikafatm Mıkihırı 

7f> x 1 - 75 
50 x ~ 100 
40 x 3 120 

30 x 10 = 300 
5tJ5 

Serğilere 6 aylıkdan 3, 5 yaşına kadar olan 

~af kan arap tayları girer bunların oıüsccel olmafarı 
şarttır. 

Teşhir olunan sal kan arap taylarına 

. 16 mUkAlat "erilir. jl Bulğur 3828 Kilo ~l ercimek 16800 Kilo Nohut yapı -
~ manv M ı lan eksiltmede verilen fi:ıt hatdı layıki lıulunmadığın-

1 a· ançuıo d<tn 10 giln talik C'dilmişdir. ikinci ek~iltme 18/9/938 ı--
Çarşanıba günü saat 10 da icra kılınacakdır. şartname 

A tabur levaıiminden parasız alınabilir bulğurun mu-

AdPt Miildifatın Nev' i M ıHdifatın Mıkoarı. -
l\f asında vakkat tPmİnatl 

Cinsi Lira Kuruş 

1 Birinci MtikAfat 75 x 1 = 75 

2 lkincd 50 x 2 - 100 
J\ 1 Mercimek 

rı1an ·ı 
50 97 
23 11 3 ÜçUocU 40 Çuk ya ı e Man- Nohut 

Pıl o a rasında va- 00 65 
x 3- 120 

k lan iktisadi n1Üza-
e er b' 

im ır n1ukavele 
la siyi 

ttı· . e net icelen
'Ştır. 

~ovyet ~onan ması 
Sovvet <l 1 Yak - on~nn1ası 

lnda s b h 1 
tı1a on a a r I 
ltty~evra la rına baş 

'Cakt .ı r. 

' 01onya or~usu
nun maneraları 
\\\ tş 

"İl ct ·--. uvadan hildi-
1 'gıne .. 
0 11 gore Po-

Ya Ord nuv.. us unun 
. Uk •·o b h rn ., n a a r 

1. anevr l 
"'llda a a rı pek ya. 

2- 6000 ki!o Snbur. 24/9/938 günü saat 11 de ek. 10 Dördüı1cü - 25 x 10 - 250 

siltmesi icra kılınacukdır. Sabunun muvakkat temına- 1 

tı 211 liradır. 
ı - Sergiye duhuliye ücret i yoktur. 

545 

1 o. 14. 19-23 
--1!!!!!1 

2 - Bir hayvan sende yalmı bir sergiye iştirak 

ABUNA V E İLAN 

$ART L ARİ 

·----1 A bone ~artları 1-1---.... 
llBddet Tllrklye lçln Harlc lçfn 

Oç. Aylığı 80u Kuruş 500 Kuruş 

Altı Aylı~ı 450 
il 800 ıı 

Senelil'i'i e 800 
:ıt 

1500 " 

İLAN ŞARTLARI 
lıAnm hener satır1ndan (l<l) Kuruş nlınn 
llAn neşrinden me8u liyet kabul edilmez. 
lillnü geçen oushalar (10) kuruştur. 

edebilir. 

3 - Bir senenin sergi~inde birinci gelen hayvan 
diger senelerde ancak ikinci üçüncü dördüncü ve 
beşinci olarak sırasile müldifat landırılır "e bir ha
yvan müddeti hayatında beş, sergiye i~tirak edebilir· 

4 - Yarışlara iştirak ttmel~ üzere, hazırlanmakda 
olan hay•:anl:.lra sergiler de mükafat "erilemez yarış

ı larden iki sene kadar bir müddet eV\·el uzaklaşmış 
1 olan hayvanlar sergide kazandıkları takdirde wükafat 
: lir. veri 
1 5 - Mükafat kazauan hayvanın sahibi hay\•an 

1 

genç yaşında satın alarak kendi elinde talim ve ter-
biye etmişse mükfi.fatın nısfı bay\'alJl kendi tJinde 
doğotup büyütene diger nısfıda talim ve terbiye edip 
sergiye getiren yeni sahibine verilir. 

6 - Sergi kayit v~ k:ıbul muarneleı;i 13 - 14 
_ 15 - 16 - 17 / 1.T~ş . / 938 günlerinde ' 't'tt•r
ner direktörlügünde ~ 8 - 19 - 20 / 1. Teş / 938 tarih
inde de hayvanlar muayene ve puant:ıj edilir, / 21-. . 
22 Cunıa, Cumatesi günl cı i ta!'ııifü ve kszammlar ilfio 

batlıyacaktır. 1 
edilir. 2311./ Teş / 938 p:ızar günde kazananlar ser
gi mahalliıde teşhir edilir. Tifhir üçüogdür. -----



JDAREHANESİ 
f.ald; Halke7i eı .... ı e ...... r Daire 

T eltraf Adremi 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

lVIARDIN'DE • 

ULUS SESi 
U•-t N..,.ıyat ye y.

Direktörl 
- M. Siret Bayat 

Baaılclıtı yer: (ULUSSF.SIJ 

Mardin VUIRTOAŞ! 
Encümen ' 

rtaokuluna gir
mek için 

Türk evinin şe- 1 yanbir ev, Çocuk, 
refli ananesi kiler- l suz bir vuva kadar 
dir. tadsızd ı~. 

1Iardin - ;. 
lunda vaptırıl~ .!A • . 1J"' 
Metre tulundak~ 
20 kuruş keşif 

Kaıy~ ve h~ul şartları 

Kavanoz, kava -
noz reçelleri, şişe 
ş;şe şurupları olnıa-

Bu güzel anane 
mizi yaş·ıtalım. 

· ·esi 1 tamiratı esası) 

tarihinden itib3~ 
içinde p:ızarlıltll 

Okulumuzda kayıt 

Ye kabul ~2/8/838 elen 
başlayacak, 20, U/U~~S 
u~ sona erecektir. 

.-.., ~ a·ı k · )fıı 
:3 - ~ağlık raporu. r~A•Msre·E~R5'1~K"~Amt:~•ı :e.~~::ı~tı~~I~irad•' 
4 - Aşı kağıdı .

1 
~~\~1 1 da -~ Jilerin bu müddet_, 
i.~ Daimi Encuıneııe 

5 - Dlizgün bir kı- ~ •1 R T o R K ~ o c u 6 u ur G k · · ı I l~ ati.arı ilan oıun · K irme ıstıyen er lıkl~ çekilmiş 4;516 bo- ft 
,·eJisile gelecek ve aşa- 1 
giya yazılan evı akı yunrla 6 adet fotoğraf 1 O ;ı. l 
get~·e-ce~~;:~a veya me:i (vk~~~! b:ı~::::~ı ~ H~RK~M~S~~;~;U~~N fi y urtda~ 
tastikname. 1 R o M A N tfl Kayıt her gün 9 dan ~ fj 

2 - Hüviyet Cüz- 12 ye kadardır. :~ - 1 
danı. f/J Fiyatı 150 kuruştur 19 1 Kiraya da verilir ft ·~· 

,., ........... ,H•r•n••••••, .................... ~-~••=ml!!llin:J!lsaasa•I Hayı'nı 1r 
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B no, A1a kbuz. Kağıt başlık- hıırllerle -:ok şıl' İf VafffilŞ lfi ları, Kartvizit, Davetive, reçete kAfıınrı 
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\a ve sair bütün Revler çol: 
J9I bir nıüddet içinde teslim şık ve beg.,nile~;k şekil 1 eclilir. tle ıecliol edilir. 

· ~ Veril~cek siparişler, göderilec~!{ paralar Mardinde ( Uluf-
ı :.- Basıme,·ı ) ldare müdiirlü~ü namına göndf)rilmelidir. -
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