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1 EylOl 19l8 
Perşen1be 
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Sayısı 100 Paradır. 

-; 

Kutladığımız giin .. 
huıan ' 

Yazan: Siret Bayar 

a tez ._Yıırt da içten 
ao A.rr ahurler)e kutlanan 

,..u~tos . f 

saçan ~frm..-dcigin süngil· 
~iyle kaıaıııları \'e se"i.n· 
li Aııadolımııızun bağrına 
zafer çic; ... klcıiııdeıı çelenk 
ört>i1 günt>şin al martında 

beliren 30 Agustos zaferi; 

ll'ıı <l za er ba \•ra. 
' evrim t ·ı. . 

llesin . arı nmizin si-
'! bır 

d"t.. Yaş daha kay-
•1rı1 1i ş ı 

tik~e 0 uu. Yıllar geç-

Kuruluş ydı ı Alfustos 1927 
7T 

HötRetr 
Mareşal F evi Çakmak T a~tim e~ilen mın· 

arasında tatayı teftiş etti 
Roma 30 (Rady:l) 

)'Uk . nıanasını ve l>ii-
ı'' ıul'run .. 
~ terli 1~ u ve ölnırı şe 

Kızıl dumanlar arasın. 

itan fışkıran kan .. tlı Türk 
atlılarının mızraklarınrla 

Teati e~ilen te~rit ve teşettür telle~i 
~1unih :Hitler bera-

Ank:lrn 31 A. A. - 1 .. MH re şal Fe,·zi 
lıi,8 .. tt·~t~r:ilarını rlah ivi 

~ l llırn· • nu . .. ıı tm lılu gü-
llıUınn ·u 

d ıir ~ k~ek hatır.ası 
na k:.It 1 . 

kaıac· 1 er ııniııle saklı 
aktır. Çiiııkü: 

At.ı tüı kün n1are- Çh kn1;~ğın Atatür-
ke y~zılan telğr<ıfı: 

Büyük Cumhurreisi 
Atatürk 

heı inde n~uhtelif 

Generallar bulun

duğu halde B~•tı 

taraflarınde tHh-
~ 
~ ı. l<u, ,.et . 

~•ıv, et . sıı Lir i~tiklal, 

parhımış. en parlak bir 
1: udrt•t olmuş, ;ı nnclt·rin 
kurmnay:m gö~ yaşları 

o Türk ettlılarının mızrak

ları ve kılıçları üstünde 
kurumııştur. 

ŞHI Fevzi c;~km~ğa 
ç ek ti lder i tebrik tel

gr;:l f ı: 

Mareşal Fevzi Çakmak 

Mesudane idrak etti
ğimiz büyük zaferin 
yıldöııümü münasebe· 
tile Cumhuriyet ordusu 
mensuplarının yüce 
Başbuğhırma sarsılmaz 
candan bağlılıklarını •e 
son~uz tazimlerini say· 
ğı ile arz ederim. 

!<iın edilen . n1ınta

knda bir teftiş y~ p-sıı b' 
~aıı,fi.. ır medeniyet 
b "J ac:ır,.1n . d u k b ı ı8pat e en u' ~:tl 
tıi 10k 'e tar iht gün, 

Onun iı.;in Türk ulusu 
h:.ı günün şerı·flı hatırası 

önimde ne kadar hryC\· 

1 

El&zığ 

Türk ordusunun bü-
l•ıtıı ra:11 l•ir devri k:t· caıılan!la \ 'C nıilli gurur 
. ıış, ili dııy=-a haklıdır.. yiik zafer bayramı, baş-
•~tikıtı . 

111
' nıedcniyet, ta siz olmak üzre bü-

• lı·ı \e hıtkiki hürriyet r---------
\ cı Lir d . 

hl evrı açmış \"e F, ı · t • d 
libj~'.ı 'ftirk uıu~unun ta- ] 1 s 1 n e 

ıı deın . 
tııa 1 şımnekle kal 

tıış bu 
:!İtıi"in s.:~0 .. t.ir cihan Araplar Yahudi 
"ıtş , . rıııı dP~iştir. 
tı e t!heu· k l ıa1ı Ohn1Jşt~~.Yt!n tarilıin dü kan 3?101 

t Hakiı.:ı . yaktılar Crtıııil htl' intimizi 
A • t!den u · . . 
"lt;lt(i k· lu Şefııııız _ 
~ .. h. r ' bu büyük esnile l(udus 31 (Rndyo) 
lıa t~ı~an Türk ordusu 1 Dün sabah Ycıf"da 

tün silAb arkac.iaşlarıma 
kutlu obmn. 

K. Atatrük 

Genelkurmay Baş
kanı Mareşal 

Fevzi Çakmak 

30 Ağustos Zafer Bay
ramı münasebetile 

Büyüklerimizin teşekkürü 
('ş· aı~ntlırd ğ . T h' . f 

ı göruı . ' ı tarıhtP. d ışçtler tH rH ın- Anknra 31 ·'. A. _ b - be 
ı"li ıııeıınş b · " " a yra nıı nı una se -
~ıı~;rer,. 'I'ürki;Pyıinu~~ dan ~ğır surette Y~- ~iyaseti Cun1hur tile menıleketin bir 
'e .. Yüksek h;tyatına rala nHn E seyyıd k · l'ğ' k 1 · .ı 1'lltkl"I' u ınurni allp 1 ın- ço yer erınuen ge-

tıktan sonr~ ~1uni
he dönnıüş' ür. 

Me~usumu 
Bay Ali Hiza Levend 
Mt busunıuz dok

tor B. Ali Riza Le-
vent dün şebrinıize 

ge!nıiştir. Şt hrİ· 

mizde hir kaç ğün 
kalacak o 1an SH\'ln 

w 

hoş Sn vl n v ı nı ı z a 
w 

geldıniz deriz. 

llluştur. a ıııe ka·ıuştur- Tevfik Şen1ti teda- den: len t~brik telğrcıf-
va i altına ;a hnn11ş- MarJı'n AıtıL Jev tır, havatından ümit Bü) ük Zafer bay- larına ayrı ayrı ce- U 1\ U 1• 

yoktu;. Bu sabah ra nıı rnünasebeti le ı\n.::lu_Ptesvsı~rreomlc" endiBğ~~ş~ 
bıonıu 

'8kerirı .JJt~ııır da şehid 
1111 ı. ahııJes·ı ö .. d , .. ,1 ııun e 
t..ı '4 il g·· 

'CİI 1 1 ııun hatıra~ı 
l'on 1'~~·~~1ırke11, ı 8 nıil
bıı gurıu~u." gc)zü öııUnıte 
h:trıka kahraına11lıkları 
<laha ve ınııc·ıeleri bir 
tı teceıu · 

ı.ı \·a etrnış ve bu-
ıı · ratan ~rı ir a karşı besle-
hı& taııaln ,.~ iınan bir da. 

... (lınıın· 
'Jdr. 

n· \t ıcranıı 
. l\~ların annelerin ~öz 
Yıtlııı). b~ ~Pvf,,ç katan 
d . ır c • r ' 

:ırııt İlb· çı t. YPşil nıır 
1~ ·•tn alaı ak Dum

• -ıu.kı' llll\la a~ 

1 Y h J . d- yurdun içi ııden \'e cı r> 

arap ctr ·' u 1 u- b vekil Celal Bcıvar kanlarını :ttt ş~ ,·er- (hşınd:ın gelen te · ., !etinin son günleı i 
ınişler ve bir Jükka. rik telğraflar ından bunlara karşı le-

vc·ık- ı\tatürk pek nıüte. şekkürlerinin ibla-
15 Eylülde başlfyor 

nı tan1an1en -
nıışlardır " , h:-ıssis olrnuşh~r ve ğina anadolu ajan. 

teş .. kkürlerile teh- sını n1eınur ctn1iş- kında gösteri 1 en 
N"btus civarında 

bir çok bon1ba ya. 
kal~nnuştır. El•Je 
edilen hu hon1balHr 
kanıilen Fransız 
boaıbawır. 

riklerinin ilt:"tiln1e· lerdir. yüksek alakaya ce
sine anlidolu H jan. G~nelkurn1ay b~Ş· : V«tben teşekhürleri
sını mernur etn1iş . k~nı nlareşal Fevzi nin ajans vasıt2sife 
lerdir. Çakrn~k ta zafer iblHğını rica etn1iş

Ankarn 31 A. A. - hayranu dolayısile ferdir 
Otuz A&usto~ .µfes: l ordu ve kendisi hak· 



ayfa 2 

ŞEHİR ve 
İLÇE 

il A lJ f.,"' il L E"' .7. i 

~ocul{ Esirgeme Kurumu ·Müf eitişi 
Çocuk esirgenıe 

kurtıffJtt nıüft:ttişi 
'lıı ek 1 i kurunıny 
'Tuğbn )'1 Neşet Bo
ra ş~hrin1ize gele
rek çocuk esirgenıe 
kurun1una aid va
ridat ve nuısraf he-

sa pin rını teftiş ede. 
rek h es a b a t ta n 
111en1nuo ka lnıış ve 
idnre hev'etinin faa-. 
livetini t<ıl<dir et-. 
nıiş ve Diyarbakıra 
gitn1iştir. 

Adliyede Nakiller 
Sa vur Adlİ}'e mü

başirlerinden Ft>h
nıi merkez nıüba
şirliğine ve yerine 

Cizre suvari müba
şiri Emin Yazıcı 

nakfen tayin edil· 
miştir. 

Suriye Başvekilinin 
Paris temasları 

nıeseleleri etraflıca 

tetkik edeceklerdir. 
B. Marda 111, bu-

lTLUI SE81 

··········~········~~·· 
J İngilizce Dersleri i 
······~·······~~······ 

Do You Speak Englısh? 

Du Y u Spik Ingiiş 

· ınuilizc9 Konuşuyof nıuSunuz1 
Yazan: Ömer Hayati Kara~oyunlu 

Twentietb Lesson T' entiyt - Le sın 
Yirmfnci Ders 

Bu gün yeni lrnlimC'Jcr Yeıiyoruz Ye suallı 
cevaplı cümleler yapıyoruz. 

İngilizce 
yazılı::ı 

Cool 
Cooler 
Coolest 

Cold 
Colder 
Coldest 

Warm 
Warmer 
Warmest 

Hot 
Hotter 
Hotest 

1 
Rafn 
snow 
\Vind 
Sun 

Okunuşa 

Kul 
Kul er 
Kulest 

Kold 
Kol der 
Koldest 

Vorm 
Vormer 
Vormest 

Hot · hat 
Hater 
Hatest 

Reyn 
Sn ov 
Vind 
San 

Manası 

~eıin 

Daha serin 
En serin 

~oğuk 

Daha soğuk 
En soğuk 

Ilık 
Daha ılık 
En ılık 

~ıcak 

Daha sıcak 
En sıcak 

Yağmur 
Kar 
Rüzgar 
Güneş 

İngl. Y. : in surnmer il is cooler in the nıountains 
Okunuş : İn samır it iz l\uler in dı mavıatııız 
Manası : Yazın dağla r daha seı indir 

~ ,: Garfö VaK 'alar 
m •tc 

Milliyeti ayrı a~ ~:: 
9 Erkekle e,.ıe· ~·: 
nen bir KadıO •h 

r 

. 1· ıe(I lil lnO'iliz Lnt 1 .., 
~ ı · ~(! 

den J~1 n ı\1 ,,rg~ıı 
F~llenborc:f ~~o , 111 

dafa evle nıı1ıŞ 1
' 

l ııı 
her Jafası:ıl a. e 
liyeti brı şk~ bır (J 

kt ğe vn rnı ış' ı (~ ~ 
k;ıdın düoüı ııı 

{"') , . 
dokuzunu d;.ı 11 

e( 

bir hüku net n\, 
kezinde v;ı prı1 1~1 . b" J' (J"I )'ı. ilk <lcıfrl i r ıı ..., ~ d

1 

\l ,,;ı 

le, sonr~ bir' ' b. 
1;,, dalın sonr~ ~ 

' l \' Jl yu OCl ı ılı" )İ r t bı' 
\'Ut bir Jt;.ı)y;ıf'l• .pf 
Suriyeli, bir ~·,b 
bir 'rürk ve bı(1 il' BeJe,·isi ile eV e 
111işıi.-. ~ , _____ __ 
N .... d k.. ıerjO 

ıg e oy 
ve lJiukışİ8~ 

yine suiar bas ~ 
ıııl~ı 

Sn ba~kınınd.l ()\ ~ 
Ulıı:ığ'. ı\, Kıı;a?":ı~, p., t~I 

Pa ris, - B. Bone 
i1e Suriye başvekili 
B ~1arda nı nrasın · 

dak~ n1ülakat, ihza
ri ınahiyette ol nıuş 

günlerde s1I< sık B. ı - fs february thc co!deH month of ıhe winter? 
Bone Ye Fransa ha- 2-İz februarıi koldest mant of dı vinter 

G ··ı··· ., 1 ~L ~ ıı ıııcP, ~a ... ı c;ı . . ,ı 
~ıı•. Ilı 

dı> lwsar a uğr mı~ ıı ı 
r .,ıl ıhı lı :ı~sa o,·acıp.-:ıı ı:~ . ıı !il 

tur. r ı cıye nezareti er 3- Şubttt kışın en soğuk ayımıdır '? 

Bu iki zat, hugün k c.\ nı ile ten1asta bu· 1- Yes, it is. : Y-2s it iz : EYet odur. 

ıııiilıimdır. Evlcıı. d 

1 ~ull•·ri, lı:n· ,. :ı rı l:ı rı · 
• J1 

yecek ıııad uPl · ı i 1 1 
ları küvliiler, :ıcil ~ 11r şnrkı alakadar et- lun~ cak ,.e 111evzuu 

nıt k te olan ın ese le- b<ı hsola n nırsdder 
)eri gözden geçir- ı gen İş ın i I< vnst<ı hcı 1 
ın iş\e rdi r. S..ılı gü- 1 YC ı:1slediİn1edil..:çe 
nü y<ı pac.akla rı gö- g eri dörınıiyecektir. 
rüşı11e esnasında bu 

Aınerika Borsasında 
ani bir değişiklik 

ı - Does it rain here in A ugost? 
2 - Daz it reyıı hir in A vgost 
3 - Ağustosta bul'ada ya~mur ytığarını? 

l ııııılıta~ lıir \'azh·etC 1 
111ii~it·r dir. Bııgii.nC ~ 11.io 1 
h'S!ıic eılill'lıilen z::r''r '11 

· ı . .. Lı ı1 
d tan en az ı .;ı yırı. 

1 ·- No, it ocs not: no it daz nat, hayır o yapmaz, . . · .11. , :ı 
1 yağmaz dır. ı~oıı11::;yoıı ı '" · 61 

Iara başlaını~tır. t~ 

Ulukışla kasabusın' 
1
!\r ı - İn winter · does it snow in Maı din? 

2 - İn winter daz it siıov in Mardin 
3 - Kışın Maı·dinde çok y:ığmur ~1ağarmı ? 

'"t.l • su Lıa::;mı~ elli C\' • tı~· 
ıırala kalmıştır. S11

,,1 . ,.o 
m A<l ·ına demır . t, 

1 - Yes, it Enows too much: yes it snovz tu maç: ~o:;e~iııd~ de tahrilJ:1 ti 
Evet çok yağar. ıııı~ tı r. Bütiin 'il~)'~:ıt 

du şiddetli yaj!;ıı1ur 
Tobe Coııtlnued 

Ron1a 30 (Radyo) 
Novroktan g e 1 en 
haberlere n~zarcın 

An1erika bors<l~ın. 

da dün ani birdt>ğİ
şiklik ve dü~üklük 

SONU VAR '' anı etmektedir.. ld 
olnıuşrut. Bu düşük-------------- f llİst(ne gôn~erifeD ~! f 
lüğün sebebi orta y lUJ n:::mdbdb ,S\ ~D Lon<ir:ı, (A.A·) (,i· 

\ 1 d. 1 ·ı U lb lb~ D ı :st iı ı d eki po !i~ .. ~ırre t vr·u pa 1;l ıse en e 

alak .. Uar olıluğu Faiz getirmeyen para işle-· ~~~i:~;·~ ·:::~·.:.~~::,, f 
söy Jenn1ek teJir. d b ıııüfrcze Cuwaeıtsı,,;;. m.ey.en.ma ene enzer. .. buadau .. baıdr.t' e 
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Cüceler ve t\1a1arya 
Mamb 

ator ,. as:ı cı,·arile Epu- cııklar :ırnsmda d:1hn foz-

J
rt da c'" e lıelçika Koııgo~uıı- la his.,,edilıııckteydi. 
il tıı(•ktuc:ırre tesadiif Pdil Bu teıkik ıırticesi, 

Türkiye-Suriye telefon'. -PivAsA-
1 Kllo•a 

1 Cinai ı---

1 Kr. il Sn. 1a ttı aurrd:ıy 4 
:\ rpn 3 k Cdır F,., 

~' ııçnk 1 · ~~ırı .. r reıık "C \'alııız I3Pl<;ika Koıığo::ıun- Suriyede, muhal. ere ve ı sonra bu hususta faaliye-
~rlilfln ı. '..0Yıarı, ile tdrik :ıa ,.38av:ınl:m deii:il: tı o- 1 ı · J"I 

-lfil{lfu:~~ fi50 -
JJ;ırı 3 

"U ·· u " • " " istihbarn.t işlerini idare et- I tc gPçilece 'tır. ln Ey u e de,. çuciik kuliilıeltr pı'cal ikliDıl:.Hda \'eri1en ı,· · ·ı ~· ı · 
J :.ışaya ı mekte olan Suriye Onl•ı- katlar uınrı ~cegı ta ımın :\\·ı b 'ra { avladıkları binlerce kurbanın , elftınet olun ııaktadır. 

~olııır 
~lPn·iı11ek --3- 25 

tıı i),. ~nana, ınısır ve Rai- \'C sa:ıd~tini temin m:ık- suna mensup Franı.-ız is-
liler r:ı.ıııpa edt-ın bn yn- s~rl le her ke:::in nazarı lihtarat snb:ıyı Alb:ıy 
~eke 0:·ı!ıaıılar1ıı lıaı.. i ı,ı dikkcı tın 1 cel betti. K ıırsian Ankara ya gelın i~· ı.c• dıl i ı ler t' . 

v 1 Son ı:ı . l 1 n f t' .. .. .. 1 ır. 
ıı d r. ııı:nı arıi.1 uahi- nu a e ın onunu a :ı-
lır1 Oc{rll 11z· narı . n~e Yol- lJit.nek i<;in lıcr yclıde ted Alhay Kursian, Post;ı, 
tııp.~:1\:,e·~,'.~le ihıi;·acı Av j hiıler <ılıııııı~kt:ıdır. Kiııin ı Telgraf Uınum Miidürlii· 
Orııa r 

1
\In kalıııamı~tır. gerek tı da\ ıde \'C gerek- günde Tii:'ldve ile Su-

• rı ıı· ~ " 1 • rı,ek "1.a tarı ıerııa~a pt ::;u korı:nıııaua tıiiyük rol 1 iye arasmda lııı:-.l:rnı:ısı 
f.ık•ttp k 1-iilretli d··.,.ilLlir 1 onıaınaktadır. Kı:;a. za- t ·k"r u"r e i t 

1 
f' 

• v· 1 ı-. • • e " ı ı en e e on mu-kı1ı1 • ·Ilı arı ıra katlar :-o 1 111 .1 ıı ki ııııı ted~n-i-.i Millet b 
1 

. .. . 
" Hak t · . ha en· erı muza.kcı elerın-u0ı,t ·l pek giiçtür. ler ;ırası rııalarya kouıı::J-
d~ Orlar Ciıcı•ler n .. , vonlııo-11 tararıııda n tnvsi de Fransız murahassı ola " ıııat · , ı .ı:sın- • ,.. ~ ' 
hıı~·a ·ltya Ctiidleıiııi yap ye edilıntktedi r. Tt•drt' i rak bulunmaktadır. P.T.T. 
lar teşelıuü~te lıııluııdu - içirı 5 7 gün ze1rfında günde Umum mürlUrliiğünde ya
)'ı.rı '~ ıııikroskopik mııa 15 18 lJiiğday kirıin ihti- pılan ıon toplantıda her 
d.ı n~ıal'n g• Çectk bir kaç yacı temine kafidir. Ma- iki taraf anlaşmış ve bu 

· terı 1 j kan ihıi~·:ıcla rını laryad;tn muhafaza oluo- hususta bir. mukavele ha 
teııd~ı

1

• "'debilnıek için mil ınak için de (Mahuya zırlan;ı rak Türkive namı-r ıd ,. ı . . d .•. > ' .. 
duktan ')are t•rc b:ış"·u ı- mlc,·sbımıd evk,.·m· eıtı"~e na Posta telgraf Umum 

ı( tut h . sonra sığara \'C a tı o~ ay mm tavsıye Müdürü •• Franııı namı-
llıııv ,e'hyeı:iJe emellerine olunmaktadır. na dil Albay K•nian ta-l: f;'.~ oldulur. Bir~:ı_ç yılda~ ~~ri bu rafından jmzala.n.m.ı§tır. 
Şera· tkık rıetic ... 8i avni kısa kının tPda \'l~ım rııer- Bu muk vele her ıkı hükd-
~erı1ıt tahtında vnsı\:<ın iye:e koyan koyan Yu- metlerinin tasvil•ine an ı ı•r • ,, • 
"•iktolıı arasınıla malarya nan ve Şarki Hindiı-;t:m, olunacaktır. Ilükftmetler 

Hattın, Suriye hududu
na kndar olan kısmının 

iıı!':ıatı trmaınen biti:ile-• 
rek i~lemetrc h;ızır L>ir \·a-
ziyctc gdirilnıi~tir. 

Suriye Kısmı da alaka
füııliır tarafından pek ya
kııııla ikıııol ı-ı<lilerek Tür
kiye telr.foıı hattivle bir-. . 

1 l 1iriı1<; 25 ,.._ 
•· ~<ıde Y:-ığ' S5- -__ ..,____ - -

Tere y;ı~ı _' _ 
~ J.t>.niıı y:ı~ı 1 60 ~ __ 

Yiiıı 30 , 

{)pri :12 =ı 
ı ifadem _ 1 • ~~ _ _ 

Badem ı~·ı 100 
Ce,iz :!O 

1 
_ 

L'P\ İ7. İt;İ : 40 ı 

leş : irilnıi:;; olacaktır. : 
1\ eşıııe ~ekei 

)lalılt>p --ı-~1'~-ı -
M:ızi -

Y€'ni telefon hattı baş. ! Toz :;-.. ı.er ::3~ ı_ 
ladıktan sonra bütün Av- J\:ıh"e 1:!5 
rupa hattı ile Hat;ıy, Su- ~:ıbıın 45 
riy~, Lübn:m Irak, .~ilis- Çay ~- :HO -
tin, Şarki Ürdün ve llwr 1\ ı;rıı iiziı;;-- :!5ı -
ırvmdaki telefon •uba- · ji(:~;- -, ~2_1-
berelP.rinin merkeıi Alaka. Hal ı 45 · 
r• olacaktır. 

Bu suretle P.T.T. ida
remiz bu miikalemPlerden 
transit ücreti almak sure 
tiyle yekunu mühim bir 
miktara varan bir gelir te

fuıı.tti~ııun :ucrJere mı. Felmenk Hiikfımetleri iyi muka\lleyi t~svip ettikten 
~ev<Ia~ hnkıkat lı:ılin<le neticeler elde ctuıive nıu- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ • rıa k ~ •• ~ çı ·tı. Faı k ço- v~iffak oldular. 

min edilecektfr. 

Kaçakçı 

Vatan ~ainifü 
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Mardin Satın alma komisyonu ~aş~anl!gından 
Hudud Taburu ihtiyacı için aııı~ııı~ııııı M A R o 1 N ıımıııııj · ıııııııııııı 
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Gü nü 

5.D.H38 

1 ha ı e 
~ek 1 i 

:ıçık 

l\tU\'Okkat 
tcınin>ı tın 

Rrrnkın 
Mlktıırı Cinsi 

374 no a333~8 Odun 
3:328 Ga7. y:ığ'ı 

---5~3:J~~§ Arpa 
Ek:-iınıc 57 40 
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~· 
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3i33:?8 Kum ot 

INmmnıq ~V~O'ltoınıoını =I 
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SON GÜNLERİ 

VE 
4:\ks~lk. "iiümtlıf'ün 
Mardini Muhasarası 
Ya:zan : Siret Bayar 

15 Eylül 
Perşembe günü ~asliyor 

9: Per5cmbe 8. 9. 938 

Kapalı 

ıarfla 

8: Paıarte~ 1~9.938 . . 

1~4 ns - . -
ü7 
il 

375 
1D5 
65 ... 

150 
97 

172 
16 
30 
11~ 

1500 
442 
ess 

1125 
715 

50 
50 

50 

---
2ll0UO Uu)rr11r 

~ 

33~8 Mercimek 
20000 Pir inç 
20000 K. Fasulya 
16800 Nohut 
5328 Şeker 
5328 K~· Ürüm 
ö::l28 Zeytin tanesi , 
fi~l~ 1' uru Soğ;,ın.. 
102 Salça 

200000 Ekmek pişim1eı1 

200000 Ekmeklik un .. 
6664 Sade yağ' 

53328 Keçi l'ti 
53328 Koyun· eti 
53328 Sığır eti 

tareklilerin yukarka gösterilen teminatlarile birlikte ve hizalnrnıda g<:ısterilen 
gün ve saatte komiııyoodM bulunmafarı iJa.o olunur • 
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JOAREHANESt lYIARDIN'DE • Umaml Nepiyat .. Yasa lfl-' 
Dlrektörl ULUS SESi .W 1111Ds4nl8fssd •-• Daft . - . 

Teltraf Ath•I 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

~1. ='ir'et Ba,·ar _.,1 
Baaaldıj'ı yer: (ULUS SEsl) a.-r·, 

Mardin ır----~-~~--~-~ 11 

J A M ER 1 K A~da ~ -Yaı...&-·ınki~Currı119~ 
• 1 ~ nü sa ha h sn~ t 

1 

mek l·çı·n HER TÜRK ÇOCUÖUNUN 1 Si .gd ı cel< sa~t t 
• Dı v~ rh ılur pos 

OKUMASI LAZIM BiR m gidecdair. 

Kaıy~ ve ta~ul şartları R ·O M A N 1 y,. ... rı :ıkş1111 
1
! 

Fiyatı 150 kuruştur \~ dt c -: k tren pos 
3 - ~ağlık raporu. Okulumuzda kayıt 

ve kabul 2218/938 den 
başlayacak, 20 9/938 4 - Aşı kAğıdı. 

Kiraya da verilir. ft yoktur-
Rt!'CH•l9Ul!n!lli•Y'!IS~I r-------

de sona erecektir. f 
5 - Düzgün bir kı- Y td S 

Girmek istiyen]er !ıkla çekilmiş 4;5 '6 bo- v u o ~9F fi >A~ <= D ur a~ ' 
velisile gelecek ve ş.ş~~.. yunda· 6 ·-atlet · fotoğraf • U. ~ a fııV ~ 
giya yazılan evhd{ı · ~~ - . Kurduö-u · 11uı e 
getireceklerdir• •: •.• . . • . k' I~ • • • l:) r 

. :~··ı . •. 6 -· Kayıt beyanna-. .Türk · evinin şe- 1 yan bir ev, Çocuk· r~k~h . r \'C y~ptl ir 
1 - Diplam·a veyaq · ::m.esi (okuldan alınacak) refli ananesi kiler- 1 suz bir VU\'a kadar n11ı D.:miryolla.r"' le 

tustikname. ·:.,,. Kayıt hergün9dJan: ~ dir·: . :.' ! • , . tadsızJı .. r. ulusun biriktır b" 
2 - Hüviyet Cüz-. ·12. ye kadardı~ -.· ; 'ıı, ·.Ka'vanoz; kava- gücüne dayarıır, ' 

danı. ı noz ı ... rtçelf~ri, şişe Bu güzel anane gücü arttırma S' 

uLus sEsi 1
, Ortaohl DireUör· ;;;~zi Y"Ş ·; ~;;~ 

ABo~ ~ -Wğ!~~:0L. okııtuna I 
Abone Sartları 

1 yaptırılacak olan 24 sıra 
-----..

1

..--.--·•1 2n Ağusto"tan itibaren 15 
Aylığı .: ~ _ 

1 
gUn müddetle açık mü

~ ~.]. nakasaya konmuştu". 10 
ruş Ku rıı" Eylfıl günü saat on birde 

------- - ı Gç Aylığı 300 ihe:ıle~i yapılacaktır. stek-
--__ lilerin nümunesiııi görmek j' 

Altı Aylı~ı 450 800 üzre okul direktörlüğüne 
---- ----· baş\'urmaları ilan olunur. • 
Seneliği 800 1 ısoo 

IL.tN $AR1 LARI 
llAnm hener satınndan 

(10) Kuruş nlmır. 

lIAn neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Güntrgeçen nusbalar 
(10) kuruştur. 

2-4 1 

Mardin 
Art ık Dsvletinin 1 
Son • 

Günleri 

.... Bir varmış, Bir yokmuş 

O MARDİ NC) 

Ulus Sesi 
Basomevü 

Doğu illerinin en mo~ern Dir 8 A S 1 M EY 1 O 11 
---.. ·--· 

Her nt'vı Defter. Çt"'k, Bo 
no. ~1a kbuz. Kağıt bıışllk 
ları. Kart,·izit. D ıv~tİvf". 
Duvar af1şleri, Sinema., ve 
Tiyntro biletleri çok g-lızl'i 
bir şekılde hasılır "e l<ıs:ı 
bir n1üJ<let içinde teslin1 
edilir. 

-
Ye. ı getlrtuaımtz 
rant.azı ve kUbi9' 
hıırllıerle -:ok 'ık 
:-e-:ete ı,AlılRrt 

basılır. 

Milcellithanemiz vardır. 
Her t.Joy<.la kitab, d..ft· r 
,.e: ~:ıir biitiin ~t~\·ler ço1' . . 
şık \'t! heg,.nilPC•·k şekil 
ete teclicl f'dilir . 

Evvel zaman içinde 
Verilecek sipari~ler, göderilec~!~ paralar M:ırdintie ( Uluıı 

Basıme,·i) İdare mtıdUrlü~ü namına gönrl..rilmelidir. 
,.. Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok•Jnaklı bit · J• rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. 

En GUzel Çocuk Kitabıdır 1 \la 
Satlık için ~imiştir. lç~ çok ~zel Hikaye ve Ma· ~ 
sallarla dolu bu kitabı ~~r, .. $.o~ufra tasiy~ ederiz. • ...... ~ ........ ~ 

• - • ~~ •t6i; .• ~ .. - \ . ' .. 1 ~ı-;'Jlill~ ~~Jl!llÇ,~~-
.................................... ıı 


