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Kuruluş yılı t Aftustos 1927 

• 

\/rupada sulh kapısı açıliyor. 
li it 1 er, Mussolini ile lngiliz ve Fransız 
aaşvekillerini konuşmaya davet etti 
~anrffeır©l!Fll~ 1 · l ..,_.r;~..O....ı::: 

1 c~•.!'';ı<~:'J·,.,:M"V&: 

' 1 

Uttler 
1 

Dala diye Çemberlayn 

lngiltere ve Fransa vnocaıvetnmn~ 

Anknra 28 R~dvo 
"' 

Danin-ıaı ka terhisi 
hızını gelen t fradı 
~ilah altında bJrak. 

nı ış ' ır. Belçika da 
ciheti a skeriye bü--
t ün oton1obilleıe 
vaziyet etmiştir. 

vaıoo mlYlavnnn geDdn 

Çekoslovakya 
kabinesi 

Hollanda 
Ankara 28 Radyo 

Holanda hükumeti 
Ankara 29 (Radyo) hudut kıtatının tak-
Çeko5lovakya kahi- viyesine karar ver
nesi Cun1hur Reisi mi~tir. 
B~neşin b?şl<~nlı-
ğında toplann11ş, Buiğar Kraiı 
bu toplantıya hükiı Seyahatten dönen 
meete nıüza hir olan ve Almanyadan ge~ 
fırka reisleri de iş- çen Bulğar Kıralı 
tir~ k eylemiş, B~ş- Boris her ff itleri 
vekil söyliyeceği 1 ziyaret ederek bir 
nutku tehir eyle .. : n1üddet görüşnıüş .. 

• 1 t• mişur. · ur. 



Sayfa 2 ULf''- SESi 

1"ARİHİ 'fEFRİKA · 
• • 

MARDiN ARTIK DEVLETiNiN SON GÜNLERİ VE 

Aksak Timurun Mardini Muhasarası -5 Yaz&n; Siret Bayar 

Karakoyunlu Kara Mehmed Beyin 
M ©l ır<dl fi IFil ~ Gı1 lY c l\JI m l\JI 

·söveyre köyü önünde yapılan kt. nlı 
bir savaşta 

Emir Feyyaz tutsak diişmüştü 

M ARDfN ordusu 1 
yardım kll\'~c- 1 

tı alrnadarı on- I 

~··~·· • 

Şehrimiz Ortaokul ı 

Türkçe öğretmeni ve 
Yardirektörü Bay Zi.) a 
Kılıçözlü'nün terfian 
müdüı li!ge tayin edil
miş olduğ·t.nu s~vinçle 

habeı· aldık. 
ce harbi bitirmek ist~- 1 

yen Kara ~1ehmed Bey 
sayı itıbarile ordusun
dan çok az olmasına 

rağmen Mardin ordusu
ııun harpci ve sarsıl

maz bir kuvvet oldu
ğunu görü,,ce·manev-ı a 
çedrmege ba~lamıştı. 

İkive avırd i•ı ordu-

Ulu ı 
Degerli arkadaşımız 

Ziya Kılıçözlii'yü kut
luiar, bu y~ni ödevinde 
de yüksek başarılar 
tenıeı,ni edel'iz. Caminin 1 

tariM ! · · 'Nurettin Akyay 
=ıazığ LiS a 

Fransızca J1l
111 0 

~ .. t"" 

samın bir kı .. rnını ge· J 

rh e çekerek pu~uya 

koymuş. digE'r kısıııı 

He Artık Türkler-ine 
çok şiddetli bir hücum 
yapmış bir iki saat ka
dar boğuştuktan sonra 

. sahta bir dönme bare
·kelile .kaçmağa ba~ll.
:mıştı. 

• Hasımlarının k~ç~_ıl • 
ıa~ını gören Artık Türk-

. menleH şiedetli bir· ta
kibe gidşmişler, karar
bAhı tenha l>ırakmış
lardı. 

. · Pusu çok iyi tertib 
edilmişL. Mardin ordu
sunun dağılarak bir 
kac; koldan takibe gi
riştigini gören ve ·ka
rarğAba yakın bir yer
de olan pusudaki Ka
rakoyun süvarileri bir 
yı!d1rım süratile Artık.
ların karargdbına hü
C llm etİulşıerdi. 

Atlarına bile binme-
·. ye: vakıt bulamayan 
karargilli mu hafızı arı 
ellerine geçir-ciikle:·i eş
)'ayı sper tutarak Ve-

zırın bulundu(!u otağı 

kahramanca müdara
ya başlamış!firdı. Ka
rargAhta Aruk '!'ürk 
menıe·:i!e Karakoyun
lular arasında gögüs 
gögüse bir boğuşma 

başlamış. yarım saat 
içindP. otRğın önü bir 
maktel balına gelmişti. 

Çetin ,.e kaq Jı bir 
mücadeleden sonra ka
rargahta gafil avlanan 
ve sayılan c,:ok az olan 
kahra · ııan ı\r·tık süva
rileri bir kaç kola ay
rıl:.-ırak h ~l!'be tutuşmak 
mecburiyetinde kalmış

laı·dı. K:Jr;.ı koyunlul~Jr 

şiddetli bir hücuıııla 
Vezil'in olaQ'ını kuşut· 

mı ::. lal' ve Enıir Feyyazı 
e :-:ıir etmişlerdi. 

1 1 f 

~~:~~~i 
de geri dönmüş, lıasım
larının üzerine saldır

mıştı. İki kuvvet ara
sında kalan Mardin or· 
dusu tiıJ"ihte eşi görül
ı. . emiş kahramanlıkla 

bir yarına har·eketi ya
parak sırtını Böveyre 
köyü ci\'arındaki tepe
lere vermiş ve gün ka
rarıncaya kadar cenk 
etmiş. K arakoyunıu·a· 
rın Böveyre köyüngen 
ileri gt>çnıelel'ine m+>y
dan vermemişti. 

Vezir Emir Feyya
zın e~ir olduğunu gö
rf'n ordunı 1 n ünlü ku
mandanlarındaıı Üstün
boğa iduı·e .vi eline ala
, ak ve gecenin karan
lı!!ından istifarc ede 

Kara Mehmed 
-rek yavHş ~·avaş dağı ... 

Bey- 1 nık kuvveUeri ıop{annt. 

Bay N uı ettin Akyay 

limi o;dıı 
Or·taokuJum11ı 

sızca öğretmeni 
Nurettin AkyaY 
Lisesi Fransızc_& ı 
menliğine tayın 

mıştır. ·e· 
Çalışkan ,.e < 

bir öğretmen olztJI 
rettin Akytıyııı 
ödevini l<.uuuıarıı· 

Havalar serinledi 
Bir k~ ç g ü ld':'n beridir, 

h·l\': l;ır s· rİı ı luıı;ştir. 

u ... \': ı lcır bi!h~ss;ı gtcr çok ~oğll~ ~ 
. . .. :ı 

tığı ıçın dışar ıdH, d~ırnlarcb :,, .. 
içeri g 1 rn1ege nıı cl-·u · oln. ıış ' .,ır· 

R{ivf>~" e köyiirıün şark I beklemiş. in dıld ~ 
turafındaki lrnyalıklal'a liştil'ilnıesi için~, 
çekıf Prek ~aı·p bir yer- lsaya &tl hu· yo v_fl 

·de sababt .\·-e. haı:;.11,,101. • . • ::- ~~QqQ . • 



IVlardi.nde 
Açılacak ehil hayvan 
sergisinin proğraını 
4 ..... 1( 

18 .. ak Şu besi ı 
·~ .. 1 s~A'iler.. . . ~ . 
·~arın h· ı.: ıştır:ık edecek kıf'lr:ıkl:ırın mü~rcceJ 
ay~~. 11 kfhııE>t \'eya. eşha~a ait müsPccel damız. 

llttır. lii .ta~ -hasıl olması ve pt>digrileri bulıınma~ı 
dQtıc(l tıncı ve ikiııci mükafat 4 - 10 ü~üııcii, 

lllUkafat · d ~Hı ıse aha yaşlı kısraklara verilir. 
it edilen klsrakla,. i~ln 16 mil• 

kAlat ~ardır. 

1 
..,)fiikUatın Ne"' i Mükafatın Mık<t:m 

2 Ririf\ci ~tii k Mat 7:; x 1 a ikiııci 50 x 
1 t) 

'> 100 
ıo Oçurıcu 40 x 3 ..: .120 -

' Diirdilnt''ü ~liikfıfat 30 x 10 =.300 
~-,, . 5~5 

"Y Şubesi: 

Serftiı kan a er~ 6 aylıkclan 3, 5 yaşına kadar olan 
lttır. rap tayl..rı girer bunların uıüsccel olmalara 

~ ... 
it Ol 

Unan saf kan arap ta)·larına 

?ftıt 
1~ hıUkalat verilir. 

. - -:Jt1tkfif:ltın Ne\·' i .. ~ l!ildif a t 10 ~Jıkrları. 

a 

Biriııci ıtükftfat 

lkiııcd 

Üı;Uıı<'ü 

DördUı1cü - _ 

75 

50 

40 

25 

x 

x 

x 
x 

- Seı · . · 
! gıye dutıuliye ücreti yoktur. 

.._ !)· 

ı - 75 

2 100 

3- 120 

10 - 2f>O 

54fl 

uır hayv biJi an sende yııhıız bir sergiye iştirak 
r. 

8 -.. a· 
~r ır senenin se . . d b" . . l h i ~~tıe)tlrd r~ sın e mncı ge C'n ay,·;ın 

~cı Ol:trak e an~ak iı..iııci ü~iinc·ü dl\rdüncil \' t> 
llıUıtuec ~ıral'ıle miiklıfifar larıdırılır ,.e . bir ha· 

4 
1 hayatıııda eş, sergi \'e i~tirak edebilir. -.. y . ~ 

~ h· arışlara . . 
.ı ay\'ıtııl· ıştırak etmel~ Uıere haıırlanmakda 
'll · ı . ar·ı 8 . ·ı ' 
tı 1 •ki .,_. t>ı #;!'ı er de mükafat ,·erilemez yarış· 

lıa~,'Mı te k;ıu:ır bir nıfiddt t e', t.·l uwklaşmış 
~ti 1 

ar Stıgid~ kuzaııdıkları t:ıkdiıde mükafat 

"' ,. ı t~ t:r 
' 'a u ~ 1 J..:nıı ı · · h .. ı:llhta 1 ı : n :n' ~ ı ıı f: Lıbı ayvan 

0 
'=lllıiştıe Slitın alarlik kendi elinde talim ,·e ter 

.t11 ıı hu •. 0utıükafatın nısfı hav' aı.ı kPndi elinde 
~·e ·• ene d' • lterıre ıger nısfıda talim "e t• rLive t>ııip n ye . • 

6 nı sahibiııc verilir. 

15' S~rgi ka · • 
~it - 16 · ~ıt ve kabul mt.1anıelesi 13 - 14 

~ktörlft~ı~ 
1
1' / l.Te~. / lt::18 ğilıılPrifitfe ,., tn-

•le l "' •111 •· • 8 1 ı. "O I ""'' . . (: ıav \ :, 1 . - · n - :.. l. · at·ş / 9:\8 tmıh-
lltııı.ı • •il ~lr ıııı•·ı,· . ..,. li .. , l:u

1 
• .. • •'ne · \ t! pıı:ııır:.1J •. ilir. ~ ı 

ULU~ 8'!81 

. -
· Mardin Def terdarhğından 

Muhammen brdeli 
S ra No_ Mevkii __ ~la•l Jt'11ad~n metr41c old•t•_ Ura ~~ 

1 Şeyu!Jaı ı ffane hiss .. si Raffi çer m • (btytulkav} 5 00 
2 176/ 192 sehim dükkan Sado ııırno 8 · 00 ". 
3 
4 
5 
6 
7 
s. 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

" 
Hane ve diikkan hissesi geldani Ila:ın:ı e\·l:ı.ıfı niim '1 00 

,, H:.ıne hissP.~i Nesri Haıı:ışı oğulları 14 00 

" 
Nisif hane Amı:ih f,Ö lü Jl:ıbbo 7 00 

,, 
" " 

B:ıhbadı ve Fer~o 10 00 

" 
l~:rn~ hi~seı-i Hanna Hıdu kızı Hatun 5 00 

,, Dflkk~n h:ssesi Ciı cis turna k:wvak 9· 00 
. Ni~if h:rne kas haıına yusüf oğlu İlyas 15 00 

,, ,, ,, Vı>rdi Circis mt>nazır 12 00 

" " " 
Circi~ melkün t:ııbaz 26 00 

Emiııettin Hane Melki oğlu abdulahat gevro 80 00 
,, • Usı sittillUhvi 19 00 

" " 
Şao ze,·ce8i ~rydi 8 00 

MensClri köyü ,, Yakup veled Yusuf 8 00 

~[evkii, ci n~i, kimden metıftk oldıı~u Te bir senelik muh~• mmrn icnr brde1i 
yukarıda y:ı'l.ılı Ifaıineye ;ıit. nıchani 938 maJi yıhna ırıahs11l.Jt.lJ1 te:-\liın tarihinden 
itiharcıı Fla:dran 939 '!! 940 mali yılları sonıırı:1 kc.. dar 111urur ed<•cek müddetle 
icare \'~r . lınP.~ üue 26 / 9 / 9 L.. rarihintlt!n iti•ureıı Oıı urş gün mildJetle 
1-1 l No. daki hisseli yerler r•uarlığa ve 12 15 No. daki yt!rler de açık arttır 

maya konulmuştur. . • 
llrnle 11 Birinci teşrin 938 tarihine mtisadif Salı güoü !aat 10 da Varidat 

M\hlürliiğ"ü odasında y:.tpı'acaktır. 
Mukavele tam.inıi e~;ıs olup ~artnamf-~·i anlanwk ve -daha fazla malumat almak 

. i~teyenlnin ihale güniinden f'vel Defıerdarlı~a mfirHca~tları ve taliplerin °/0 7,5 
mııvakkat t~nıinatlaıiyle .b lle gününde komi~yona müracaatları iiA.n olunur. 

29 f9/9!i8 VP 3, fl, 10/fQ/938 

---------------------· Mardın defterdarlığından 
Muban:men bedeli 

Sıra'· o Me•ldl Cln•I Xtmd!_J! metrGk oldafa Lira Ka - - ----
ı Çabuk Haue lııo hişrııi · 11 00 
2 ,, 

" 
Sait vt>h·t n.elkü ta"şan 25 l>O 

il 
" 

H;ırahe hane Tahi ofrlu k:ıs hanna 
'"' 14 00 

4 C: ırııii kebir Hane Yu,uf bahhi mensur z. fransıze 5 00 
5 Yerıi kapu ,, Hanna li,~e 7 00 
6 

" 
,, Verdı '"e mPcide benat circis 12 00 

7 ,, ,, Mıksı Sado giıo 10 00 
8 ,, " 

deyi bo~oz 8 00 
9 ,, " 

cebrnil menazır 5 00 
10 

" 
,, celıbur kızları merye:n ve eril ye 15 ()0 

11 " 
Diikkan Şikir Yuı-üf 5 00 

12 Latifi ye Culha dükk!ni malyonlar 11 00 
13 ş .. yıılla Hane habbo yııhnnna ,cbo 11 Oo 
14 Mt-şkin Ermeni amsih vt'let aotun 6 00 ,, 

l\fe\'kii, clnsi, kimdrn metruk oldu~u vP. bir tıt-nellk muhammen icar bı deli ya. 
zıh Haziııeyt> ait mtıbani 9':s8 mali yılına mahı-:ulırn teslim tarihinden iribaren 
Haziran 9:S9 tıidayetine ' 't> ~'39 ,.e 940 m<ıli yıJl:ırı Hıı ı mı;ı karlar nıuıur edect-k 
mU.Jdeı]e icara vPıilm•!k üzre 22 / 9 / 938 tarihitıdtn itil>aıen 15 gün müddetle 
açık arttırm,.ya konulmuş ur. 

İhaJe 7 Birinci tt-şr!rı 938 tarihine mfi~adif Cuma gUuü saat 10 da varidat 
miid iir)U~ü odasında y;ıpıl:ıcaı.. tır. Muka"e1e t:m1.inıi eı::ıs olup şartnameyi an
famak ,.e tiaha fazl:ı nıalum:H. :l~ınak i~tt>yer.leıin ih<.ılc ~iinfind.,n ev,·el DeftfHdar
lı4'a mür~c:ıatl:ırı \C f;,Jiplerin 0/0 7,5 muv'*k:ıat tPmin: ı tlari~1 lc ihJıle gününde ko-
misyona nıüracaatları ilan olunur. 26, 29;9/938 ve 3. 6/10/938 

Mardin vi!ayet daimi encümeninrlenl U US Sesi 
9~8 taribinrle Cumartfsi gü h • 
~il. r-;:ıat _12 de. VilayP,t Da- cum urıyet 
ınıı Encümenınde yapıla· 
cakı ı r. ~!ıh·:ıkk:ıt teıu ina- 1 b ,1 
tt 345 liradır. Hu hu~u~ta ayramınua 
daha fazla tı·fsilat ;,ıhnak 

r. 2~ llct l tt;) (r{" • • .• 
.. 11 1./ 1' "' m t•ı r te1~11ifü \ e k,ıza ıı:uıl:ır iları 

· de :~ ( U38 pa1.:ır gtiıııle k~ıı1t11a11lar· ser 

~Jnritin Firnevs n~mın
daki (•ski Park me' hiiııde 
y ııiılan iıışa. edilen Vali 
kounğmrn nokflan k:•l:ııı 
iıı~:·cılı 2:t 9/~138 tarilıiıı
dtan itiharf•n 15 µ-Un miid 
dı·ıl·· ac,:ık ek~ilı ırwye çı · 
karı)ıııı~tır. Krşif l.Jrdell 
4464 lira 20 kuru~tu:-. 

Ekailıme 8 Biriılci T~tri.Q 

i~ıt>yı·n ı~lipler~~ ViHlyet F ~vkalade bir şe-
Encum~ıııne muracaatları 

ilan olunur. kilde çıkacaktır 
thir edil&; '1'!1~ ·tftüU~dti:ı ·•. : ... ~ . ... . "' 2-• 

{ 



iDAREHANESİ 
Ealtl.llalkrıt Btaaal a ..... J Daire 

Teltral Ach•I 
Mardinde "Ulus Sesi" 

NIARDIN'DE • 

ULUS SESi 
Mardin defterdarhğından 

U....r N ..... yat .e Ydl ~ 
Dlrektörlt 

M. Siret Bayar 
Baaddıtı yer: (ULUS SESİ) 

Muhammen bedeH 
Sıra No Me•lıll Cinsi Kimden metrGk olılafa 

1 
C) ... 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Yeni Kapı Hane hissesi Hanna Şeho kızı F~ktüre 
,, n ,, ,, :Mdki kas İlyas 

" " 
4/iO Hane his İbrahim Z. V~rdi 

" " 
Hane hissesi Y f'rdi Circis metfunı 

" 
,, ,, ,, Şcm'un Aho 

,. ,, ,, ,, BahhaJı Terzj beşi 

" " ,, " CP.rc:s velet Batuş 

" " 57 /64 sehim hane Hanna Hııbryzuddeyr veresesi 

" 
,, nisif hane Y ıısııf ı aci Z. Lusiyc 

Emin ettin :ı ,, his,e l\Iaran N'esri 

" 

" .. 
" 

,, ,, Bolis l\I i ho a var 

" " Hane hi~sesi 
• 57/105 Sehim Dükan 

nisif HanP 

Aııısih Davut Bıttı Z.Foli 
Ifann:ı Hızır Şah 

" " " 

İşo Dolabnni vereseei 
l\lelki .Antun haracı 
Lolı Amsıh Giilo 

Mensur! köyü 1 672200 d~n Kıryo oğ'lu Cicco namı diğeri Cer-
3487::?0 ~ehiın hane Cİ8 

llt'a Kanat 

5 00 
8 co 
7 00 
8 00 

11 00 
11 00 
15 00 
18 00 
5 00 

12 00 
30 00 
6 00 

12 00 
9 00 

12 00 
12 co 
1 öO 

Mevkii, cinsi, kimden metrOk oldıığn \ 'P. bir senelik icar be<leli yukarıoa yazılı hazineye ait mrbani 938 
mali vılına mahsuben teslim t · ıı ihinden Hat.i ran !M9 biıla,•et iı ı e ve 939 ve 940 mali vılla.rı Fonuna kadar 

~ . ~ 

urnrur ed•.!cek müddetle icar.• vrıilım:k Uae 19/9/938 giiııüııden itibaren 15 gün miicldetle pawrlıJra 1-orıulnrnştur 
İhiile 4 Birinci Teşrin 938 tarihine müsadif .. alı günü saat. 10 da Mardin Varidat .lHidurlU~ü oda~ında 

y.ıpılacaktır. Taliplerin 0/0 ";'.5 tenıinatlariyle ~ıınkCtr gürırle komi8yarrn muracn::ııları, nıuk:l\ele tanıınıi e~as 
olup daha fazla malumat almak btt'yeulerin şarınaıııcyi almak üue mı zkür gihı<lPn .. v\'l Dt-fterdarlı~a nıOra-
ca:ıtları ilan oluuwr. ~2, 26, 29, / 9 / 938 ve 3/10/938 

Her nevi Def ter, Çek, Bo
no, ~lakbuz. Kağtt başlık
hlrı, Kartvizit. Davetiye, 
Duvar afişleri, Sinema ve 
Tiyatro biletleri çok güzel 
bir şekilde basılır ve kısa 
bir n1üddet içinde teslin1 
edilir. 

Ye•· i getirtul}hnlz 
fan~nzl ve kübik 
harllıerle çok Şlk 
.ıreçete ldllılnrı 

basılır. 

:\Jücellithanemiz vardır. 

Her tıoyda kitab, deft .. r 
'e snir biitün şeyler çok 
şık ,.e beg ... nilP.ctk şekil

cte teclid edilir. 

Verilecek siparişler, göderilectı!\. paralar )fardinde 
Basıme\'İ) tdare ınüdürlii&'U namına göndt>rila;elidir. 

Dışarıdan gönderilecek siparış oümunelerinin 
rsuette yazılmasını sayın müştel'ilerimizden dileriz . 

• 


