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Sayı 980 

25 Haziran 938 
Cuınartesi 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Ağustos 1927 
?' 

ı Milletler Cemiyetine verdiği
llliz nota üzerine seçim <omis 

jt 

1 ~onu tesc·ı işini tatil etti f ran~ocular 
Bir şehir i şgai 

ettiler Ekselsiyor Gazetesi 

Parisle Ankara 
arasında 

Bir anlaşmaya varılması 
lüzumu üzerinde ısrarla 

durnıaktadır 
.;\rıtakya 24 A.A. _ 

Ürkiye tnrafından 
~li lletler Cerniyetj
ne verilen notn üze
rine seçi nı koınis
Yonu te~cil işlerini 
tatil etnıiştir. 

l:> • 
.. rırıs ~ı (A. \.) -
f" l . 

Ur <ıye tcı rafından 

Al illetler Cenıi veti
ne verilnıiş ~lan 
nota dolc1 yısi le Ek-

,,e)siyor gazetesi Pa

ris ile Ankara ara
sında bir anlaşma

vn vat ılması lüzu-
" 
nıu üzerinde ısrarla 
durınakta ve Tür
kiycııin cenıiyetten 

çekilnığe icbe1 r e<lil
nıeınekte bizzat ~1i1-
Jet 1er Cenıiyetinin 
birinci derecede ala
kadar bulunduğunu 
yaz111aktadır· 
"' 

<;Jüı;el Autakyadan lıir ııörünüş 

KAMUTAY'DA 
Maktu fiyat üzerinden satış 
mecburiyetine aid kanun 

kabul edildi 

Kamutay Binaıı 

Sa .. agos :_!,1 A.A. -
Fra~kist kuvvetler 
~1 uella, Sa rnoyu 
işgrı l etnıişlerdir. 

Ankarada yapı· 

la~ak maçlar te-
hir edildi 

Yuğo .lav, Runıen 
ve Yunan ınilli ta
kınılnrile Ank~rada 
yapılacak futbol n1aç 
la rı Birinci teşrinin 
itk haftasına tehir 
e<liln1iştir. 

Ankara 24 A. A. -
Kaınuta)ın bu gün
kü toplantısında 
toprak nwhsulları 
ofisi tt şkiline, ınak
tu fiyat üzerinden 
satış nıecburiyetine 
aid kanunlar kabul 
ediln1işti r· 

T aarı uza uğrayan lnğiliz gemileri 

Sü~et Almanlarının 
müzakeresi 

Pr~ğ ~4 (A. A.) -
Hükuı11et ile Südet 
Almanları n1ümes
si Heri arasında eka 1-

1 liyetler ıneselesine 
aid ınüzaktrelere 
ven iden başla nn11ş-,, 
tır. 

Muhalefet mebusları, hü

kumeti müessir tedbirler 

almamakla ittiham etti 
Londra 24 A. A. - oln1uştur. 

Avan1 kan1arasının 
dünkü toplantısında 
iki gün önce, iki İn
giliz gen1isine karşı 
Franko t~yyareleri 
tarafindan ynpılnıış 

olan taarruz dola
yısile açı lan müıa
k~r çok hararetli 

Bu n1üza keı·e es
nasında muhalefet 
ınebuslan ve hatta 
bazı 111uhafazakar

l ar, hükumeti n1ü
essir tedbirler al
man1akla ittihanı 

t tnışilerdir. 
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Sayı 96~ 

ŞEHİR ve ' ~.----
i L ç E ı~ Garfü Va~·aıar 

il A JJ A, il L h"' R i -·-· -------
1 

Tür·kiyeyi ziyaret 
eden Faler li:-esinin ta
lebesi dömüşlcrdir. Te-

Seçme Haberler 1 
-- -· . ___ ··--- ··- ___ 

1 
i\1athuat kcınu.ıu 

U 
. na eklenecek bir 

ınuın sıyasi ına~küınlar hükme dn i I' hiiklı-
Af tan istifade eden11yecekler nıet Meclise bir lü 

yılı[) verecektir. Bu 

Adiiye encünıeni re lc'\yihc:ının :ıdli\'e hükıne göre g:ızc ... te 
nf kanu nu hivihası encun1enİ;1dc nl<l;ğı çıkannağ·;ı tL~~ t bbü'.'I 
için hazırladığ.,ı nıaz- şu şekilde nf bil- · eden h~r yurdd:ış 
hatnyı tanıamlamı;; umum siyasi mah- / gazc:_t_enııı ne~reJi · 
ve layiha ile nı<tz- kurnlara teşınil edil- l~cegı ınahallın nü
h ıt : yı tab için ınat- n1iş değildir. Af dan ~us.uı1'1 gö ·e en çok 
h '' y,ı " rn1·ş ı i1·. Bu y~ılnız 150 likler, ht.ık a bıu lıra olnuık üze 

re dt pozi t o a kç'"' sİ 

ya tınnağa ınechur 
tutul : ca l<t ır. Bu :-ık 

Ç" g ·ızeted<' ça l ı ş ~1 n
Ja r için bir teıı1İnnt 
s ıyı l ~ c ı ktır. 

.; 

Basırı birliği k:ınu
nu projesi de adlin~ 
encünıeninden çıl<
ınış, ~leci is ı uzııa- 1 

ıııesiııc alıı1n1ışttr. 

le\ jİ ha llH. elisin y, z kı ndrı hey' eti mn h
tn tili ne karar vere- susa kararları hu
ceğ· i son celsede gö- lunanlnr ve istiklal 

Adliyecilerimizin 
rüsülece kti r· 11i;1 hkeıncJeri nı:' b-

~ u • ... • l lni ın l rı istifade u.le 
Ogrenıldıgıne ~ö- hılec lderdir. 

a eş era 
Yeıi· maiı ku'lanmak1 Tü2 k eko

nomisine karşı borcumuzdur .. 

Yeni terfi listesi yakında çıkıyor 

lınınıştır. 

live v k tıle t i t 'ı ı-:ı- L•st · Ye < hıfı i 1 hu-
o/ 

Pl k ycı lo d . ı, Ad 

fınd<ın :..00 deıı f. zl ı lun nl;ır , hıllı ı s°''' 
· · ·ı · ~ • üJü sen sı ced v 11·~-ısnıı ı 1tıva cuen .... 

1 
· f · ' İ ı ı d t~ İs , 111 o! ;ı n hı r-

) J ı · t ı ı tcs · ııeş- d ı r. L İs t t , i rn; ıl İ k <~ 
redilece~·i habe~· a- arze<lılınıstir. • 

41 defa evieneP 
kadın 

Koloınboda 78 li~ 
b~ ·ht 1 y.1r, kıı kııJC1 

kocası ol<luğu knr1" 

s1 na hıc:ı kla hüct.Jıl1 

' ' I ct.11 ·k st:Çun.ıan j 
1 yı il< i sene hn P~.e 
: ı ~ ılı k lı 111 < d i l n ı i ş t 1 (' 

K , <. ın cb, keı:ıdisiır 
den ayrılarak kır~ 
birinci koc ıv~ v~ı'" 

.; 

nuştır . 



UI,,lJS S8SI 

[YurÜan Haberler 1 Mardin Vilayet Daimi 
Encümeninden Siiivride Çekirge 

Müca~elesi 
Silivri mer' :ısında se-

kiz ı . 0·• . . 1 · " Y armı:-ını c g·r<;<'rı 

Yıldan knl:ııı ı·Pl\irrrc to-l . b 
11111 ılanrıııı sürfe haline· 
gPldigiııi gi~ı eıı Zira.ıt ıı.e
llıuru itlfifı içiıı i,c lrnşla
~ıı~tır. Mıntakanın geni';' 

lıgj dolayi:sile lstabuld:rn 
da bir Z.iraatçi g-öııdnilrııi., 
,.e mükellefler ele ü pot<la

Ya ayrılar ak ç:1lışmahır:ı 
bnşhinıı~for.lır. Bir posta 
Lir glindı> ) alııız 20 kilo 
Çükirgıı i l ıf etimi:;;tir. 

Asliye 

nıahkemesinden 

~l:ııdinli r\hıııet 
Oğlu B l<iı in vekilı 
Belır~ 111 ()rn 1 t;1 l"[l -

f H1cl~ı n ~1 rdinli ,\h 
duccebha ' k ısı , c 

tb,.~ı h 111 kızı Hau be 
· \'e saire .. Jeyh1eriue 

açılan hi r lvı p ha 

'Ot•nin iz·ılei su vu 

da \'ası üzeri ne ;, H· z 

btıı··· H ıı-ı b 11iıı hu
d .ı d u n ı 11 i h ı r i c i ıı 
de o 1up :k·lln<.:t nıa
haih llllchul oldu
ğundan h. kkınd;ı
ki d~ı vetİvt·niıı ilc'\
llen tehi ı o· etti ri 1-,., 
n1esi ,.e ııuhnkeıı1t-
ni ı 7 /9/03 Ç rş 111 ~ 
ha glıııün t .. 1yın 
tens:p kılını) ol u 
~ . 
gundan n1ezhuren1n 
n1ezl< ü r günde nı: lı
keınt Ye :-1sa1 ~ t n ve 
Ya veld\ leten <rt"'I ..... 
nıediO-ı trıkdirılc a1 o r, 

Yabında · nıuh" ke 
~t-ye devaın oluw•
car.-1 ı, ı o ı aıı o.u .. u .. 

Anasını Destere 
İle keserken ~ a~a anan 

Serseri 
Bıır ... a - Cin Ahmet 

İ5ıııirıdl' lıir 8PrSt'ri ynrım 
kilo ma' ı bpiıto iı;erl'k 

kafn~ ı adr.ınakıllı tiit:;iile
dıkwıı $Oıırn e' ine gider
ken bir kaç ki:;;i ile kav
ğa cimi~, bir haylı de da
yak \'t nıistir. . . . 

Bıı ilfkP ilP C''' girnıiı;:, 
:ınne ini y3tı ar:ı.k ıe ... fı'ıe 
ile za, allı ı...auıııın kafa 1-

ııı bo~ nunıl:uı :ıyırıııak İ::i 
teıııi~ ir. 

K:ıdmcıtra'l. f• r~ uda 
baslanı1:;-. 1 rnıı~nlar ~ <·ı i~ 

ıııi\'ler ' (in \lımedirı 
<.11intl( ıı :ıı :t"-llll kaıılar i 
çinrlt' kııı l l ııı ..]ardır. ı · a 
ılının l>o~ 111, f'heııııııiyNli 

ce l.f•;:..ilıııiş ';ızi) ı·t:ı dir. 

.Seı ir y:ı alaı11111~, :ldliy<•

~ I' \Crİlıı istir. 

ar~in 
Satın a:ma ko
mis oı.undan 

222. Hd. Alaj'ının 

Eşya ve fll' Naklıyatı 
için Parası ~ıanlin cm
\'Ulıııda mevcud Alay 
Nak i~ at tahsı::;ntı l"as 
lınclan 'erilnwk ü~~rc 
\1arrlin Liyarhakır. Nu 
sa, bin, ~1ıch at, Mirly1tt 
Cizı e, :\1ardio istasyon, 
Mardin al~y garrıizo-
mına 'c lıuralaı·dan 
\laı din, D:yaı·bakıra er 
ve eş~ ay! askeriye es· 
leha ve t~chizat ve ınel
bıısat ve saire nakıl 
eclilrn k üzr·e teahhüt 
'e \1uk·ı.vele akdi tari
hındı·u mali yılı Mayıs 
939 sonuna kadar açı!< 
eksiltme ıle 10 Tem/ü3b 
Pazar günü saat 9 da 
ihalei kat'iyesi icra kı
hnacaktır. 

'falipleı·iıı 150 lira 
teminat mu' akkataıa 
rile birlikte komisyo
numuza mü ·acaatıarı 

lıan olunur. 
1-4 

. 1 -· Eksiltıııeytı koııuhn 1 sının ilır:ız. ctnw8İ ~:ıı ttır. 
I!;' : G - Teklif mektupla-
Jlaı din - l)iyarbakır yo

lunun 69 X OOU jnci kilo
nıeıre~iııdeki :.-3 gözlü ke 
nı lrlilrngir ki>priirıiin OL'· 
ton konı~l:ıı ile deıııir kor-. 
k11lııklaı ı iıış:uıtı. 
Kr:;:if lır.dt'Iİ 8 5 Lirn 14 
kuru:;;tur. 

2 - Bu i:;-e ait :;aıtrnımc 
,.e C'\T:ık :-;ıml:.ırdır. • 

A) Ek~iltuw ~:ırtııamc~i 
HJ ınutavt•lı>ıın.ıııp 

(' Bcı~ ıııuııl k i:;leri 
gem l .artııauır-.i 

n Fı•ııni:;; ııtnaııH· 

E) KP:;:if ra~7 it• ceıh'el

lcrilc porojeleri. 
bti) Pıı!cr hıı ., :utrıanw \'C 
,., r.ıl,ı k<·~fj, ı•\?İ Vil:i,Yf•t ' . . 
Eııcıııııeııilf· :ııardiıı Xafİ.l 
d:ıir<'~İ111.1Pıı güre bilirlı>r. 

3 - f~k--iltme 17 /li/D08 
taı ihin ıı)n 5/7 /n38 Tari
lıiıı • kadar ~alı g"iiııii ı-;ıı:ıt 
1 ~de .\lanliıı Viıfl~·Ni Ilii 
k ürm t Birı:ı::.ı lçindı·ki D:\. 
imi Enciııııeııce Yapı18-

caktır. 
4 - E!::-:ilıııc :u;ık ola

r:ık yapılacaktır. 

5 - E!~siltıııPye gire 
Hilın• k için i~teklileıiıı ü7 
ir:ılık mtl\':ıkkat teıııirıat1 

·rnııi:: olııı:ıı;ı 'e işin <·hli 
oldııil·ınıa \'P malı vazi\'e-

~ . 
tiııe ait kagit ,,~ lwlgeleri 
giistenıw~i ve 1 Teııınıuz 

937 tarih \'(• 3643 l3:ıyılı 

• e:-ıııi g:w.e e ile ilfın ?in 
ı ·ııı Mi11ı•:d1lıitlik 'P:-Jk:ı-

Yıla~et JanOarma 
knnıutanlığın~an 

Emaneten tamir edi
len vilayet jandaıma 
komutanlığı binası için 
ıhtiyaç görülen 170 tor
ba çimento, 1800 kilo 
muhtelif cins beton 
demil'İ, 25 kilo bagla 
ına teli, 17() metre ınu
rabhlll roproit , 11 . 5 
mik'ap çakıl, t:l etı·e 

mik'ap eyi kum 30 Ha
ziran 938 günü :saat 9 
da vilayet jandarma 
ko'lıutanlığ:nd.ı müte
şekkil komis~'on mari
telile pazarlıkla alıua

caktır. 

Talipler in 0/0 7, 5 
teminat vesikalarile bir
likle komisyona müra
caatları il&n olunur. 

rı \·e müracaatlar 8 ncii 
maddede ~·azılı saatıan 
bir sa:lt evveline kad:ır 

Vi'flyı·t D:1inıi Erıciinıeııi 

dairc-.irw n·t·tiı ilerck Erı-. o • 

L'iiııwn Ht•i:-lig'İııe makbuz 
mukal>iliııde 't ı ilect·klir. 
Po~ı:ı i.e g-tiııdcı ilecek 

rnekt uplar \ e ıııiirn ·aatla 
rııı 11ilı:ıyPt 3 ııcii ınaclcte 

r}p y:ızılı s·wtc kaılar gı: 1-
ıııi~ nlm:ı~ı lazımdır. 

Po~ta d:ı ol:ın geçikııwll'r 

kabul l ılilıııez. 

2-4 

T rahonıdan sakın 
Bllh.ııs(ia k.ara Hİ• 
neklerden kuçın 
ve onu yaşatma 

l'r r1 hoııı bulnsıcı , 

bir hast ·1 ltktır kt n

dınt \'t' ;ocuk lar ıııı 
koru çare olarHk 
sık sık ellerini sa
bunla vıkn kı ndi 

" 
nı t> nclil ve hrn·lunu 
kul 1;, n çocu 1< lcı rıııa 
kulJa nn1a kir 1 i eli .. 
n i kt>nd i gözü 1e "e 
c wukhnnın o·özle-, ~ 

1 1 ı ,t :-l rı ı ı hi h:ı .'\S 

kara sineldl rdeu k<ı
çın ev onu ya ş atn1a 

Yurddaş! 
Türk evının şe

refli ananesi kiler
dir. 

1 Kavanoz, kava- I 
noz reçe1leri, şişe 

ş:şe şurupla n olnı:\
va n bir ev, Çocuk-
"' suz hir yu,·a k.ıd<lt" 

tadsızdır. 

Ru <YÜzcl aıı:ı ne 
h 

n1izi yaşatalun. 

Savı 960 

PİY 
Cinsi 

SA-. 
Kilosu 

Sn. 
~nğ"rlay 

.....:\rpa 
~ı Win:n,•al 
ı l;ı rı 

35 
-~ 

""IH'llk 4:-ı 

ULUS SESİ 
ABONE ve tLAN 

Şartları 

----·-Abone ~artları 

~eneli•ri 800 
~ 

iL4N SAR!LARI 
IJBrım heııeı· ı;:atıl'lndan 

(10) Kunı:;; alınır. 

İlfın neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) km uştur. 

Yurddaş! 

Kurduğ·un1uz fab
r:kn )ar ve yaptığı 
nıız l)en,i rvoi la r he _, 

ulusu 1 biriktirn1e 
o-Licüne dn )':-1 nır, bu 
h 

güciı arttırn1a stnİ 

elindedir. 



J J) A R EIH A N E'.S t 
t:.ld; llalke.t Btaaal H.-1 Daire 

Telpaf Ath-1 
Mardinde "Ulus Sesi" 

Umamt N ..... yat Ye Yası itleri 
Dlrektöra 

M. Siret Bayar 
Baaaldaiı yer: (ULUS SESİ) Bammevl 

as~'@\-~Ge•w•ıı--.,. AiLE DOKTORU _.._., .......... u1amB-

A M E R 1 K Ada zil ~:~;~~T~::rJ:;;a~u!~'; ili V E B L 1 D 
8 1 R J U R K Ç O C O G U 1 ~~~~.!~w.-·: KİREÇLİ YE ACI SULARI 

HER TÜRK ÇOCUÖU . UN 1
1 

Yurtdaş! i TATLILA$TIRIR 
Ct OKUMASI LAZIM BiR lı Faiz ~cıirmr~·cn par:., il 
fi R o f\,f A N 1 işlc~eyeıı ıııadeııe lıeıı - !! ___ 1 zer. 1 

Fiyatı 150 kuruştur fi ' Paranı Baııknya ya-
K i raya oa verilir. ti tırki; iştesin ve uresini 

~Gıe~3'5~~ ~~~-~~ı . ~~-----~~ .... ·~~ -· 
O MAROi C) ~ 

Ulus Sesi 
B©l~omevn t: ~ · 

~= 

Doğu illerinin en mode~ bir B A S 1 M EY 1 O 1 R t: 1 v E e L • "· tatı. •u ımtre••d•r 
Her nevi Defter, (:ek, Bono. ı\1:ıkbuz, Kağıt b;:ışlıklnn sr ,~ Yalnız musıuta takılmakla kul· 

K . . . .. 1 . s· ~- = )anılan bu portatif cihaz 20 dere• 
artvızıt, Da vet1 ye kartları. Duvar Atış en. '" ınen1a 1 ce kireçli sudan sıfır derece sa 

ve Tiyatro Biletl l' ri çok güzd bir şekilJe basılır ve 1 15 ıı·ra lb bl d 
k b

. _ . . . . . ver r. ver r VebU 
ısn ır 111uddet ıçınde teslını edılır. 
Ye.,ı getlrttigimlz fantazl, kübik harflerle çok m alır•anız safllfınızı ve gUzelllll· 

tık reçete liAlfıdı basılır. !i nlzl korununuz 

• 

"'''''"''' 

l:zla tefsilAt almak için Matbaamıza 
mürı..caat ediniz. 

Jlllılmll.... .. .. 

Bir damlası kalbe ferahlık verir 
Sinirleri teskin eder, 

Doktorla Bile Hastalanna lllnyayı 
Tavsiye derler 

-. Satış ye i 
1 HALİM SEKİZK RDE$ = ! Koııtlımıcılar lkiııei Cadde Başında 

'""'""' -~···~-~~ 


