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Kuraıa, yılı ı Afastos 1827 

·yeti konseyi bugün açıliyoraa 
Milletler emiyeti ve 
Hata davamız .. lstanbul Borsası üç sene 

müddetle kapatılacak 
·yeti kon-lfilletJer Cemı .a-ıa 

fllilOCfl ~ 
seyi bugao Y Diplo-
oJarak topı:::.:r· bUyilk 
matik m11 verdji bu 
bir ebemlliift' ~ ola-
toplantıda:.. }onutula
rak iki • btf ilhakı· 
eaJd1r. Biri Ha dfterl Ba-
nın tanıoı~a~ı, r. Aynca 
tay seçimı ıtl: ..,aslar 
mühim polatf apdaca
ve konuşmafar Y ·r 

1. Sirıt IA J AB 

Yeni Borsanın Ankara'da 
açılmasına karar verildi 

Buıun flzerine intihap 
raflamaoı konsey reisi tu
rafıodan tasdik edilmemiş 
Hatay leÇimi hakkındaki 
ibtt~erimizin kon- Ankara 16 (A.A) -
seyio bu toplantısında gö- Ulus Gazetesi Hük4-
rOşUhrıesine karar TeriJ. metin, devletin umumt 
IDİftirJ. mail itibarı üzerinde 

AJmanya~a 
Yapdan Vapurlarımııdın 

ikisi törenle denize 
indirildi 

Ankara 16 (A.A) -
Deniz işletmesi hesabı-

ta da bildiriJaıe~~v.rede 
Biliyoru1ki, ·oıere gö

liabul edilen m:ı.. da,·a-

Hatay rejimi merivete ll& ..qdar tesirli rolu 
cireliden beri Ha~yda oldufuna -iÜDJıe olma
mandater ırıeaıurlar tara- J&n Borsanuı Atıkara
fmdan. takib edilen mas- da kiii'tilmiiiia kararı 
keli politika ile varatılan verildiğini ve bir Nlaan
~a va çok bulutlu· geçmiş- dan., itibaren ao sene 
tır. müddetle- muvakka~n 

' 

na Almanyada inşa edil
mekte olan üc Vapur . ..Qt ...... -~ 
dan ikincisi dün mera

simle Denize endirilmişti. re buyuk bir i re 
mız obn Ba&a1lll__,,..: ... ,~ 
jirııi 29 Son ~ış ve 
dea itibaren ~ l~ 
iotihabatin ıu p01 hazır· 
hakkında t>ir '~ataya bir 
lamak azere rikDlfÜ· 
komisyon ,aocH 

0 
iılllf· 

Bu kom~ tali
Jadığı 87 etler eemi
matoauıe _M~ ve ~on&eY 
yetine venhı».f tetkiL e
reisi taraf an~ 111erıy,te diJdikten 19bra uınf kA
girmek ou:e ~:işti. 
tipliğe tevdı W:er cemi-

Fakat .M talll ola-
eti kararlarJQlll aP"'a· 

bir ın-ıt 
ak tatb~iticM i tibabatın 
e teşkil «ten ° WLilD ~ 
tanı cereyanını ~~ı: 

ccek olan .!:acıater dev
e yahnız :f,e1pa8 ,ba

et memurfanfe ~·l.A'J.lrl4D
inde bulunar•~-ayol 

bas• i g-1 ve bu dar fkinC 
crecede alak•TUrkiyeye 
ir devlet olan lulD•* bu· 

• 111• ·~ 
yri resını bildirild•"· 

uıu· zımnıo~aıiı geçe~ 
çin ö8ktm bu ulı
y or&alannd~ e kat'f 
atoauıe tıze""! serd e 
yudu ihtir~ 

0 
u1ulu 

erek takib eı: ~D
tler ee•~. 

, proıeeto 

Hatay Türklüğünün İstanbul BOrsasının ka
yüksek azim ve enerjisi patılacağını, ayni tarih
ile t.aşlamıı, olan yeni re- te yenisinin Ankarada Kurdeleyi Berlin bü

yük elçinıiz Refik kesJ. . ............. ,.... •kt•da. ııruo Türk- Fransa doı~ ~ ----~ 
luğunun bir zaferi t.elakki Kaı·ar Bankalar he-
edilmesini ,.e doatumuz yeti tarafından kabul 450 Yolcu istıab ecıe-

miş ve geıniD. 1'1'~~• 
aaı verf1ftilştir. 

Fgno. hn'wrJn 11ııı..e.. -411Ü11ıtif, Finans, Ekono- cek olan Trak Vapuru 
ler Cemiyeti karanmn 1 ileri tarafın- Ekonomi Bakanı Marnıarada işleyecek-
nu n~t ve sanıinıil·etle dan da sevk ile karşı- Şakir Kesebir tir. 
tatbikini roreceıtiınizi ümit lanmıştır. 
etmiştik. Fakat hadisat •• • • .......... • •• .. ••••• ........................ . 

~:,.aksini 0rıaya koy- Yarın: Ne güzel bir tesadüf 
Hat.ay işi 'türk ulusu ULUS SESi' d G Uzel lst:ml>ulda11 ay- rirıdt> çıkan n :;mi bir 11 ~~ Ta~~iy~ Cllnıburiyeıi n 8 rılışın ,. ,.rdiği fü.iin- gaze•esi saonıakla beraber ıçıo mıJU hır davadır. Tür- tU ' 'e sınlmıtı içinde uzun pek sel'inoı i~tim. Dil•izin 

kiye bu davasını sulb Y<>- slireıı bir Tren ~· olculu- i":ıı-clltrindc•n gazPteniu · 
JiJe ve Milletler Cemiyeti Baykuc. ğurnfan rnnra .Mardinc giJndPlik ç- ıkınakta oldutarafından •erilmiş bir y gcldiğiııı iz güıı ilk sordu- ğunu aıılayınra çıldıra>i · 
adAlet kararile ve bu ka- y- llamel Vprte jtuıııuz ,.c aradığımız ~ey ya •e,· inıliııı. . 
rann hama niyyeı ve Ka- Çewı...: Nanttıa Akyay gazete olmuştu. l>oğrıısn Marıljn gfüi 
mimiyelle tatbikiyle hal- • Post:ının iki gün sonrn Anka ra n · l.taıılıu l<lan 
lini istemiş ve ba v61da En büyük . geleceğini ,.. ancak iiç uzak bir ll ıııı·rkeziııdo 
bO Y~k • f edakArlı klar • gös- giln sonı a gaz Pir ok ıı ya- gii 11, Jı.1 ik hi r ı.: .ızc ·t 

0 

yr ka · 
tennışur. Düşmana doğru.. bileeı·ğiıııizi c;l!' ,.•'ıı i11("(· çok , ıış.11·ağıını 1 i ~ iiıııit <·t-

Buyak ~ef son tarihi y- Ziya KıhthlB teessür ılııyoıu~ ve kedt-r- ıru •ıliğ iııı içiıı ömriırrıde 
nutuklannda lfa•ay da. lenmiştiııı . Ertesi gilnll bu kndar lw~·eeaıı ' c •"· 
•amızm inkişaf tarzını kat- MırdİI J ırihİDİR çarşıyı gt>zmry e ~ık ıı ıı otı k. , ; 11 ç <l uydu ı;u rr. u lı ·ı ıırı a-
iyet •e açıklıkla ifade Şehrin biricik parke dü- mıyoı uın. 
buyurkeıı Turk-Fransiz Bir yıprak.. şeli geniş cadde~inin henüz Bir insan için g-nf'tt·, dostl 

L k k ı kı·t.·"'p, ~azı t'n ea-• k" ufı.. mnııaıebetletioi• y- Siret BaylU' çimeııt.osıı ·ıırumaıııış a: " 
m l§a ?da. esaslı ölçUnUn, dırı mı üzeri ndc mü vczzı rıı i rrı i ruh :ı rk:ıd:ışı, r·n 
Hatay ışirıın iyı· bı·r wön- H "dilsiz" cJirne Lir gazele kınııctli y(• 8C\ ilt•ef'k ı;;ı-~ -
d u Ü .1 verilecek kaıar!a atay d uı s . ıe;dir. o ak-;:ım el imduı e Y r ın~ıi olduhnu işa işinde bundan sonra ve- tutuştur u. . us esı .. 
ret etoıı' .. terdfr. e Bu tnk s:ıbifeli rr.emle- ~onu 2 nci Sayfada .,. rilmiş ve \·erilecek sözlt•. .. 

lıUUetıer Cemiyeti kon- rin tutulacağma çok ümit- ! ket gazetesini aldığım za- Na~İde ~8~8f 
&eyinin bu toplantısında vanz. ~an bir çok il merkezle. 

nun 

yda 



irTesadüf 
Diyarbakırda çıkan "Halk 
Sesi,, iwiş. Ne güzel bir 
tesadüf; yıllardan sonra 
Jılardine geliyorum. Sev
gili arkadaşımın büyük 
batıralannı taşıyan "Halk 
Sesi,, Ulus Sesi adile kar
şıma çıkıyor. Fakat o 
zamanki gibi haftalık de-
ğil, gündelik bir gazete 
olarak ... 

Vilayet Umumi 
MecHsi 

VilAyet mmuml meeli
ai bir tubatta toplanaeak
tır. Hususi idarece hazır
lanmakta olan 938 yw 
bütçesinin bu günlerde 
daimi encümene verilece
ti haber al nrnıştır. 

Yeni Hılkni 
B İN AS I 

Şehir içindeki günlük 
satışı dile alınmayacak 
kadar az olan ve geliri 
giderlerini bir türlü ku
rumayan Uluı Sesiain 
bttyflk öz verilerle mem
lekete daha faideli bir 
şekilde çıkmaya çabştığı 
b~ aarada beaim de Mar- Yeni yapılmakta olan 
dine gelifiaı .,....~~-4 &ııkeTi btnallhZID İD aaµ 
lemlaıle 11vimli Ulus Se- bitmek üzeredir. !adana 
ıioio yeni yazıcılan arasına ve boya iflerme b&flaD
&idişinı gUıel ve bekle- mıştır. lttfild ~ 
ı.ilmez bir teaadUf değil- şubat ayı i9incle.,apdap; 
midir? it kuvv~te mubteıoeldlf. 

sel ,Jtendi arzuUuile beca
yiş edllmişlenHr. 

Onbeuane hapse 
MahkWn oldu 

altaaa veya oobeş 14•~· ..... ~ ......... ~···~ ........ ..,..-.-.......... ~"~
p,DCle ~M. • asını te
mamen l:i n ftl
daki özlü yazılara tahsiı 
edecetini K8'1ıa okuyu
cularına majdeleJen. Uluı 
Sesine, ben de kendiiiıild• 
btttlD mtlnevver Mardin 
kardmlan namma yardım 
ve .P@llalaklanm eairgemi-
·eceklerini vad etmek 
~~ 

AilUll'I' ..av~celthm Id ... 

ladida Çağ ar 

Hıri tiyan olan 
Arabgenci .. 
Geçen ıttn Ulus Se

ebıl elime aldığım u
_aan aöZDme garip bir 
bvaclis ilişti. · 

Bağdadlı bir milslii
num Hlrlsüyan olmuş .. 

Bu yuı Jaer okuyucu 
tlbl beıll de maıaka dtl
ştlrdtı ve okudum .• 

Parlste bulunan B.a 
~adlı zeniln bir arap 
poci sevdili bir Rllllı 
mJfm almak lfJD ~ 
ma plerelt dinini d• 
.,... mecburol-

~ ...,.,.cinin bu 
21:41.,_llli Af)an bll,at· 

lilğilntl ve paranın aş
tın yanmda ııfır oldu
tunu bir kerre daha is
bat etmiş oluyor. 

Klmbilir bu Bağdad
lı mfl81Qman da aşkına 
tutulduğu bu narin Rum 
kama kavutmak lçin 
ne kadaP paralar dök
mtlf, ne kadar mal sarf 
etmlf, en ıonunda para 
nm bir iş ıöremiyecetf
nt aal&JÜle& Başpilko
poAB ~ diz çö
kıeıek YfMemedJA'l q
kma dfnlnt fMla eımt.,.. •• Şirta 19fD cuma kı· 

.Mı11rda siyasa\ durum 
kanşık bir bıldedir. Yeni 
kahine tapı manasile va
ziyete hakim değildir. 

Halk yeni seçimi bek
liycır. 8'1 seçimde Vefd 
partisinin ekseriyet kaıan
ması muhtemel görülmek
tedir. 

,, r ameliyat. 
geçiren llalatya ~ebt1a11 
ismet lnönUoftn auieliıatı 
muvaffakiyetle neticelen 
miş 'e nekahat t11 vl'Jllİ°""'·~ 
•cçmiştir. • 

yan lt
1erbad, Aslı lçlJl liiiiiliiilj;iiiiiA"iiiiiiil 

cayır cayır yanan Ke-
ıırem ve daha pçen yıl 
Madam Simpson için ta-i•ıilP•OiliSiıliTiiiııiiiilliiıiİill 
cına, tahtına kıyarak 
Dlik Vlndsor olan Ed
vardın salına a!}k için 
dinini feda eden bir 
mttslüman da karışıyor. 

Zavallı arap ıenci 
ne yapsın!. Bu dünyada 
lladmezeHn qkından 
y&J)aeatına, alürette 
yanma)'l daha mllnUlp 
görmDştUr. 

loaiuT.-

Bu gün sabah sa
at 6 da Savur; Mid
yat, Geı·cüş, Cizre, 
11 de Nusaybin ve 
akşam 18 de Tren :t.~~[1).1 
~tası gi ~ktir. 
Öğleden sonıa sa 

at 13 te Diyar 
15 te ~~ır-. 
alan 



ULUS SESi Sayı 8SO 

Mardin tarihinden bir yaprak: 

Tarihçi Peçevi İbrahimin 

• 

I rx:~!!!~:~:;;;.~~J f f~~ah BiLGi~~;··ı. 
Balikesirde Uludağda '-.................... ,., 

MARDüN Yafj111u,.farm zaraı't. Uludağa kurban bay Musiki 
Balikcsirde' yağan şid- ramı tatilinde kış ıpo- Hastayi iyi e~e~ilirmi? 

Muhafızhğı c1ı 
Yazan: Siret Bayar 

<letli yağ"muJardan Kara- ru yapmak üzere giden 
dere ça) ı taşınış o civan ler çok olacaktır. Bur· Şiiplle yokki ntt~i/d 
su altında bırakmıştır. sanın dağcılık kulübü- bir rok da/tdar luıstcı-

Kepeklcr köyUrıdc bin- ntin bu fırsattan istifa· !Ji (ııietlebilir. 
lerce döııiiın nazi su al- de ederek Uludağın gü- 1'abii J.·n·ıl nas bir tıııda kalmı~tır. zelliklerini, dağ sporla- ~ 

._ rını canlandıracak bir bacağt nıusiki ile tlii-

Tarihi Mardinden bir görünüş 

Dördüncü murat hicri 
1032 \'C mil!idi 1622 

' baş göstermi~ti. husustaki Lütün gayrct-
İranlılar Bağdat. ve leri bir semere vermiyor· 

Musul çenelerine taca- du. Peçevi İbrahim o 111-tarihinde tahta çıktıitı va
kıt henfb on bir yaşını 
bitirmemişti. Tahta çık
tıktan bl"'~ gün sonra ~iiıı 
net olmuş. Anncj ~tah

peykcr Kösem sultan ida
reyi eline almıştı. 

Amcesi deli :Mustafa
nın idaresiıliğiudcn Os
ınan o~llarınm lıuyruğu 

altınriaki bir çok yerler 1 

karışıklıklar ic:indc idi. 
İkinci Sultan Usmauı öl 
dUrınf'k suretilc ikinci de
fa tahta oturan ~nltau 
Mustafamn delili~i yüıiin· 
den her tarafta ibtihlllar 

,.Uz ediyor, Erzurum ta. ralarda Diyarbakır Defter· 
ranarında isyan etmiş bu darı bulunuyordu. Katip 
lunan ALaza Mt•lımet Pa- çelebi fczlek 1 inde yazdı-
Ş'lnm çıkardığı ğaile &it ğ'Jna göre 1088 H. yılın. 
tikçe büyüyordu. Başına da Musulda bulunan ıra. 
on bin kadar adam top- fız Ahmet Paşa İranlılara 
Jamış olan Bekir subaşı karşı Bağdadda .~hassün 
fırsattan istifade ederek eden Bekir su başıya irn· 
bir külflh kapmak için dad olarak Kör Hüiieyin 
durmadan ~aileler, iıyan Paşayı gönderdikten ııon-
la.r çıkarıyordu. ra Abaı:ının Diyarbakır 

Az Lir zamanda dört üzerine gelmesi ihtimalına 
"cülfıs,., YUkua gelmesin- mebni Musuldan Mardino 
den 'e lwr elllfista as- dönnıü._til. 
kere, yeni çeri a~alarına, ı Rafız Paşa daha yol
sükut hakkı ve bahşiş da ikin kör Hüseyin Paşa
olarnk (•tekler dolusu al- nın lran ordusu kuman. 

(1) Oıımanh tnU\ errihlt>l'indeıı tunlar dağıtılınasıııclan ö danlarınclan Karcığay han-
Pe~vi lbrahimin iki ciltten ı türii devlet haıinesinde la karşılaştığını ve Kızıl 
ibret olan Osmanlı tariht mat· on para Yoktu y . Hana kapanup muharebe 
budur. Kanuni Sııltnn SUky· ri ZQrbala· . enı Çe- I 

rım•ı taht ·· etti2'ini ve fakat lıile i e mandan dönHincU Murad dev- ıi ı d"l . • uze- v K 
ri niha~·eıine kadar olan Ye- 1 .ne e 1 etlıkleri gibi oy- Hancfan çıkarılarak ar. 
knyiden bahseder. Peçe' inin n.lmahm büyük. anarşi- cığ"ay Han tarafından ha. 
yazdığı nkalar itimada ,a. lere srbclıiyct Vf'ri ·or<lu !;it kesildiğini haber almiş-
yaııdır. 1 İlk • ) • tı. Hafız Paı,:;a Mardiııo 
:O:ıkkı cv"·l, Defterdarlık ve a k • ~n ) ıllık Eialtanatı girdiği vakıt dehşetli bir 

Sancak Beyliği gibi hizmet· ( ~ en sıyasi vr. idaı i fa. k ~ d 
lerde bulunan PctPvi llırnhiro rıalarla dolu olan dür· kı~ bil uııı sürüyor u . 
ü_ınrcı.un ımn günlerini ~lacn- düncii ınuı ad deninin ilk )fardincle iki ay kadar 
rı.stan_'da (Budin) ile <Pet) şe· yıllarındı BnO-dau elden otunııu.;tu. 
lıırlern;ıde ııeçirmiş, Hicrt ıocı ·ıkıı -• t"> • ··n - ·Sonu Var-
tarihinde öhuUotür p . . ç ltş,ı. O zaman ıçı ı---·--------
tarilıi Tamşuvar. d:;tndının büyük bir ehemmiyeti h•: Bay· kuş·. 
B 1 er an iz ol B idad o gerı c ğr:ıdlı Mustafa Efendi ta- • an a ı . 
rafından 1061 hicri t.ırihine alınması için gıuıderılen 
kadar tez) il edilmiıtirld bir ordular lıir iş ,nrcmeden 
nuahaaı Bağdad köşkünue var- geri dönU) orl•rdı. 
dır. Osmanlı müellifleri cild 3 Diyart>a! ı .. Be) lerbeyi 
ıayfa 82ı sa. · Hafız i\bmct Pa~anın bu 

Yazanı Mamel V ifarlı:e 
Çeviren: Nurettin Akyay 

Yannki nushamız~a 

filim çevireceği habPr :.eli iip tetlal 1i el ıne/; 
alınmıştır. 1 miimkin defjiltlir. /:'a-

Kalp nara SU" fBrLen kat t1i111a!J ı1e ruh llas-
1' 1\ talıklanıula ınusikinin 
yakalandı 

Üç sene evvel Diyar. 
bakırda kalb para E-iir
nu!kten sabıkalı Halil Za. 
rada da kall> para ~Urcr
kcn yakalanmıştır. 

Bandırmada 
Yer ÇökUntUstl 

B:.:. ~: rnı ıı n dalğakıı a. 
nm alt kısuıın<laki sahaıla 
rer çöküntiisü hasıl oh.Ju. 
ğunuan bütün ('v}('r bo
şaltılmıştır, 

ı esiri 111 ullakka ki 11·. 

ARSLAN 
Hanki memleketler~e 

Bulunur 
A(eriA·atla ı-e İran

da bulun ur .. 1111P1·ika
tla da Ar~laua be11ze1· 
b."ı· hayvan var.ı;a da 
bu. hakiki Arslan lle
!jiltlir. 

r!ElGRAF :H~berleril 
. " . iktisat Vekaletı 

Banka ve müesseselerde alınan faiz 
ve komisyonlara dair bir kanun 

Projesi hazırla~ı 
Faiz ve kom•lyon yllzde 

8,5 iı •eçmlyecek 

Ankara 15 (A.A) -
Ulus Gazetesi İktjsat ve
kfttetinin bütün Banka ve 
nıücsse:\elerde alınmakta 
olan faiz \'e ·komisyon 
mecmuuııu badeınn azami 
yüzde sekiz buçuğu teca. 
vtiz ctm<.'yPc(•giııe dair bir 
kanun projt•si tıazırlam'.lk
tu oldurruntt vazmaktaılır. l"'\ • 

Kamutayda 
Ankara 15 (A.A) -

Büyiik Millet Meclisinin 
dünkü toplantısında Hava 
kwvvctleri ic;in 21,500,000 
liralık taahhüde girişilme· 
si hakkındaki kanuna ek 
olarak kabul edilen yeni 
bir kanunla ilk ı ... anunun 
birinci maddesile verilen 
salahiyrtP ilavet<'n hükft. 

' 

met yedi . ın~lyon l!ra te· 
:ıhhüde gırcbılecektır. 

Çinliler beş şehri geri aldılar 

Japonlar 2000 zayiat ver~iler 
• 

Ankata 15 (A.A) -
Çin ... ku vvetlı~ri şiddetli 
muharelieden sonra Um· 
uğu ve diğer dört şehri 
geri almışlardır. 

Ankara 15 . (A.A) -

T111mng sokaklarında vu. 
kua gelen çarpışmalardan 
Japonların iki Liıı katlar 
zaviat verdiklerini Çinin 
re;mi tebliği bildirmekte. 
dir. 



~i Tart llıı bru1u 
Şubesi 

aşkınlığından 

Mardin mevki satınalma komisyonu 5•••• ELMAS lıtAİ<AS • •• 
Başkanlığından: : C. Yavuz 

Muhammen • 
• Uuvakkat 1hale ftkli tarih, gtlD ve 

Mik~ri B~eh Teminatı ••ti • K d T , • 
Cinsi Kılo Lıra Ura • a 1 n e r Z 1 $ 1 
Ua 180000 28400! 755 Kapalı zarf iJ/t/938 • Birinci cadde tsfngw acentesi yanında 

Cuma gUnO saat 9 da : 
Mardin Budud Taburu içio ahnaeak unun yubndagöa W B't'~ ı • ,,. • ~ ,,.. ., 

terilen saatten bir saat evveline kadar teklif ı.nektupla • 1 1 arın auzı ını tı ucu 11au 1 
nmn komisyonumuza verilmesi ilAn olunur. S/7112/t'i • 1 1 811 

------------------------------~ . 
Mardin Viıflar Oirıtllrllğiodın 
Ct..ı 

l>Okklrt 

ft " 
" " 
" " 
" • 
• • 
" • ,, 

-----------1 :···················· ULUS SESi ! Dit Hekimi 

~ iLAN 1 Hilmi ltJıaı 
• ' ., : Blrbael e.ilde Ticaret 

• -... .......... 1 
_A_b_o_n_e_s .. • ... rı-t-ıılanı--... ı ! Hususi muayenehane-: 

: ıinde her r.un saat 1 
: 8 den 10 a ve ıs ten : 
1 18e kadar hastalarını : 

Aybğı 

. 
Oç Aylilt 800 

Altı Aylıtı 450 800 

Seneliği 800 ı 

iL.lif IARTLAIU 
b&Duı bebersatırmdan 

(10) Kuruş almır. 

• • ı kabul eder. • 
• • ........................ 

Doktor - OperatoP 
Saim Kesen 

tıan netrınden menliyet 
kabul edllmeı. ı 

~ ıeçen a1lllıalar • 

• (10) bruıtur. l~~ ........ ~--


