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Sabih ve Başmuharriri 

SiRET BAYAR 

1 Memleket mcnaJünc ald yazılnra 
ıayfalarımız a;ıktır. 

• 

q 

~rr 
Sayı 831 

18 i~inci kanun 1938 
8asılmayan yazılar geri 

verilmez. 

,".,,, l 

~lJ .& 

=,SİYASAL_GÜNDELİK TÜRK GAZETESİ 

."1~tll 

Sayısı 100 Paradır. 

- :=: 
Onbtrlncı yıl 

K·uruluş yılı ı Ağustos 1927 

Şehrimizde şiddetli Kar ve Tipi başladıa 
.............................................. ._._.._ .... ._KB!maıu.m-..~~--

Başbakan Celiıl Bayar hayatı ucuzlatmak 
için alınacak tedbirler hakkında önemi 
En büyük 
düşmana doğru 
insanlık, öt<>nbni f'D bii- c..IP karanlık kayalaştı. l~-' 

yiik diişnıanını ortadan t(', beşniyct ötPdenberi 
kaldırmak için çnlışınak-

tadır. lnsatı doğduğu giin bu bü~k·ö.k düşmanı yere 
d lı . .. nırma ıçin ulS-r·ışh·or Pn erı bu dıışrnanın pen- K" . " • J : 

çesinde kt\•raadı; c:ın . cl~ıflrr, muhtcrıler, 
vf'rdi. 11eri atılmak i te ı ınucıdler her gün bu ka
YPn her zeka bu korkunç 1 y.a~aı:an k~ranlı~ı? bir par-
devin koyu ve d · ·. 1. çııı.sını crıterek ınsanlığa 

ıp..,ız 'a- \'Ol k '· ranlıklarıııd·ı ('ridi k· •· · açma , onu uu kuduz 
oldu. • ' .ıy ıp de, in kanlı dişleri arasın-

dan almak istf'diler, ömür-
.. . Milletlerin, yurtların lerini bu uğurda lıarcadı-
uıerınde zaman zaman ze- Jar, ebedileştiler. l<'akat, oııa 
hirli ru .. gr. ·ı ·ı 

'' •ll :ırı C UO)aşa- en kuv\•Nli darbeyi cn-
rak rnaınureleri harabaye, diren, onu can ba~ından 
saad •ti · 

: ~ er~ fel.flkNe, ~a~. ~·akalayıb yem çarp:.m 
?,el:rı dıkf'nlığe çc-. ırdı, Guteııbarg olllu. Bu vüce 
~nııd]('rj inkisara uğrattı. 1 adam. bu kutlu aimau 
S~ları, hayatın ve medc- 1446 da Matbaayı icad 
nıyPtin temeli olan, sula- l etmekle en uzak )·erlerde
rı b:ı~en kıp kızılla, ha- ki en karanlık ve izbe 
zen sııu siyahe boy-amak. , köı;;eleri bile bilğ"inin ı:;;ık
t~n, sonsuz bir tad aldı. larile doldurdu. En ço~ak 
Bıraz eğlenmek için yan- 1 topraklarda pembe b. 
trınlar, f:wialar y:ırattı. ı şafak yarattı. Vah._et" ır 
llastığı durduğu her y,' r- -Soııu 2 nci sayfad:~~-

bir Nutuk söyl~di 
Sağhğı korumak için ilk önce ğida 

maddeleri ucuzlatılacak 
Ankara 17 (A.A) -

İstanbulda Et fiatlarını 
rndirmck için lazım ge
lım tedbirleri berat>erct• 
diişiinınck üzre davet 
edilmiş olan celeb ko
misyoncuları, toptancı 
lar \'C prakendecileri 
temsil eden tUccarm iş
tidl kile diln İktisat Ve-
kaletinde Başvekil Ce
lal Bayarııı riyasetinde 
yapılan toplaı;tı da bir 
Marttan iti barcn lstan
bulda Et fiatlarınııı on 
kuruş endirilmesi ta
karrur etmiştir. Batbakan Celil Bayar Nutuk söylerken 

Ba~vekil Celal Bayar rak kolayl:ı:;tırmak 'c j alamk ucuzlatacag-ız ve> 
SöyJedirri Nutukta sureti ilk ar .. ızda oııluın sağ'lığırıı bunuıı i<;iıı hC'r fcdakfı.r-• l"' t°" 

Umum iyede vatandaşların korımıak i<;in gitla uıad- Jığı yapacagız deırıi .. tir. 
hayat şartlarını U<'uılata- , dl'lcriiıi birer birer t'le ' 

Fransız Kabinesinin 1 Yarın: 
B. M. Meclisi 

Ki$ TATİli YAPTI 

Meclis iki Martta açılacak 

teşkiline yene B. Şotan 1 Ulus Sesin' de 
ı . . : ı Hayaliden 

Memur edıl~ı i lü~nan h~inesi ! sesler 
A~k~ra 17 (A.A) _ 
Buyuk MilJet A" 
1. . ıec-
ısı b .. . ugun ruzna. 
n1esınde bulunan 

kanun layihal .. arını 
ınuza kere ve ka bu) 

ettiktt-n sonra iki 
Mart 1938 ça.-şanı
ba günü toplanmak 
üzre içtirf!aına son 
verıniftir. 

Ank:ara 17 (A.A) - ' 
Fransada Başvekil 
Chau tmps tekrar 
Yeni kabineyi teş

kil etn1eğe ı11en1ur 
edilmiştir. 

istifa edecek 
ve pe~ ya~ında: 

Beruttan bildirildiğine Kad 1 n 
güre m~clist <' eksC'riy(•t 
temin t•tmrsi ihtiru:ılı mPv-

cud olmakla beraber LülJ. VE moda 
ııau kabinesi i~tifa ede- 1 S f 
cektir. ay ası,, 



cu;ıcı Basmlarda 

Faşist Almanyanın 
ll<tisadi Müşkilleri 

En Büyük Düımana doğru 
aki mamureler onun 
ığı tekniğin küçük 
rıdir. HuJAsa, iıısan
içense] güçlerine 

veren, insanı intan 
odur, Gütenbeg'dir, 
adar. 

ılan bir kitab, ya. 
bir fikir, her gUn 

a biı gazete. beşerin 
tlyük düşmanı ceha.

bır parça kopanr, 
e birlk'.en karanlıfın 
ir k18Illllll cıatıtıt, 

~Tir eder. BUnuD 

için bençe, her siyah sa
tırdan, fersiıde olıa, bir 
ışık fışkmr. Bu ışık, en 
biiyük düşman olan ceha
lete çevrilmiş en güçlü 
bir silahtır. 

Yurdun uzak köşele-
rinde öz verile çalışan ga
zetemiz de 1eni bamleıi~e 
okuyucularından aldığı 

kuvvetle bu alanda boy· 
lamına röre bir iş cöre
biliree öCleYini yapmlŞla
nn seviDclDi ddyac&ktır. 

• 

ULUS ~sl Savı 881 

1 ŞEHiR 
ilk Tedrjsatıüfettiıimiz aeldi 

Mardinde Tarihi eserlerden: 

- --· -- r 



!! 

--- - -- --------- ---

ardin t~~~en ~ir yapra~: -
Tarihçi Peçevi İbrahimin lY~!!!!~~~!!~!!Jıf'f~j-~ah eiL&i~~;···1 

• • 

MA!RIQ)üll\!J 
Konyada İstanbulda ....................... . 

bir teberrü Feci bir cinayet 140 Dil ~OOUŞ3H 
Muhafızhğı 

Yazan: Siret Bayar 
~am ve nişanı yoktu. 
Iptidai zuhuru bundan 

1033 il. yılında 1 ran ' 
•.tlıı Bağdadı almış ve 
aş k u ın a ıı u a ıı larında 0 
Karcig:ıy,, hanı btivuk 1 oldu. Ve ol hinide he-

b~.r ku n·r~le sarl,mtılık 1 nüz ~ıardine vasıl ol-
1\'..~ıı Manlın taraflarına ı mamıştı. Pes Hafız pa-
gonu(·rmi:4i ı 
Hafız p • B. r. .1 ,1 şa bu fakire Karaman 

' \i· 3Juauııı alın- . 

Konyanm saatçi ma
hallesinde oturan A1i Ay
vacı adında bir yurddaşın 
karısı llabme ölmuş, son 
ııefcLinde kfttibi adli <'a· • 
ğırıp Kızılay, l\f ('mlekct 
hastanesi, 1,ayyare C:enıi
yet i \'C kimsesiz çocuklar 
için 100 lira biraktığrnı ,.c ' 
lrn vaL iyt•tiıı i yl'riııc gt·ti
rceek yurddaşa 50 lira 
v<'rilmesini söylemiştir. 

~ğıuı haber alınca ~far. pay~sı_Ie Rek~a Beyler 
Jlın Diynrbakua gidPrck beglıgın verdı. 200 sek- 1 

iAl~valı 1staııbula bildir- ban ile Mardin mu- t on • J 1 
hıışt~. . hatazaıma gönderdi. 1 unya cenneti aumı a an 

. K.trcıgay Han Xusay- Karcıgay ham dahi Nu- • 
1
•
0 ",<· Karnctercye kadar sayLine ve Karadereye 1 Hapıshane 

gdere,\ ctr•tf• ld 1 . bir . . .. • ~t tia m ı, gehb eJ etraf ve ceva-
çok ko) k·rı Yaktı vık-

ı M] . '· aı cine yakın olan kü-
elıe boylardan vüz bin
erce hayvnn ,:c davar 

•larak Musul ve Bağuaı.la 
~öndt>rdi. Kfttib <;eh•bi ile 
e~e' i yalnız ~ıkaki nşi-
etınden 200 uin kovı.ıı 
lındığ'mı yazmak tadıı:]ar. 

Hafız paşanın nll\ nlı 
il dirnı c:~ 1 iizt.' ı i ıı c 1 tan 
ul hiikfrnH·ii tarafından 
ti .. k . çu · Ahmed namında I 

nibin ulusunu ve aşa

irine garat ve hasarat 
eJ ledi. Yalnız Şıkakı 
aşirt>tinden 200 bin ko
yun iğtinam etti derler. 
Hele BifazlilU\hi Ta9.la 
bu abdi aciz 200 miktarı 
sekban ile Maı·ine da
tıil olduktan sonra Kar
cıgay dahi alacağın al
ınış idi. Mardin canib
lerine tecavuz etmedi. 
İlla M ardine lıir menzil lıır sipahi Mardin ,.( ı\'\'a

dalığına 1 :ıyin hlilu.ıisti yerden yanı karadere 
Fakat K " · namı mahalden avdet 

. . arcıgay ll:ının d' 

-Sonu Var-

1ıl.ll'(Jm havalisiııe r ·k eyle ı.,, 
t l k s.u m-

ı 1 v·ıptııo:.. k .. J' r;ı sıralarda 
uçük Alııııed lınnu'" M· 

d. \. z .lr-

Amerikalılar Nt>vvok
ta modern lıir kadıı; ha
pishanesi yaptıruıışl:udır. 
Bu hapishanenin merdi 
'ı:ni yoktur. Buraya A
sansfülo irıilip çıkılmakta

dır. Binamıı üı;t katı mü_, 
kemmel bir bahçe \'C tenis 
koı ~u haline kanınustur. • 
bütün hücrelerinde soğuk 
ve l'lCak su ban ,·oları ol
du~u gibi miikı.:ınınel rad-

yolar, güniin lıl'r saatinde 
mahpusları eğleııdirıııekte

dirler. Bunun müddetini 
bitiren lıir çuk tııahpuslar 

I dünya CClımcti sayılabilc-

1 
cek olan bu hapishaneden 
ayrılmak istemiyorlar. 

1stanbulcla Altın 1 >iş 
Sauıi adında maruf uir 
sabikali meçhul kimsel< r 
t:ırnfıııdan çok fr·ci lıir :;;c·
kilde ülılüriilınii::- 'P göz
leri oyularak deııiz,. :11 ıl-

mıştır. 

ADAM 
Diiu yada en rek dil 

bi/<:11 adam bir İt al-
.'!'"' ka nliual i idi . . 1 tlı 
J/rj :.:.u/tfJI/ ildi. Bu a

tla 1J1111 ko111t§lll,tj11 tlil
lm·i11 sa.'Jıst. I J 1 idi. 

Kastamonu • ~ankuı Fa"'"' 011 wı b11 "''-
Yolunda hor1111u .llman dok-! toru 1',assito l,·,·ı11t11-

Bir soyğnnculuk ; 11eiss 1.-11·m,~ıo·. JJ1t 
~ dolıt01·un 111iikemı11e-

Kastamomıdan \:ıııkı- l ıe.11 /Jildı:iji lisanlanu 
nya gelmrkte olan bir o- rulcdi fam. 140 <in·· 

/Ju. :.al . tlmau lıaı·i-
tonıolıil İlğaz dağlarmda 
dört haydud tarafından 
soyuhııu~tur. OtuınobildP <!İ.'f<1Sİ11de 11u'il<1rcimdir. 
iki tiİl'<'<ll"~ Son Pasta g·a-
ıetesinin mubahid ve İk
tisad rnkaletinden bir rne
nıur bulunuyordu. Vilavet Umumi 

I 

Lehistanda Meclisi 
i Bir ~ubatta Aç!lacak 

Ka ~ ın la r as~ e rol~ u . hbaylıktan blldlrllmi,tir • 

Lchi•tanda hiikfrnıet 
tarafından parlamentoya 
verilen bir kanun layilıu
sına göre kadınlar 19 ya
şından 45 yı1~ına kadar 
yardımcı askerlik hiznwt i 
yapacaklardır. 

Yil:1yd Ueııel .Mcdi-;i 

1 / ~ubat / 9:38 tarilıiııe 
rnstl:lyan Salı giiııii 

onda topla11:1raktır. 

sacıt 

P) elerin müzakerc·yc i~
tirtıkJan ilfüı olunur. ıne geluıenıi~ti. 

.Mardinin de· Karcıgay 1--------·-------------~-----------:------------
tarafıııda b' ı---------------- · .. n ır lC'eavuza 1 -- uüyiik \'(' güz<·) evlerini bir aclamtlı. !~inde buluıı-
ugraına ·ından en<1i:.c> rdt·n ı~ · b"I l " ı ı B • yaptırdılar. ~vın ıno ı ya < ugu ıayattan ço \: meın-

afız Alıınl'd pa.::,a kıi"Uk Yazan: ~ B A 
\ 

11 ~t:::) ~V/ lk l\JI ş; Çeviren: ve halıl:ırıııı ııcııos Y· nunclu. Herkes tarafından 1 huıcdin gPlınesiııi lwk- ~1 ı H" 
ı . ame N. res den gct irt tiler. ır t anındıp;ı 't' hü roıet edil-
cuuycrpk l )j'" arl>:ıkır Def- Vgarte 

t " Akyay Franı:;ıı. aşcı bir de uıiireb- diğ'i Balıia - Bloiıca ııııı 
erdarlığıııda bulunan nıü- ,----------~...:_-....-.--! , uiye tutarak yeııi ve nıas- lıiitiin Joıwclrni ihtiyaç-lan-'(1rrih Pe<;evi İbrahiıui 

l? raflı bir hnyata basladı - na cev:ıı> ,·crıneU.·e ldifi 
l.\..Uraıııan payeı;.;ile Mardin • .., 

lar. Bergiin bir parça daha geliyordu. 
tnuhafızJıf;ıııa göndermişti. - ı _ to 11 1 

ı •tıo:i J) 
1 

. · d 
Prçt'' i tarilıiııde hadi- artan pra' :mı ııı ııc" • ı ~arl an nıaıyrtm c-. M pn "İ l k ti l:ıtı bövlc bir hayat slir- kilen' kar::;t lütiifkfı r ve .-eyı ı;u suretle ya1.ın:ık. •' • panyol o- için ecnebi nıeuıle ·c <'r- J • • 

tadır: :an_, "Jimencı,, ai- den getirilmiş e~bis 'ler ve rnelerine miisandc ediyor- uy al görliııiiyordu. F:ıkat 
"Şahı gümrah (1) çün e~ı o zamanlar o- pahalı ınobilys1ar:ı salıip du. lıakikatta Amerikaclcı faz-

Ba- d d ! lıeınınh·pt!;·ız l)0 

} ' d k ()zaın:t11}a1·lıa\•\·,•111 ,Ye- ] k'.k ] f ,... n •• g a a zafer buldu. B· t. J • • ır şe ıır olan olmak ı:ızıJJJ ı. En ço · · .ı a ·o sa mış en .. ,., mu-
Kal'cıguy hanı dahi aş- .t ııa Blauca da Y:tşayaıı parlayan . . şeyler iptidai tiştjrenler arzu ettikleri balağ:ıh bir fikre o da 
keri ferevau ile garat I 1·~rın. aıa ... ında ~n 7.eıı~i- ius:ı.nl:ır ı~uı n:ıf;ıl en çı)k katlar kaznııiyorlardı. ,Ti- m:ılikti. Fal~ir iıısaııl:u-:ı 
ve h~sarat için canibi 11•1 Ydı. Jinıenlerin şatosu ki.YJl)etli olanlara ııahalı menez hunların en kııdrf't karı;-ı zrıı~iıılrrin duyLluk-
M~r?,ıne irsal eyledi. cı~·ar mıntakaların çok va parlak eşy:ı!ar da bu lisiydi. lki yiize yakııı i~d lan yiik~c·klik gnnını, lıu-
Küçuk Ahmed paşa ~üıel bir yt:rinde bulunu· aileler için ayni kiyıııette kullanırdı. Mahalli adete mıııla uenılwriyi lJir inrnıı 
olzanıanda Mardin vo - ) ordu. Önceleri basit ve idiler. göre t>trafı böğ'ürtlt·ıılı·rle <•lamk taııınnıı~tı. Taliiu-
Vadası idi. Lakin hen~ ~?lı~kaıı Lir bayat suren Jimenlercle bu yeııi ce- ÇPvirilaıiş geni~ erazide sa- elen ııwmnuıı bolluk içinde 

r-: z aıh•lfr bir ka ~ı1ın•0dır rayana katıldılar. llk ço- yılmayacak kadar At, 1nck mutlu bir hayat sürüyor-
tı1 Şuı ou ·· ç. ı se,·er c kl d " d k ı··ıe l'veu tabı Abb mr&h lıuratla lran sus ''e eğ"lcııceıY U • arının o~um\ln an ve ·oyun ıı u matı_, du. 

" kaydedilmektedir. görü l>.tıamışlardı. biraz evvel etrafı geniş çoğalmakta idi. 
nme) e l'k' , Eyi bir göruoaşe ma 1 l) et bir bahçe ile çevirilmi~ Jimeneı. kibir1i2 sert -Sonu Var-

• 



İDAREHANESİ 
lVIAROİN'DE 

Eakl Halkevl Bhuul Ha•ul Daln UL SSESİ 
Umumi Netrlyat ve Y azıftlerl 

Dlrektörtl 
- --- -
Teltraf Adrul 

Mardin.de ''Clus Sesi,, 

M. Siret Bayar 
Ba•ıldıtı yer: (ULUS SESl) Sa•ımevl 

Mar~in Ya~ıf lar DireUörlüğün~en Mardin Türk Hava kurumu i ı••.... ..... 
~hıharnmen BcdPli Şubesi ı l Hurrem Sultan Emlak 

Cln•I No. 

Dükkfm ~(j 

" 
o~ ...... 

,, 1 1 1 

" 
113 

,, 109 

" 
105 

" 
107 

., 148 

" 
59 

" 
] 

MEVKii 

.\t l'azarı 
At Pnarı 

He1.z:tılar 

Brzıaılar 

Kazzazlar 
Kazzaılar 

Kazz:ııhır 

l rn:k <;ar\'ısı 
Eski K:ısaplar 
At.tarl:ır 

Lira 

90 
70 
90 
7n 
HO 

~~- Başkanlığından 11 
oo 1 Ambarıınızdaki yetmiş ı. 
oo bin otuz kilo Buğdayın ı 
oo 18/1/B38 giinlinde satıla- 1 
oo cağından talip olanların ı• 
00 şubemize müracaat ey- 11• 

oo Jemeleri ilAn olunur. 
00 ~~ 00 ULUS SESi 

Milli Roman 
Yazan; M. Turhan Tan 

Bu deaerli roman saflık için 
gelmiştir. 

Matbaamızda, gazete \'e kitab satış yurduııdan 
arayııııl. 

20 00 ABONE ve ILANI 'I ........ • .... 
Şartları G • • T • • 

Yukarıda nH:"\'kİ vp nııılıaınmen IJ(;dl'li yazılı (10) 
1 

Abo.....;n~;-S7rftarı 
1
,.. uven ecımevı • 

lıap vakıf diikkfının ır.iilki:·r.ti nıiizayeıJryc <;ıkarılıııı~tır. ı ~-
1 \ 1 ... ~ _ .e Gaz, Bt-nzln, makina yag"'tları, 
hale günii ~D/Kiıııuııus:wi/H38 ( 'um:ırtcsidir. Taliplnirı 1 'i ıg·ı ~.s ~.s ı 

c-2 =.=:- ı Mişlen otomobil Ja•tiklerinln 
Bu gwnün saat 13 ündı· Yüzde 15 Teminat paralariyle 
birl!kte \'3kıfl:ır ıdar('Sİndl.' lıaıır bulunnıaları ilan oluııur11-----+-Ku_r.-ıış.:...K...-u-rıı._ l! Toptan ve Perakende 

10 '1'/18 2, Pç· A,·fı.'Yı 300 ı .... 
-------------' -·---- ---· -~- _ 1 ı • EN UCUZ ~ATIŞ YERİDİR 

MUHSİN TEVFİK 
Der çeşit Gramofon plak ve 

nınlzemelPri satıcısı 

1'1311:.iıatlı salıx/1: 1·11 lnıxlt11111 . .,ı11· .. .. .. 

.Altı Aylığı 450 800 ...... C\W 
·----·- -
80::.:~ ŞAR:U:5-0 

1

1
·- Halis Morina Baht Yağları 

trn.nın hener satırından Büwu"k şişesi 60 karaş 
(10) Kuruş almır. J 

jıan neşrinden mesuliyet .

1

, 

kabul edilmez. 1 Saht Yeri: Abdo Teppo 
Mardin Birinei cadde No. lfüj Günü geçen nushalar ;1 

(10) kuruştur. ['------------~·--"' 
ı••• Doktor - Operator ••• •

1 
:~l!~!!!!!!l~!~!!!~!l!!~~!!!~l!!!!!!!!!!!l~~!!~l~!!!!~!!l~!!m!~!!!~I ~!!!~~!~!l~~!!~!!~!!!!!!!!!!l~~!!!!!!!!~!!!!!!~~!!!!~I~!~!!~ 

•. Saim l{esen •', ~:_ ~ OMA R D ı N C» i 
An1clİ\'atlarını nn1tedil seraitle I== = 

i y~pıııağa haşlanıışt•r i ! Ulus Sesi '' 
: PAZARTESİ ve CU~IA GÜNLERİ • i ~ 
• ti.ıkaralara meccanen bakmaktadır • ===, (' R a 

•• Adrea: Postahane yaaonda, Puk kartmnda A 1 j C::) a ~o m ev o 
; •••••••••••••••••••••• : ~-~ Doğu illerinin en mo~ern ~ir B A S 1 M EV 1 O 1 R ~,; 

. ~ ___... t 
• • • • • ELMAS ı~ttAKAS • • • • • 1 ~ ~ 
• 

4 
• 1 ~ Her nevi l)efter, Çek, Bono, l\1akbuz, K'lğtt başlıkları f'~ • • ==: . : 

: <Ca Y ci3}VQJJ~ : ' j Kartvizit, Davetiye kartları, Duvar Afişleri, Sinema~ 
• il ==~ = 
• • ~ ve Tiyatro Biletleri çok güzel bir şekilde basılır ve ~ 
: K a.d ı n T e r z i s i : ı 1 k 1 . .. 1 1 . . 1 1 1. d·ı· f 
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