
Sahih ve Başmuharriri 
SbtET BA y Alt 

1 M•mlehı monarııne ald yazıım 
•ayfalanoıız a~ıktır. 

Basılmayan yazılar geri 
verilmez. 

- - . SİYASAL,GÜNDELİK TÜRK GAZETESİ_= 

Sayı 835 

22 ikinci kanun 1938 
t:umarıesi 

Sayısı 100 Paradır. 

™ Onblrlnel yıl 
Kuruluş yılı ı Ağustos 1927 

Atatürk lstanbulu Şereflendirdiler 
Büyük Şefe Başbakan ve 
Dış, İç bakanları refakat 

ettiler 
Ankar 20 A. A. - 1 

Reisicun1hur Ata
türk berab Arlerinde 
Baş,·ekil C:clal Ba
yar, l)r.hilive Vekili 
ve Pn rti G~nd sek
reteri Şükrü K·lva 

·ıcra Vekilleri Heyeti 
Bay Celal Bayarın riyasetinde 

toplanarak 1 Ra~yo Haberlerimiz 
Muhtelif işler üzerinde 
mühim kararlar verdi H .., ' 

ariciye vekili Rüş· 
tü Arc.s ve n1utad 
zavatlar ok~uğ·u hal
de hu gün lstanbu
la hareket buyur
n1uş'a rdır. 

Ankara 20 A. A. - mak 11.ın \'ar islardan 

Ulus Sesi sayın 

okurlarına dünya 

,.e n1~111leket haber
leri 11 i daha erken 
vern"!dc ıçın son 
sisteın bir Radyo 
gctirtnıiştir. Bir kaç 
güne kadar rad~ıo 

ha bPrleri111izi neşre 

Cümhurreisi 

ATATÜRK 

Romanya Kralı 
Parlemantoyu feshetti 

İcra Vekilleri heyeti ıayri cıkdıulP huluı,ur
dün Başvekil Celal Ba- sa müsadere edilmesi, 
yarın reisliğinde topla- zirai kcınhuralnr kurn
narak ÜskUder, Kadıköy mu için Frarn:ıa, Yu~os
su tirketinin mübaya- lavya ve :ııararistuncl 1 ın 
ası mukavelesinin tet- hayvan ,.c araba mu
kiki, İzmir telefon şir- bayaasını kabul etmi\) 
ketinin mubayaasına ve diğer muhtelif işler 
aid muk~velesinin imza hakkında kararlar ver- h~ sla vacag"' ız. 

• ol 

salAbiyeti, Avukatlık miştir. 
kanun llyihası, Rtzenin ı_::~~----·---..:_ _______ _ 

Anlcara 19 A. A. -
Rornanya kralı Par
len1entovu fesih et-

.,/ 

nıiştir. Yeni seçinı 
iki ınartta yapıla-
caktır. 

Hopa kazasının Erhazi 
köyündeki simli kur
l?Unla karışık çinko 
maddesi imtiyazının es
ki ayak kabıcılar koo
peratif esas mukavele-

insan Zekası ! 
namesinin tadili, Bali

- kesir. Demirkapı mev
kiindek i antımuıuı mad-
desi imtiyazının feshi, ı 
N azıın sulama koope
ratifi esaı mukaveJe
namesiniA taLlili, ulusal 
savaşta zafer hatırası 
olarak Büyük Millet 

. llfak bir ) u \ arlağın <le diz çökrngu t ıbii ha. 
ıçni. iııcı sıkı~tırılıııış mek- disPlrr ı.ugün onun elinde 
nuz Lir ı, u n·rt. birf'r faydalanma \'a8ıt-;ıs1 

o)dular. 
Yanlış lıir dü~ünrc yo- ' 

luyla k<.•rnliınizi kar~ıl:ırın 1 

<.la ~ıci1. i<;inde im ld uğ"u
ınıız talJi.ıt kııvrc·tleıiııdc•n 

tlalıa üstüıı. oıılardan da
ha l'Zİcİ bir ktl\\Ct. 

Yiiz binlerce vıl gr·ri-
~ • 1 

Cıfl bıraktığ1ırııı ınaziırıiıi 
dUşünecck olur~ak o za. 

Me<.:Iisi birinci daire 
Elinde yontulmuş, taş azalarına verilmiş ohm 

silAhların makanizma
- Sonu3 iinrii yiizclr - larındtt tadilAt ~·apıl-

Çin mukavemet 
EDİYOR 

nıanki insanın tabiat için- Ankara 20 , A.A) _ Çin t k b 
de ne kadar rnvallı ,.c h" kunlet' . . op~a ütünlüğüne 
Yalnız kaldığını crörüıiiz. ~ 1 neşrettığı vazıyet eden barış 
lı'akat onun kafa~ı1ın için- bı.r . deploresyonda şartları elde edilin
de taşıdığı n· henüz tam 1 Çının barış arzusu- ceye ka ı k 
olarak b ı a·ı ı d u. l ar n1u a · . a e ı meyt·n ıc- nun egışn1en1iş ol- , · 
kn ılk defalar korktııi'i-u u .. • • vemete de, a 111 edı-
talıiata onu bakim yaptı. \ dugunu ve halun11- ı leceğini bi1dirn1ek
Ailab diye taparak önün- yet hukukuna ve tedir. 

Japon 1-Iükfırneti 
Çan Kay Şekle artık ~ü
zakerede bulunmamaga 
ve Pekin Hükumetini ~ütün Çin hükumeti tammağa 

~arar verdi 

i•ğ•I altına giren bir Çin şehrinde .Jnpon ukerlerl 

Ankar 20 (A.A) - bütün Çin hükume-
Japonya bundan ti o1arak tanırnağa 

böyle Çan Kay Şek- n1ün~si~ zan1an~a 
le hiç bir nıüzake- 1 bu hukun1~tl.e n1u
rede bulunnıaına~~ 1 zakrelere gı.n~nıeğe 
Pekin hükun1etını karar verl\lıştır. 



Sayfa 2 

Haşımın Leylekleri 
Kar<lan rv,·clki ak .._ am- nıimiyet. .. Dedi. Halil Bay

lardan biri... Kahveden rı kıvrak 'e gc,~rek lJir 
çıkar ~ıkmaz karşılaştı~ı- kah kaka attı, ua~ını ca
mız manzara pek nefisti. ma yakm iislubile salla
Durduk. ufuktan henüz vanJk ''Evet! ... E,·et!. .. ,, 
doğan ay, bizi durdurdu. dedi. Sabrı özalp: "Eş-

Karaıılıklar, ışıkların hcdübillah ! !) bastırdı :una 
hücumundan kaçışarak 1 hangisini ta~<lik ettiğ-i an
kuytuları, tlar sok3.kları 1 laşılmadı. 
doldurulmuştu. İlk oakış- Sıra Sedat y l'SUg<'ye 
ta anayoluı~ öbilr ucunda I gelmişti: 
ınuaıza•n bır yanğııı \ ' t' t Sı'<lat, ıledhn, lıir fenci 
yahut parlak, kıııl hir güzilc b:ık bu manzara 
güneş hi:;ı:; i veren ayın 1 nı•y·c benziyor? Dü~Hnme
değiştiği giizelJiği karşısın den CP\'ap ,·erdi: "iyi 
da hayrete dii~memek iııı - kızarmış bir bakJa,·a tcp
kansızdı. Kocaman, peııı- sbinc ., Y e ın ek za
bc, tombul yiizii ve nıa maın g'Pldiği belli idi. Ji'a
ıum gözlerilc dünyaya h. :ı t nedr olsa uu göksel 
bakan gökleıin bu ebedi g-ii ır• llik biıi keııdine <:O-
samimiy<·ti kar~ısınd11.; gii kiyor, ayrılauııyorduk ... 
z.clliğin her y< l'de tecelli - Yakalarııııızı kaluır-
ıindeo ayrı bir ze\·k du-
yan Ntırl'ttin .\kyay dı•r 
hal: 
- Aman aziı.iın, ne gii-

ı.el manzara , ne giizel 
manzara ... ~uııu bir tab
loda görsek rı•ı:3am uy· 1 

durmuş, böyle tabiat ol
maz deriz. 1-;;te tabiatın 
güzelliği... . 

Hiç bir fırçaya nasip 
olmayan güzellik ve sa- ı 

dık, hoyunlarıınıı.ı çektik 
~iJılı•riınizi bu altın ışık

lar ka~·ııağıııa, bu güzel
lik ve samimiyet pıııarına 
d!k .. rek o . ıu zerre z<'ıT<' 

tatmak ve duymak istt>
dik. Bu anı.la aklıma ııa.. 

~ıı.11n ( nwhtap1a leylek
lrri ı g-elınişti. Hiz Ha~ı 

ıııın L<·yldderine canlı l.>ir 
11 :11.1n' ~ :ıpmı:::tık: 

"Kenarı alıa dizilmi~. siikiinlc bekler . 
Fusuııu ıııaha dal:ııı piiı· lıayal IPylckler. 

Havada lıir gtilii tarım· cıh'r ::;pına bu gece 
Onun IJücekll'ri gü~ a m:cumılur yekspı·. 

Neden bu abı senıavidı' :n·l:manlar yok 
Bu ha:5rİ nuru hlht·~·ırnLı lı.ıııgi ku.Jar yer? 

Eder l>u hikmete g-uy:t vakfı rulıu ·nazar 
Fusunu malıa dalan pürü hayal leylekler . " 

Fakat ne yazık ki bu 

güzel göriiııüşii bir daha 

göremedik. Kclra bulutlar 
gökleri; saçık beyaz kar
lar yerleri kapladı. Şimdi 
biz ne göklere ne de yer-

Jere bakıyoruz. Gözlerimi
zi içimize çevirdik. O eski 
ve ilahi hakikatın haya
lini seyrediyor ve şu e. ki 

sözü bir daha tekrarliyoruz: 

Geçıni~ zaman o1urki hayalı cihan değ'c·r. 

Ziya KıhcözlU 

Şehrimizde 

Kar yine başladı 
Şehrinıize bugün yine hava hozn1uş, 

Kar yağnıaya başlan11ştır. 

Baroınetre gittikçe düşnıekte oldu
ğundan kar devam edeceğe benziyor. 

UI~US .SESİ 

~------....... --------------------------------~-- ' ~-~.: .. 
p:~~~::-:~'E(.;::~: 11::::;~:~a ' ~ f ay~alı BİL~ilER 

y •·•••••••••••••••••• Selahiye Nizamnamesi tenzilat Niçin öksürürü De\ Jet Şurası umumi 
heyeti polis vazife ,.e sa
Whiye ııizamuame.sirıi bi
tirmiştir. 

Seyri sefain kanun pro
jesinin tetkiııe de haşlaıı

ınıştır. 

Köy Ebe kursları 
Sağlık H:ık:ınlığ"ı d}[l 

yet ınerkezlerin ıh · köy ebe 
nıektılpleri açmak iızre 

faaliyete geçmiştir. İlk 
önce lstanbulda bir teşeb
büse girişilmiş ve işeenli 

ğ'P grn;ilmi~t i r. 

Hapishaneler 
• • 

nızanamesı 

Adliyr• V ekftlı•ti lıu 

giinkii ihtiyaçlara ccvalJ 
\'C'rrcek yeni bir hapisha· 
nelrr nizamnamesi prnjc
siııi haıırlamaktadır. Bu 
yrni nizamname ife umu
mi hapishaıl('lere daha 
düz~Un hir veçhe verilr
<'ektir. 

I inhisarlar idarr:;i bu 
1 SPıH' lı:ışınıla yeniden tPu-

1.ilfıt yapmıştır. }lııtfak 

tuzlannın bundan sonra 
topt:m ~atı :;;; kilosu H ku
rnş 80 :rnutiınc· satilac:tk· 
tır. 

/Jafjrtzımızdald 
mı boı·ıuut kultklall 
!İl :.anuoı i)k."iiriik 
dıkl<11ıulf/' miicıjı o 
sn/Jeln· izalı·fıı! !'ftlış 
Ö!.·."iiı·mNlen m,l'el 

Yeni. "ı'r talı'matnanıP. sen/ıeıle derin bir ,, 
U • 1 /('.ı; aln·ız. () ı·aktl h 

48 saatlık haftanın ha-
1 

l'fl bor1t.ı;n İli! 
riciııd c k:ılnn iş yC'rlC'ri 

1 
!}i::. (IJ'flSlllffakİ (lflkt 

iı;iıı yerıi bil' t : ılinıatııaıırn kapauu· ı·e (·ı:fjert 
lıazırlanmal~tadır. Bu ta- .wkı§ln·rnı ade/eler lı 
liınatname hiikii mltrine 

1·rketf. ,r;cliı· r·iııe1· 
prnkeııde satış mağ"az:tl:ırı 

1 nakliyat müesseseleri ve deki luo,a IC~//iki aı 
~f:ıtl>aalnl' da girecrktir. ltfjl için dı~fll'l ftk 

1 .. 
1
. . . . 

1 
f , kfın f/İiriilt ;; ,11aJH1J0 

zın ı ve ızmsız top antı ar ı ıe ük.ı;iiriik dNteüi11 

Emniyet i~Jı•ri ummn 
nıfüliirlüğii. eski içtiııı:ı 

vP teceınmüat kanunu lııı 

ıl'iiııkH ilıtiva"lara ın· i':·ı n h .ı ... • .... 

bir şekle sokmak üzre 
yeni bir proje hazırlamştır. 

i /JC.'J bunda 11 i!H ı reli İf • 

Dünyanı~ 

En eski ~öyü nere~e~i 

Çin-Japon Hükfimetleri 

Elçilerini geri al~ılar 

/>iİll .'JllU 111 t'lt 

kij//İİ llu~ rlağı.~tnuı 

da kdin kttrfnış /.-fj 
yiidiir. lltt kö.'fİİll s 
ki11let 1i kdınilen Tül' 
tür. 42."JO ınt'lre .'/İl 
.t;ekl(ljiJuleki ,~'a/ulağ 
ki)!/ ii 11 .'/fi k111lan 11lı 
fjil'. /Ju kij,1;ii11 altı 

ı·cııa ~"ekizint·i nswtaı 
da kuruld1t,ljtı saı 

Ankara 10 A. A. -
Çin ve Japon hüku
metleri neztleri nde 

bulundukları elçile
rını geri aln11şlar
dır. 

ma ktatlll'. 

Mardinin Tarihi Eserlerinden 

Akkoyunlu lıükftmdnrlarından Kasım Paşaya ait olaıı medrl'SC 

• 



insan ZekiSı 
Ne yazık ki; İnsan oğ

lu menşei yine kendisi 
olan "Vice, Passiau, ih
tiraslara karşı kendini ko-

- 'Raşı 1 inci sayfada _ 
tan yapılmış bir balta ite 
mağnrasının öuiiııde aca
yip iıimli hayvanlara kar
şı kendini korumak iste-

rumasını henüz öğ'rcume
yen, hayvan J'O tu giyin- miştir. BugUnkii beşeriyet 
nıiş insanla, ancak yüz- henüz daha birbirigi bo-
lt'rce i~çinin i . .Jetebilccegi ğacak k ·ıdar d .. . .. . 
bir fabrikan bir dü l'rıne - k 1· . • . • u:şuncesız, 
) o asmakla harPkete ue. . ı-ı . b b 

1 

"t.'Dl ının ı cad ı>ttii"'rj ınah-

tiren bu giinkii insan ~e- s~llarla ) ınc kendisini ze. 
kftsmı bir nıuknye .. e eJirı. lıır)pyecC'k kadar ahmak
İlk zamanlar karanl.klar tır da. Yine butılara raır. 

n ve ınrçhul!ar iı;indC' ya. men nııcak beı;-e rı zeka 
şayan insan bugün o ka. !iayesiııd A hurrüıı '\'Oı· .. 

. . " .) '" yu. raıılıkları :wdmlatıuı~. 0 zu"'ndn clah . . 
• • · ... a •tz ıztıra nıcçhıı lla rı ı:özmüşt ür. d l • '. • ' P re 

Haklı bir ğururla ken
dinden daha iistün bir 
kı.ıvveliıı varlığım kabul 
etmek ıstemerniş. ya \'aş 
yavaş kendisirıi ı:rvrPle
yeıı dü.,ın:ınları ya orta
?an kaldırmış veya keııdi 
ı~tc~ine bağ-Iı kalmıı:tır . 
l aste~11~, Ne,·vtan, llar,·ey 
Lavaı:::ıer, Franklin ... 

Biitün hu i:-inıler ,.e 
daha <;okları lın üstünlük 
s:ıvaşında boşC'ri zc•k:1oıa 
birer önderi old ulnr. 

o 

a ıa az göz yaşı \•ardır. 

NIU'ettla Akyay 

Fransada 
Ka~ine ~u~ram ~itti 
Ankara 19 A. A. -

Fransa'da kabine 
buhranı bitıniş ve 
Şotan tekrar kabi
neyi teşkil etn1iştir. 

Yaaaa: 

Enaaaae 
Usarte 

ı Ba ku Ç·~~·, 1 y ş Akyoy 

-5-

Oardrob bah~e üstün
de büyük bir odaydi. 
P:ncerc·ler açıktılar, Grre
nın karaıılıx..n<la her ey ;:;• \ . 
sessizlik içindt•ydi. Yeni 

lisanla ce,·np \'erdi. 
- Sığara salonunda .. 
llerşey tekrar sükfttla 

örtüldü. Paoul onu yine 
gardroba çekti. 

•*• 

ULUS SESl Sayı 835 -- -- - ------ ------------------------1 r" ALTIN PiYASESi lY.~!!!!'!'..!'A!!.'!~!.'!:.lı~ Bu giinkü altııı piya-
t•i Rasışudnr. 

Orduda 
f a~irizim tecrü~eleri 
Tevfik Özen adlı 

bir Türk sanatkarı 
Orduda bazi fakiri-
ziın ve ipnotizin1 
tecrübeleri ya pınış 
tır. Bu tecrübeler
de sn na tkttrın bir 
saattan fazla top
r.:\l.;: altında kalarHk 
yaşH nıası büyük bir 
nın ra k uYandırn11~-., . 

I• t b ı d !• Satıı Abnıt s an u a :j Ilaıııid - 1055- 1o5o-
•· 

Bir sinemamn tavam çö~tü ;t.~~~~~~!g~~~~--a 

ı.-PİYASA-
Istanbulda Be5ik

t~ş sineınasının fi
linı oynHrken tava-

nı çi;kn1üs.'tür·. Nü- '1------~~~~ 
Kllo•a fusca zayiat olına- Cinıii -Kr. Sn:-

n11stır. 'Y:dınız tela
şe düşen b:r çocuk 
pencereden atla 1111~ 
ve "Y'lğ·ı kınlınıştır. 

izmirde 

Bııtrclcıy l 4 
A1:-pa - · - - I __ a ·-50 
Un ( 13irçu,·aı): 650 _ _ _ 

, -U:ıri _s_, __ 
~ohut 8 ı 50 
Mercimek _ 8-l _50 

l'irinç __!P_i __ 

Köy k1ılanm bif gilen~ir
Can a var adam 1 me~ için ~ir ~urs açılaı 

Hemşiresini ye~i yerin~en 
yaraliyara~ öl~ür~u 

tır. 

::':ıde Y:ığ 95 __ 
- - - -

'l L•re y:ı<rı 
· -~-- -- -

ZPrtiıı y:ığı 60 
Yan ~- 4:( 
l>cri" 3b -

Karamada B:unaıııcı 
Ahmell ndında birisi f'v 
eatışı yüzüııdt>n aralarında 

çıkan bir kavğada kız 
kardeşi Fatmayı eknwk 
bıçağı ilt• Y<'di yerinden 
yaraliyarak üldfirmiiş tiir. 

İzn1irde küv kız-. 
ları·~, P\' işi hizınet-

lerile d; lı;l v:ıl<ın-
• • 1 · ı · 1 1 dan v:ızıle <:lll ırn1c < 

gayesile köy 111u<tl- 1 

Jiın okulunda hii
vük nıerasinıle ı~ık 
.J 

ku rs)a rı ~~çıl<lı. 

1 
Bad(·nı -- ıs_ı __ 
B:Hle!_!ıJçi =ı ~_<L i = 
Cf'viz 15 1 
_9e_,: iı JÇC--~ı-35 _ 
~i ahlrp 25_: _ 
~l:w.i lü 
l\0~1111• ~ekrr 35 
' l 1 3~> oz ı;.r ,~r_ -
1\ :ıh \ (' 130 

~:-ıhıııı __ , _5!'_ -
Ça~· _ _ :350 ı_ 

Kuru ti'l.iiın· ~ı 20 _ 
Pekmez. _ _ _ _.!.!., __ 
Bal 1 40 _ 

- - --, 
~ 1 1 · · Pestil _ _ ___ , il U ı,-da bir se\'~ınin nıen'udi- retlrr dedi. •. iip le crıııın ~ 

l 1 1 " lı ) ]l\l :'\ıl"tık 40 yeti his edilir. Soııra ~iip - verin< c 0 ııp 0 ll1ul b ITmm'lıiıiıi--..ımlllli--
he uyanır, şi.iphecfen son- t.f~Sbit i~iıı ~ok ~·alrnıd:ııı 
ra onları yakalamak ar- takibe başladı. 1 
zmm. Bu ~ürotl" kalbin Çok JwklrmPLli daha 
8ırlari aııcak az bir miiıf- 0 uecı~ Paoulu Elırının o 

b 

BU GÜNKO 
POSTALAR 

dPt karanlıkta kalabilir. oa::mrn. girerkt'n yaknladı. 
.limcncz de son ıaman- Jimeıwz 01111 kolundan Bugün sabah saat 

larda Elzanın fazla mmbi- yakalay~u:ık Pn ynkın o- 8,~0 da tren postası 
leştiğini, iş ya}'ark<'n daha İan bilardo " alanıma gö- gelecek, G da Savur, 
az dikkatle davrandığını tür<lii. Kapıyı :m:ı:1tarh 

1
. 1 G .. 

k k·ıtl··d "ıkt••n s•ınr." lı "ır kol- l\ ıc yat ' ercuş, hissr1ti. Paoul ona l:.ı ·ır- , "' ' .. 
dı söylerken sanki dııdak- tuğ'ırn i~t·r!sirır gömiiklii. İ Cizre, 1 O da Diyar-

açılmış bir vaseınin koku
su pencerelerden odaya 
dolııyord u. Yıldızlarla do 
lu sema, bUyUk t ·r ka
nala akisleri dUşen bir 
Venedik bayrağına benzi
yordu. 

Jiınenez'niıı otoritesi 
evin içindeki hayatın can
lı olmasına engel ohnu
yordu. Olan ve bitenden 
tamamiyle habersiz. Paoul 
un geri dönmC'kte geç knl
dığ:na Vl' Julil''nia i~rarla 
g<'nç Hintlinin yarıma 0 . 

turmak i...teuıesine Plıcm
miyot bile vermeden Pcr

larınclaki knrmcn yannk- - nu cv<lC' C'lnl'Pdt:n ' hekir, 11 de Nusay-

1 
larına dağılmış gibi yiiıü - kim'? . 1 bin Kızılte;~e ve De 
nün kızardılrım lıir çok ı Paoul lıalıfce omuzla- •

1 
' t 1 "de 

" .. 1 f'. r 1 rı c llOS a arı gı -dafalar gördü. nnı kahlııarak su \.ut et ı . , . 

Paoul vaıifesini unut. 
hı. BusclPr daha sık ve 
daha uzun birbirlerini ta
kip <' lt iln. 

- Sahiden heni srvı- , res dağmıla rahat rahat 
Yornıusun·~ tütetnıektC'pli. 

Elıa ~öılC'ril(' cerap Tabii .JimPnf'z'nin bu 
verdi. 1 cehaleti elwdiyt>n devam 

Bu esnada merdi ven- 1 edecek değildi. S''vğfüler 
lerin altından Frasızca ba- tarif edilme, öyle bir ha-
iıran ahçıbaı;;ının sesi: \·a içinde yaş:ırlarki sev-

- Elza listevi nereye ğileriniıı yarattığ·ı bu ha-
bıraktık'( · · va nihayet kendillnini ele 

Elza l'lleri Pnoulua el- verir. Hiçbir şey görmez
leri içiııdı• yukardan ayni , ler fakat çiftlerin araa

10
• 

Kaşlarını çatarak ken- 1 • ! cektır. 
di kPndine tPh!ikeli i ı:;; a- ı - Soııu \ •ır 1 

• 

1 Yarinki Postalar ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~======~-- ı 

Yarın sabah saat 
~ 30 da Tren 13,30 da 

1 , 

1 Nusaybin, 1 de Sa .. ' YURTDAŞ! 

• 
1
• vur, I\1idyat, Gercüş 

yeni içtimai Ahlak yer 1 ve Cizre postaları 
mah kullanmayı emreder. gelecektir. 

. • I Sabah saat 10 da 
SEN DE DAiMA YERLi MAL Diyarbekir postası 
KULLAN. gidecekti~· 



.. 

İDAR~HANESİ 
lVIARDIN'DE 

Eald HalkeTI Blnaat Huaaat Daire ULUS SESİ 
Umamt Netrlyat Ye.Yaaalflerl 

Direktör& 
M. Siret Bayar 

Baaddıiı yer: (ULUS SESi) Buıme.t 
- - -- .•. -
Telpaf Ach .. ı 

Mardinde "Ulus Sesi,, 

Mardin Vatıflar OireUorlüğünden uLus sEsi ı :···· ELMAs MAKAs •••• 

"tı~:m·· "it:'. : Ca Va v lUI z 
ABONEvelLAN 

ı 1 
Şartları 

Cinai 

Dükkan 

" 
" 
" ., 
., 

Mevkll 

Attarlar 

" 

" 
" 
" 
" 

EmlikNe 
47 

7 
5 

43 
42 

., .. ... o 
2G 

-·-
00 • 
00 • • 

1 Abone Sartları 
c.ı 

~. 

1 
Aylığ"ı 

:.;;: o 
.. = ·;: ::ı 
=ı- ~ ·-. o 

Kadın Terzisi 25 00 • 
25 uo • Birinci cadde ~inger acentesi yanında 1 :ı:2 c--

- -K ıırm; Ku nış 
HO 00 • 

;~ ~~ : Di~işlerin güzelliği 'e ucuzluğu ile 
Cç Aylı~ı :300 i l 

1 

" " 8 40 00 • 
Altı Aylığı 450 1 800 

ıl --- -
Rekot kırmıştır ,. ıalıirC' c;ar~ısı 48 25 00 • ·' Seneli lfi 800 1500 

~ 

.Menzilhirnı• Kilis~· eh•arı J 700 00 • 
1 

- -- - - -

Yuk:ırıdn evsaf ve· mulı:1ıııınen lıedelleri y:ızılı (10) 1 IL4N ŞARTLARI ı: Betenilmeyen malların parasını 
JJar~a ''8kıf malların mili ,i,·<>:i miiW\'eueve çıkarıl- 1Janın hetıer satırından • derhal Uder 
ınıştı\'. lluılr ~·iiuti 5/Şnh;ıt /DBS Ct11ıı:;rte .. İ

0 

güııiidür. 1 (10) Kunış alınır. : Bir dafa tecrübe bunu ispat edır 
Taliplerin Yiiz<le 15 'fpırı · ı . :ltlaıill' biılikte uıuayyeıı İIAn neşrinden mesuliyet • 
günün saat ı :) Uııde ,·:ıkı!l :. r i<larPsiııdc hazır Lulun- , .. k.~bul eUilmez. 11 • • • • • B • • • •••••••il••••• 
malnrı ilftn olunur. 17 /22/27 /1 Gunu geçen nushalar 

(to) kuruştur. 

Mar~in Ya~ıf lar DireUörlüğünden 
MUHSİN TEVFİK 

l\IIODElı 
Aylık ~oda 
mecmuası 

Cinai 
Eın lfık 

No. 

Diikk:ln :2G 
,, 
.. 
r 

" ,, 
,. 

,, 
,. 

1 1 1 
113 
ıon 

105 
107 
1·18 

5\1 

Muhamınıın Betlcli Der çeşit Gramofon plak ve 
M E v '!..!..L....... Lira Kr. mnlzemelerl sutıcısı 9 numarah İkincikinuı 

2
:, 

00 
1'e11ziıuılt satnjlr11·a başlauuşıw 

.\t Pıııa · ı 

At Paztl ı ı 

l:l'Z.Z:t7 Ja I' 
Ht:7.7.:tz1a r 
Kazwzlar 
Kazznzlar 
l\azzaz l :ı r 

lnı·k t 'ar ... ısı . . 
Eski K a~n pl:ı ı· 

23 oo : 
1 

sayısı çıktı 
~~ ~6 11111ıııııııııı111ıııııııııııııııııııı1111ııııııııı11mııııım11ııııııııı111ııııı~1111ıııı~ııı1 ıı~ııııııııııııııııııııııııııııııı:ıııııııııııııııııilıımıııı~mmı11iiıım1wı 

00 
~ ..• ııımıı. ..• ıımı•ıı ..•• 1111111 ..... ıııııııı . •• ııııııı •. ı1ıııııı1ı .. ııımııı .... ııııııııı . .ııııııııı •. ..ııııııııı ..• ııııııııı ..• ıuıııı1ı ..• ıı111111ı ..• ııııııı1ı ... ıımıı• ... ı11111111ı no -- ~ 

~~ ~~: :::_= O M A R D İ N C» ~ 
~~ ~~ ' 4 Ulus Ses·ı ; .\!tarlar 20 00 i .... ~ t 

Yukarıda nwvki ,,,, ıuulıammen l>e:df•li yazılı (10) ~ .: 
bap vakıf dllkkfmın mülkiyeti mtiıaye~"Y" çıkarılmıştır. ~ I' e a , 
İhale günü 29/KOnnnusani/938 Cum~rtcsiclir. Taliplerin ~ I=> as D m ev o ~ 
Bu gwniln saat 13 ünde Yüzde 15 Teminat paralariyle -· ] ,, 

birl!kto "akıllar idarcSinde hazır bulunıı~~:~~i;~ı~1~;""' i Douv 0 illerinin en modern bir 8 A S I M EV I O IR t 
~~ r 

·-Halis Morina Baht Yauvları =ı . • . " t .. .. . . 
60 11 

~ Her nevı Defter, Çek, Bono, ~lnkbuz, Kagıt başlıklara f 

Buyuk şışesı kuruş ı ı ~ • • . · . • • 1 
§ ___ 1 Kartvızıt, Davetıye k~rtları, Duvar Afışlerı, SıneınH ~ 

Satıt Yeri: Abdo Teppo 1 
Mardin Birinci cadde Nö. Hi5 E ve Tiyatro Biletleri çok güzel bir şel<ilde basılar ve ~ 

4 kısa bir nıüddet içinde tesliın edilir. t 
•••• Doktor - Operator •••• ~ Yeni getlrttlflmlz lantazı, kübik harllarla çok ~ 
: Saim Kesen : : =4 şık reçete l1:Alıdı basılır. ~ 
: Ameliyatlarını nnıtedil şeraitle : , ~ Verilecek siparişler, gönderilecek paralar lfardinde (Ulus Smıi ~ 
• ya pnıağa başlan11ştır • =-= ) ı ı r r ~ • + ~, Basıınm·i darı müdürlülü namına gönderi mc ıtır. Vı 

ı PAZAlırfESİ ve CU~1A GÜNLERİ :ı ~4 Dışarıdan gönderilecek sip:uiş nümunelerinin okunaklı bir~ 
• fukaralara ıneccnnen baknıaktadu· • ' ~ tt 1 .. t ·ı · · d d'l · ~ • ""' : ~ sure e yazı masını sayın muş erı erımız en ı erız. 

Aclrea: Poataluuıe yanında Park karfı•ında 1 = ·-= 

• ••••••••••••• • ••••••••• :ı. iı~ıııııııiiijiiii~wiiiiiiiiiiiiıi~iiiiiiiiiiimiii~~iijii!iiıniiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii iiii~Wıiiiiiiiiiiii~iiiiiliiiiiiıııııı~ıııiii~iiiiiiiıiiiiiiiiii~~ 


