
Sabib ve Başmulıa.ıriri 
SİRET BAYAR 

Meıntekeı menafiine aid yazılara 
layfalarımız a;:ıkıır. 

Basılmayan yazılar geri 
verilmez. 

Onblrlncl yıl 

Sayı 922 

12 Mayıs 1938 
Perşen1be 

Sayısı 100 Paradır. 

Kurulu' yılı ı Ağustos 1927 

Başbakan o mu~ 0 Kıran ADek~ana 

dorun me~arona çelenk koy<dllYa 

Yuğoslavya Başvekili 

Bay Celil Bayar 
şerefine 

Büyük bir ziyafet verdi 

IKraD ADek~an<dloron 
me~aron<dla 

kamutay da 
Ankara 11 A. A. -

Büyük Millet Mec
lisi bu günkü top
lantısında, inhisar 
idaresinin 938 nınli 
yıh bütçesini kabul 
etn1iştir. 

Ankara 11 A. A. -
Celal Bayar ile Ha
riciye Vekilinıiz bu 
gün Oplanaza gide
rek . kral Aleksan
dırın nıezarına bir 
çelenk koyn1uşlar-

dır. Buradan Avale 
dağına gidilerek Yu
ğosla v nıeçhu l as
kerinin n1ezarına da 
bir çelenk konn1uş
tur. liufette çot ~ostane nutu~lar söylen~i 

Bay CelAI Bayar 

Ankara 11 A. A. -
Dün akşanı Bel
grat'ta Yugoslavya 
8aşveki li Stoyadi
noviç, Celal Bayar 
Şerefine büvük bir 

• ol 

lıyafet vern1iştir. 

Ziyafette karşılıklı 
· ~ylenen nutuklar
da iki n1illet arasın-

. da yakın ve sıkı 
dostluk hisleri ifade 
edilmiş ve Türkiye-
rugosla vya ve Bal
d~n ~ntantına giren 
ığer clevletlerin ba-

Ik ti sat vekaleti 
yeni müsteşarı 

Yuğoslav Bahriye ve 
Harbiye nazırları 

~taliye vekaleti 
nakid işleri umuın 
n1üdürü Halid Naz
nıi iktisad vekaleti 
nıüeteşarhğına ta-

17 Mayısta T ürkiyeye 
geliyorlar 

BayStoyadinoviç 

rış yolundaki verim
li iş birliği bir da
fa daha teyid edil
edilmiştit-. 

yin olunn1uştur· 
Londrada bulu

nan Halid Nazmi 
avdetinde yeni va-

1 

zifesine başhyacak
tır. 

Filistinde yapılan tara
ma harekatı 

Ankara 11 A. A. ·
Yuğoslavya Bahri
ye ve Harbiye Na
zırı yanında, hava 
deniz ve kara zabit
lerinden n1ürekkeb 
bir heyet olduğu 

halde bu avın on . . ,/ 

olan İsa Battat'ın 
yara la ndığı ve ge
ce varısından son-,, 

ra öldüğü anlaşılı-
yor. Filistin hüku-

Çete reisi isanın bşını geti- nıe~i ~u a~anun keı-

200 I
• ....., .

1
. 

1
. T lesını getırecek ve 

rene ngı iZ ırası. ya tevkifine yara-

Kudüsta Z:lbıta yapılan taranıa ha- yacak nıalun1at ve
ve askeri kuvvetle- rekatı neticesinde recek olanlara 200 
rin iştirakile Heb- Arap çelecil~rinin İngiliz lirası nıüka
ron mıntakasında en meşhurlarıildan fat vadetmiştir. 

vedisinde nıen1leke-
" 
tinıizi ziyaret ede
cektir. 

Heyet, Ankara
dac sonra bazı vila
yetlerimizi de geze
cektir. 

Devlet sermayesile 
Kurulmuş müesseselerin 

mürakabesi 
Devlet sernıa ve-., 

sile kurulmuş n1ü-
esseselerin müra -
kabe tarzları hak-
kında hazırlanan 

kanun layihasını hü
kun1et önümüzdeki 
günlerde Meclise 
verecektir. 
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Sıra beki yen Veremliler 
A kci <:rer vereın1ne o 

nnınsap hastaların 
birçok defiılar has
tanelerce kabul e. 
diln1en1ekte olduk-
1c1rı ve bu gibi hns. 
taların sana tor\'O n 
ve bulaşıcı hastabk .. 
lar hastanelerine 
girnıeleri tavsivc 
cdilınekte olduğu 
an lasılnııstır. 

~ . 
Sağ·lık ve Sosy .. tl 

Yardıın Bakanlığı 1 

hasta neleri nı iz dar-

lığı dola yısi le uzun 
rnüd<let t<:da vi edil
nıcleri ne lüzunı ol
duğundan, bu has
ta !arın sanatoryo . 
ına ve bulaşıcı has
t<. lıkla r hastanele
rine alınınaları sı
r:1 sını beklerler iken 
'Jcele bir tedaviye 
nıuhtaç oldukları 
t a kdirde hastane
lerde tedn vi edil-, 
n1tlerini kararlaş-
tırılnuştır. 

Vekalet Emrine ahnan 
memurlar 

~1uan1elat n1üf et- ı bit olan kanunsuz 
tişliğinin raporu ve hareketleri dolayı
sabit oları kanun- ı sile Çoruh ornıanı 
suz iş1eri dola yısi İe 1 nı iı<l ürü Necınettin, 
Et l j k Distofejin Z ıngeı l on11anı ko
nıüessesesi n1üd lırii ıniser ınuavini Ri
Hanıdi azledilnıiştir. fot, ınühendis Baha 

Gene ınuaınelc'\t vekalet cnırine a lın
nıüfettisli<rinin ı·a . 1 rn (-\ k suretile ceza-

# ~ 

poru üzerine ve sa- hHıd1rıl111ışt ır. 

IK l'f'~~lhı üır 
ı~ elaketzedeieri için Jnö.ç yapılacak 

önünıiizdeki p:ı 
zartesi günü Kus~ 

<..; • 

hir felciketzedeleri 
n1enfaatına Ankara 
gücü 1 Gençler bir
li ~'>-i karısık takınıı 

ô • 

Karabük deın1r 

Ye çelik fabrikala
rının u111un1i inşa

n t "e tesisa tinı Sü
n1erbank ndına kont 
rol etm~k için nıa-

ile ~1uha fiz, Harbi
ve ka nstk takınıı 
,,/ . 
se !ıir stadvonıunda . ~ 

bir futbol ınacı ya-
paca kla i·dır. 

ruf iııgiliz nıüşavir 
ınühendislerinden 

Sör Aleksandr İbb 
ve şeriklerile bir 
nnıka vele a kdedil -
ıniştİr· 

ULUS SESi 
n ,-- ıa •- =u 'ama w· zumm w s a ·Sa~!?;;.,... 

Ş E H i R ve ı Halk ~ilgi ~erlemelerin~en 
İ L C E Maniler 

il . t IJ l~., R L b' R İ 

Nusaybin Sorğu hakimi 
Nusavbin (Hususi) teessir oln,ıuştur. ., 
Kaz,ı n11z sorğu ha- En1sa lı görül-
kinıi Ccle:ll Ayhc1n nıenıiş bir şekilde 
Salıhlı sorğu ha- Nusaybinden coş

kirnliğine tayin edil- kun tezahüratla 
nıiş ve Salıhhya ha- uğurlannuştır. 
reket etnıiştir. Yeni vazifesinde 

Halk Ye ıneınur · nıu\•c.ffak olnıasını 
arkc <laşları çok n1Ü- 1 dileriz. 

Nusaybin de 
İMAR FA ALİ Y E T İ 
Bu sene yağan nıağa başlannıış, 

yağ111urlardan ka- hunlardan ikisi ik
zada kırktan fazla ınfı l edilı11ist i r. He· . 
ev yıkılnuşlı. l{ızı- hi.lardan birisi is-
lay felc"ıketzede1ere- tasyon caddesine 
de 800 Jira vardını- birisi çarşı, birisi 

ol 

da bulunnuıştu. Şinı n1 e ın leke ti n k i-
di halk kerpiç bi- nar nıahallelerine 
naların nıazeretiAİ diğeri de tnnı şeh
filen gördükleri için rin ortnsında yapı l
bi nala r u11 taşla yap- ı nnktadır. Şimdiye 
ınağa karar ver- kadar düşünülıne-

111işlcnlir. yen bu işi başcırctn 
Belediye de bu hu- l{aynıakaın Neca

susta bir k:J ra r ver- tiden ha Ik çok ıncn1-
n1 iştir. Her taraf- nundur. 
ta tHs bina lar \·c İvi idarcsile bütün , w 

dükkünlar ya pılnıa- kaznya kendisini 
ğa bnşlan ınıştır. sevdirıniş olan genç 
Kaynı~ kanı Neca- l{a ynıa ka f\lin1ız Ne

ti Gökn1oğolun te- cati Göknıoğolun 
şrbbüsile de dört j daha hayırlı işler 
urnuıı~i Helü yapıl- görrnesiui bekleriz. 

Sporcu ç~rkinin, kirlinin ve kötü
nün düşmanıdır, 

Güzel insan iyi insandır, 

En büyük servetimiz vücudumuz
dur, 

DerlcyC!n: Kılıçöılil 

-180-

Karşıda yeni yapı 
içinde derıı ir k:J pı 
beni yardan ayıran 
dilensin kapı kapı 

-181-

Bağ"clatta hurmalıklar 
suda oynar balıklar 
ne böyle se\·gi olsun 
ne böyle ayrılıklar 

-182 -

Yaftmur yağar illere 
Su birikir göllere 
Allah nesib etmesin 
Kayn:malı yerlere 

-183 -

Çiy sütten ka~·mak olmaz 
Güzele doymak olmaz 
Eğil eğil öpeyim 
Yolcuya durmak olmaz 

-184-

Bağdatta hurma mısın? 
Kergeftc sırma mısın? 
Ben lıurda ağlıyorum 
Sen orda durmaz mısın? 

-185-

Entarisi filizi 
Kim bilir kalbimizi 
Araya girdi düşman 
Ayırdı ikimizi 

~ Garib Vak'3_ıar.,·, 1 
85 yaşmda olduğu 
~al~e 45 kilometre 

~oştu 
85 yaşında bulunan ve 

içinde eski spor cevherini 
hal:1. faşıyan amerikalı at· 
Jet, maraton ko~ucusu Fa.· 
ley, takriben 45 kilometre· 
lik bir mesafeyi dört buçuk 
saatte koşarak, 

eskilerin daha yalıana atıl· 

amıyacakl~rını >bir kere ds.· 
ha göstermiştir. 

Kandaşlar ! 
Felakete uğ'rayan kardeş 
k rimizc elimizden geldiği 
kadar yardım edelim. 
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O Yurtdan Haberler 11 

Halkevi köyieri 
• 

gezıyor 

Bilecik, Halkcvi 
köycülük kolu ~lza
sı, köyleri geznıe
ye bnşlanuşla rd ır. 

Aza, baııdonun
da refakatile ilk o
larak Selbükü, De
re Seınscttin ve Gü
lün1be köylerine git
n1işler kövlü ile 

' .1 

konuşup ·dertlerini 
dinlen1işler ve ihti
yaçlarına cevap ver
n1i ye ça lışnıışla rdır. 

Uludağ Filmi 
gösteriliyor 
Bursada C· H. 

Partisi tarafınd.tn 
lHuda ğda a ldırı lınış 
olan film, burada 
&ôsteriln1ive başla-
nılnııştır. J ı 

Fi lı n de, Uluda-.. 
gın bütün güzellik-
leri, kayak sporu 
nun ne kadar canlı 
bir eğlence olduğu 
görüln1ektedir. 

Trahomdan 

Ken~ini ve çocu~lanm koru 
Trahon1 bul:asıcı . 

bir hasta lıktır ken-
dini ve çocuklarını 
koru çare olarak 
sık sık eJlerini sa
bunla vıka kendi 

.1 

nıendil ve havlunu 
kullan çocu klarına 
kullannıa kirli eli
ni kendi gözüne ve 
ç~uklannın gözle-

krı ntı" sü rnıe bi lhassn 
a . ta sınelderden ka 

Çın ev onu yaşntn1a 

ULUS SBSI Sayı 922 

Vilayet Defterdarlığından 
llllhammen Uç •eaellk icar bedeli 

Köyü Ciıısi Dönümü Lira J[r. HUDUDU Sahibi Ev.eli 

'fcl~air 

., 

" 

" 

" 

,, 

" 

" 

" 

" 

Susuz 
tarla 

" 

" 

" 

ıı 

" 

" 

" Yekfın 

42 

42 

30 

36 

4~ 

3G 

2l) 

3G 

36 

48 
374 

25 

28 

20 

22 

25 

25 

20 

26 

28 

25 

----
Hiiseyin ve Hüseyin tarlası ve dere faa o"lu Dervi~ 
,.c Halif köyü hududu 

75 Şcyhrnus :ı~a ve Hfü:;pyin Ufi tar- Bu dahi 
lası ve dere ve Şağlan köyü lld. 

50 

25 

75 

Den-iş ve Mccdo tar lası ,.e Ilalif 
köyü hu<ludu 

Ufi oğlu Hüseyin 

Dervi~ YC 'Mec<lo tarlası, dere ' 'C Hu dahi 
Sa~an küvü lıu<lu<lu • r:ı • 

Hiiseyin Ufi ve Abdulkadır tarlası Mamo oğlu Mecdo 
ve dere ve Halif köyü hududu 

IHiseyiıı Ufi ,.e Oımrnn tarlası ve kar- Bu dahi 
yci mezkfırc ve Doğan köyü Hd. 

AlJdulkadır ''c Osman tarlası ve AE oğlu Şeybmus ağa 
dere ve Halif köyü hududu 

Abdulkadır ,.e Dcr\'İ~ tarlası \'r Bu dahi 
dere ve Şa•rlan köyü hududu M • 

Şcyhwus ve Tclı;airi sai!ir köyü hu- Hammu._ oğlu Osman 
dudu ve dere ve lfalif köyü hududu 

Mecdo tarlaı:;ı ve kabristan ve dere Bu <lalıi 
24G- · 25 'e Do~an köyü hududu 

Yukarıda cins vr. evsafı eaireaile muhammen kıynıed yazılı, hazinece emaneten idare edilmekte olan 

aıaziııiu üç sene müddetle icare verilmek ii?.re 9 Mayıs 938 tarihinden itiharen 15 ~iin müddetle açık 

arttırmaya konulmuştur. ihal~ 23/)layıs/938 Pazartesi günü ~aat ı2 de Defterdarlık makamında yapılacağın

dan i::ıtcklilcrin mezkur gümle 0/0 7,5 muvakkat teminat ınakbuzlarile birlikte Deftcrtlarlık makamında 

müteşekkil komisyona nıiiracaa.tları ilfuı olunu. 1-4 

--------------------------------------------------------------------------------
Cümhuriyet Müddei 

Umumiliğinden 
1 ı Haziran/938 tari

hinden 31/5/939 tarihi-
ne kadar .Mardin ceza 
evine lüzumu olan (sek. 
sen bin kilo) ekmek 
7 /5/B38 tarihinden iti
lJarnn 2490 sayılı ka-
nun un 41 inci madde
sine tevfikan açık ek-
8iltmeye konulmuştur. 
Bedeli muhammeni (beş 
kuruş elli santimdir) ta
lip olanların teminatı 

muvakkatasi olan (330) 
lirayi makbuz mukabi-
linde mal sandığına ya
tırmak veya bu nisbet
te mezktir kanunun 17 
inci maddesinin B. C. D 
f ıkralarmdaki yazılı te
misatlariylc birlikte 
yevmi ihale olarak ta
yin olunan 23/5/938 ta
rihine müsadif pazar
tesi gii.nü saat 8 de C. 
:M. U. Jiği riyas2ti altın
da müteşekkil komisyo 
nu mahsusuna müraca
atları illn olunur. 

;;ıartnamc uhk!imiai ta
lipler her vakıt C. M. U. 
li*inden anlayabilirler. 

t) 2-4 

Mar~in Yatıflar Direttör1üöün~en: 
"' 

Muhammen bedel 
Vakfı Cinai Mevkii Emlak No: Lira - --

Haremeyn dükkan Birinci cadde 287 700 

" 
,, Sipahi çar~ısı 40 350 

Rey haniye ., Zahire ~~arşısı 30 100 
,, nisif <lükktrn Hasan aınuıar ~ 180 

" 
dükkan Zahire çarşısı 32 11)0 

,, 
" " " 

35 100 

Yukarıda mevki ve muhanmH~n bedelleri yaıılı (G) parça. vakıf yerin mül
kiyeti Hatlığ'a <;ıkarılınıştır. ihale ~iinü 1 Haziran 988 çarşamba günüdür. Ta
liplerin yevmi ınezkfır<lc yüzde on beş tcmiııatlarile l>irlikte vakıflar idaresine 
gelmeleri ilfm olunur. 

1-4 

Mar~in Yatıf lar Diretförlüğün~en 
EmWk Mwhammen bedeli 

Vakll Cinsi Mevkii No. Lira Kr. 

Haremeyn Diikküıı Bakkallar çar~ısı G3 250 00 
Haremeyn 

" " 
,, ()4 300 00 

Haremeyn ,, 
" " 

()0 300 00 
Hey haniye Zahire çar~ısı 38 20 00 

" Camii kebir Kasaplar çar~ısı 51 150 00 
( :amii kebir Attarlar Ç•:U~ısı 53 ~o 00 

Yukarı ıla mevki ve muhammen bedelleri yazılı (6) parça vakıf yerin mülki
yeti satlığa t;ıkarılınıJır. lhalc günü 30/}fayıs/938 paıartesidir. Taliplerin yev
mi mczkfırde yüzde oubc~ tenıinatlariylc birlikte vakıılar i<laresine gelmeleri 
ilan olunur. 2-4 
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Eski Halkevl Blaaal Hu•uai D al.re 

lWA.RDIN'DE • 

ULUSS Si 
Umumi Netrlyat ve Yazı iflerl 

DirektörU 
- - --
Telğraf Ache•l 

Mardinde "Ulus Sesi,, 

M. Siret Bayar 
Ba.aıldığı ye r: (ULUS SESİ) Bauımevi 

·--~~~-----------' 

19 3 --~ ....... 
• • 

MOD E L 

FİLİ is 
!R©l<dly©D©ltrD G~Dmü~t:ütra 

Her keseye Elverişli Ve Uzun Taksitli 
Of~ BİR MODEL RADYO İıMAL EDEN YEGANE FİlİPİS FABRİKASI 

l\11.AlVIU lıA. TI 

t: 
• 1 
• • 

· ı 
• 1: 
• • Dünyada emsah bulunmayan bu Radyoları görmeden t: 

dinlemeden başka bir Radyo almaya karar vermeyiniz. 1 
--- ~ o~~---~···--··-·-· 
._. · ~'{}•~• ••~•--•·-Bir varmış, Bir yo~muş -

C) MARDİ N C) ı Evvel zaman içinde 

.:1 Ul u s Sesi 
En Güzel Çocuk Kitabıdır 

Satlık için gelmiştir. İçi çok ~üzel Hikaye Ye Ma
sallarla. clolu bu kitabı her çocuğa tasiye ederiz. 

l153c§l~om~vö eı"'! ı.--Yer Yüzündeki-•• 
~ Dinlerin Tarihi 

Satı .. için gclrni~tir, fiyatı 75 kuruştur Doğu illerinin en mo~ern ~i r 8 A S 1 M E V 1 O 1 R · ~ 
~~ 1 ... ----------------·----·--·· 

___ .. ___ _ 
Her nevi Defter, Çek, Bono, ~lakbuz, Kağıt başlıkl arı 

fJ$GfJfl *OOO ' -- " " c = Q) • 
Kartvizit, Davetiye kartları, Duvnr Afişleri, S inema ~ • ~ ;!:§ "g 1 

~~ ___.... ~ ~ Q) ~. 
ve T iya tro B iletleri çok g üzel bir şeki lde bası lır ve 1: Q) ~ ~ ~ ~ 

k b. ıa :.- e = = ~ ·~ ısa ır nıü<. et içi nde tesli111 edilir. ~a c.., '•"" 
"'c• • ...-C •• = t,. ~ 

Yeni getirttiğimiz fantazi, küb ik harita~~ çok ~ ~ ~ c.> rn-
IM L-.J S ~ ~ ~ 
~ c--' ._ = Q) ·n 

Verilecek ~iparişler, gödcrilecc!c paralar M:ırdinde ( Ulu~ Sesi • Q ·~ ~ > ~ 
~ Q) =+ııl ~ C) 
~ > ~=~ o 
111 ·::s = = ~ z Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin okunaklı bir y. ; t-ı\ .. ! Ö.c ı::a 1 

\.....,1 N ~ 0 e~ 
.;., surette yazılmasını sayın mjiştcrilerimizden dileriz. !il,! ! ~ i f-c 1 
.................... ls•GGMol 

şık r e çete ı,agıdı basılır. 

~ BasımeYi) İdare müdürlii~ü namına. gönderilmelidir. 

....... •••••o:ıı 
: Diş Hekimi : 

~ Hilmi Kıymaz ~ 
: Hususi muayenehane- : 
i sinde her gün saat : 
: 2 den 18 e kadar has : 
: talarım kabul eder. : 
•••••••••••••••••••••••• 

.. lVIODElı 
Aylık Moda 
mecmuası 

il numarah Mart 
sayısı çıktı 

Bütün Bayanlara ve 
kadın terzilerine tav

siye ederiz. 


