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Başbakan Bay Celil Bayar 
Ve Hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras 

Sofyaya varmışlar ve Basvekilimizin 
H b!J <dJ b!J tt~ Belgradı ziyareti 

münasebebll€ 

Has~a~an ve Hariciye Ye~ilimiz 
Belgrattan ayrılmadan 

önce Bulğar teşrif at umum müdüriyle Türkiye devlet adam- Neşredilen Resmi T e~liğ 
lanmn mihmandarlar1 tarafm~an karşılanmışlardu Ankara 13 < A.A) -

Celil Bayar ve Rüştü Arası ~:~~::if~):;;i~i ~~?-- Yuğosiav radikal birliği merke
zini ziraat ettiler s f len resnıi tebliğde 

~.ya istasyonunda Bulğar Başve- iki devlet ricaıı arn-
kılı, Kraiın mümessilieri seiamlamış sıııda ve çok sami- Belgrat 13 (A.A) - 1 bir nutukta iki ınem 

\re bir kıta ask.er rasmi selAmı nıi bir hava içinde B:Jşvekil Celal Ba- ' leketin Balkan bir-
lfn etmiştir ı geçen görüşmeler- I yar ve Hariciye ve- liğine ve kemli ara-

B Sorya 
13 

(A.A) _ dır. de iki memleketi ol- kili Tevfik Rüştü larındaki sıkı dost-

t 

elgrattan dönmek. duğu kadar Balkan' Aras dün Belgrat- luğuııa karşı olan 
e 1 Sofya istasyonu antantını da ah.ika- tan ayr)lınadan ön-

o an Celal Bavar - y bağlılığı ifade et-
ve T · iki memleket milli dar eden bütün ıııe- ce uğoslav Başve-
A 

evfik Rüştü ki ı selelerin gözden ge kili ile birlikte Yu- ıniştir. 
ras Bul <ra r hüln1- ren eri e süslennıiş nıef . "' bulunuvordu. Bas- çirildiği ve anlan- ğoslav radikal bir- CeUıl Bavar ce-

1 
ının davetlisi o- " . rv. ı . 

ra~ak buraya gel- t:ı Bulğa~ Bıışveki- tı~ .m~zi~e olduğu ıgı mer_cezıni ziya- 1 vabında k~ııdisine 
nışlerdir. Hudutta lı köse lvanof ile ' gıbı butun Balkan ret etnıış ve bura- ve niesai arlrndası 
13ulğar teşrifat u- K r a 1 ı n m Ü me s- i devletlerinin ııwşru ~la birliğe dahil aza . Rüştü Arasa kar~ı 
nıuın nıüdüri vle si ileri kuma nla r dev ıııenf aa tlerin i ıı \"e ıl e birlik gençleri gösteril mis olan d~st 

Türkiye devlet' a- let rica lı Cel~\I Ba- umumi sulhun ida- tarafından' yüksek luk tezahÜratına te
ılaınlarının ınih _ yarla Te,•fik Rüş · nıesini nazarı dik - tezahürat ile karşı- : ş:kkür ederek Yu-
111andarlıklarına ta- 1 tü Arası selaınla- kate alarak poleti - lanrnıştır. ğoslav~1ada ba şanl
Yin \:'dilmiş olan ze- nıış ve bir kıta as- ka ,.e ekononıik fa - Ra~likal bi~·liği nlış olan büyük iş
~a~ ~udutta kendi- ker resmi sel<lıııı ali yetini inkişaf et- merkezı mahallı ko- lere karşı olan hay-
erını karşılanıışlar- ifa etmiştir. tirnıeğe karar ver- nıitesi reis vekili 1 ranlığını izhar ct

n1iş oldukları tas- Yankoviç söylediği 111iştir. 

Sevinç veren bir haber 

Hatay da 
Tür~ler fazla rey hzanıyorlar 

tske~derun 13 A.A nığmen Türklerdi-
~gune kadar ya- (yer cemaetlerin alr; 01.•ş olan tescil dıkları reylerin ye-

r~ e~ındc hiıtün gay- kunundan fazla rey 
1 ın· "d usaı şartlara kazannuslardir· • 

rih ediln1ektedir. 

Milletler Cemiyeti Japon taarruzları 
Konseyi geri püskürtülüyor 

Cenevre 13 (A.A) - . . . . . 
Milletler Ceıni eti l Hanko 13 (A.A) - ı· Cangsını garbınde 
K 

· d.. l .. ty Cantungun cenu - Japonlarıa bütün 
onsevı un {U op- . ı t .; d H b bunda n1uharebe nıukabıl taarruzları 
an ısın a a eş 'd l 1. b' . _ 

n ı . · t tk'k şı cet ı ır surette gen puskürtülnlÜŞ 
1ese esını e ı a . - -

ba 1 t 
devan1 etn1ektcdır tur. 

ş annş ır . 
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Durin Mücadelesi 
VE 

ilimiz ~ölgesin~e~i Atların tasnifi 

ŞE.HİR ve 
İLÇE 

il .. 1 BE R L /!J-. il İ 

V
lLA YE1"de rne v- ı tcrettüb edecek en önem
c:ud atların tas~i- 1 li vazife, kısraklarının 
~ı ve damızlıga j ve ayğırlarının tenasüb _am _______________ _ 

yaramıyanların ıhsası. uzuvlarrnda görecekle- ş h d 
frengi bakımından mu- ri gayri tabii yara, net- e rimiz e 
ayencleri için 23 ~lart uc, lekke, araşları ve 
H:i8 tarihinde dö!'t kol- sebepsiz topalhkların ta 

biatım öğl'cnmek için Felaketzedelere yapılan 
en yakııı fen memuruna 
müracaat etmektir. 

Lira 

17 

yardım listesi 
İsim - -- --- -

8 inci Seyyar jaııdarıııa taburu subay 
ve .Abkeri Memurları 

Soyadları 
hakkında 

Rt.sn1i kağıllarJa 
sov adlcırının her 

"' 
hn l<le kulla nılnıa sı 
ve aksi hareketicı 

kanuna aykırı oldu· 
ğu Başvekaletten bil 
tün dairelere tan1i111 
ediln1İştir. 

Süleyman 
Şahın 

TÜRBESİ 
Memleketimizde zü

hur eden at frenğisinin 
tarihçesi hakkında bir 
şer edinmek imkanını 
hıılamadık. Şurası mu
he.kkatır ki on sene ev
veline gelinceye kadar 
adını bile duymadığı

mız bu menhus afet 
C:tedenberi muhitinde 
esaslı yer tutan Irak 
ve Suriyeden memleke
timize bulaşmıştır. 

7,iJO 
8 

Z\r.ıat Bankası memurları 

Posta ve Telgraf memurları 
Ortaokul üğ'retrnen ve talebeleri 
İnhisarlar <laire!'i memurları 

Kültür Bakanlığı 
1 fırat üzerindeki Ca-

Mücadele Reisi, ıslahı 
hayvanat müfettişi 

Bay Hasan Fehmi Emr ~ 

dan gnıb halinde işe 
ba~Iayan (Durin l\Jüca
dcle Heyeti ) işleı·iııin 
bir kaç gün önce sona 
erdiğiıii haber aldık. 

Veteriner Müdürü 
Bay Sabri Erbil 

Hay:ıU hi' sondaj 
şeklinde t"celli eden 
bu tarama Yilayetimiz- ' 
de mevcud snfkan Arah 
darnızlıklarıııa. kasden 
bulaştırılmı frengi has
talıgının varlıgını ve 
derece ini bize fena 
anlatmış oluyor ki bn 
netice ile ikti~adi var
lıgımızda mühim yer 
tutan bu biiyük servet 
nıateryalı himaye ba
kımından himaye edil
miş bulunuyor. 

Kızıltepe, Derik, Tu
saybin kazalarında ara
makla pek ender tc"a
düf edilen ideal tipte 
ankan kısraklar oldu. 
ğ·uııu cöTendik. Normal 

Ağ1zdan cığ~za do- 1 olarak hiç bir haraya 
laşarak lıah.b~yı kulı~e müyesser olamayan, 
~ıaprnak gıbı Mardın malik olduğumuz l.ıu 
bölgesinde ınüstcveli bir kaynakları ı1astalık ba
şekil a~?ı~ı işua ol~rnm kınımdan koruyacağ·ı
at frenbrısı memııunıyet: mız gibi ıslah bakırnın
le haber alınmıştır kı dan da orğanize edil
yapılan muayenei da- mesini dileriz. 
kika neticesinde on altı 

25 
6:50 
1 
0,50 
0,50 
~ 

10 
5 
2 
!) 

2 
• 9 ..., 

1 
1120.95 
1216,95 

Ticaret odası Lıa~katibi Cc'.'1il Ersay 

" 
,, muhasebe katibi Kerim 

" ,, Taht:;ildarı Mustafa 
İbrahim Arabiye 
Dava vekili Muhittin 
Klise Memet 
Müftü Iliirnıi 

Bıtrıs \'C St-•liın Tep:si 
Ab<lullahh:ıd Gede 
İ:Jkcln kfüibi Xuri Çaba 
Yusuf Gulu 
Gec;en li:-3telcrin yekunu 
Yekun 

....... 11111 ............................ ~ 

ı fe.~ kalesi önündeki 
Suleyn1an Şah tür-

1 besini esaslı surette 

tan1İre karar ver-

j 111iş~i r. 

1
1
11 Yurtdan Ha~erler il 
' Siverekte 

Bir cinayet 
Siverekte kahve-

ı 

1 

dır. Yap!lan ve sona 1 'H BU cu· NKu· 
eren nı ücadeleden son- ı POSTAL AH 
ra saf kan atlara malik 

ci çınıklıo ı vcıpa n 

1 
...... .; 

14 y~lş1nd~1 El)nt ad!n-
c.la bir adrı 111 Bele
di ye nıenıu r u Be ki-Bugün Sabah ge

lecek Tren postası 

damızlık sahiplerinin 
sevinmesi Iazımgelen~ 

bir cihet varsa o da ya-
),ok tur. pılan şu mücadeleyi 

müteakib atlanmn prnn
siL olarak teseil edebi
lecekleri keyfiyetidir. bin, Kızıltepe. Dc:

rik saat l !{ te Sa YU r, 
Her zaman mesaisine ~lid yat, Gercü~, İ<li 1 

şahid olduğumuz Vcte- j c· 0' [ 
ızrc ve ıyar )a-

riner Müdürü Sabri Er- 1 

bilin ele iltihak etti~i kır posta in rı ge)e-
mücadele heyctinjn kırk cek s<u't 18 de l'ren 
günlük çalışması neti-

1 cesinde kaza.nılan mu-
1 vaffakiyeti takdir ve 
şükranla karşıtarz. 

Yurtdaş! 

postas ı gidecektir. 
Bu gece gidecek 

Tren ekisprestir. 

Her Türk; Yerli; nıalı kullanmak sa· 

ri öldürn1üş ve bele
diye n1ünac.lisini va-
ralnnııştır. w 

~ · Gari~ Vak'ala( ~ 

Bir kadın 
Yedi çocuk 
doğurdu 
Iıefaella adında 

bir kadın bir batın ... 
da yedi çocuk doğ
urn1uştur. 

hayvana inhisar e tmiş
tir. Böylelikle kökleş
mek istidadından pek 
uzak olan bn kıvılcım 
alınacak fenni ve kat'ı 
tedbirlerle tamamile or
tan kalkacaktır. 

Bu güne kadar te
şekkülat, evsafı ırkıye 
gözedilmeksizin gayri 
fenni yapılan mukare
net daima sui tesir 
doğurmakta idi. Çok 
önemli 'olan sıfat işle
rinin de artık yoluna 
gireceğine inanımız var-

vaşında gönllll:U bir 

olmalıdır. 

propağandaeı Çocuklar sihatta-
Yetişti!·icinin, kısrak 

sahiplerinin üzerlel'ine - -" 

/ <lirler. 
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UJ,US SESi 

Vilayet Defterdarlığından 
M&hammen iç aeaellk icar bedelt 

Dönümü Lira :i.r. HUDUDU Sahibi Evveli 

42 25 Hiiscyin ve Ilüsevin tarlası ve dere İsa oğlu Derviş 
ve Halif köyü hu"dudu 

\ 
42 

30 

36 

42 

3i 

2ô 

36 

36 

48 
374 

28 75 

20 

22 50 

25 

'>-.. :::> 

20 

26 25 

28 75 

25 - - --246 25 

Şeyhmus ağa ve Hiiseyin Ufi tar
lası ve dere ve Şağlan köyü Hd. 

Derviş ve Mccdo tarlası \ 'C Ha1if 
köyü hududu 

Dervi~ Ye Mecdo tarlası, dere ve 
Şağfan köyü hududu 

Hüseyin Ufi ve Abtlulka.dır tarlası 
ve dere ve Halif köyü hu<ludu 

Hüseyin Ufi ve Osman tarlası ve kar
yei mezküre ve Doğan köyü Hd. 

Audulka<lır ,.e Osman tarlası ve 
dere ve Halif köyü hududu 

Abuulkadır ,.e Derviş tarlası ve 
dere ve Şağlan köyü hududu 

Şcyhmus ve Tel~airi ı:;nğ·ir köyü hu
dudu ve dere ve Halif köyü hududu 

Mecdo tarlası ve kabristan ve dere 
ve Doğan köyü hududu 

Bu dahi 

Ufi oğlu Hüseyin 

Bu dahi 

.Mamo oğlu Mecdo 

Bu dahi 

AE oğlu Şeyhınus ağa 

Bu dahi 

Hammuş oğlu Osman 

Bu dahi 

Savı 924 
===ıs 

PİYASA--
1 KUoau 

Cinai 1 -
-----· 2S!· 1 Sn. 

J3 Uğ'thl ~· 4 ı 
Arpa -3 · 50 

, -=-ülllı1ir çnnıl) 650 1 = 
Darı :3 
Nohut 4_

1

50 
~1ercirnek _4_1 _ _?0 
Pirin<: :?2 
~Yui'r BO--

'"' Tere ~ı-- 7f> -
Zevti~~a:ı·ı 60 ., --• • e-
Yiin - --·- 40 -

Deri - --
3:> 

Badem 
ifadem ic;i &G- --

Ceviz 
_Ce\'iz i<;i 
~f ah lep 

- ~o,-

---
40 1 

--·ı-___ -.:,.___ ~~ --
~1 a zi 1~ 

Kesme Şeker 
Toz ~ı>kcr 

1f:lb,-;c--- 125-ı~ı 
-Sabun - 45 

• <:~!;- ·~ıo I= 
I\ ll nı iizii ili 20 
Pekmez 
Hal 40 
Pe~til - ~15 ,---------- ı--
~IJt.;llk 4;) 1 

Yukarıda cins vf'. evsafı eaire::;ıle muhammen kıynıeti yazılı, hazinece emaneten idare edilmekte olan 

araıiııin üç sene müddetle ic:ırc verilmek üzre 9 Mayıs 938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık 1 
arttırmaya konulmuştur. İhale 23/Mayıs/938 Pazartesi günü :saat 12 de Defterdarlık makamında yapılacağın
dan isteklilerin mezkur günde o,~ 7,5 muvakkat teminat makbuılarile birlikte Defterdarlık makamında. 
11\Ute~ekkil komisyona mür:ıcaatıarı ilfm olunu. 2-4 

ULUS SESİ 
ABONE ve iLAN 

Şar~an 

Utüm~uriyet Müddei 
ınumiliğinden 

h' lıHaziran/938 tari-
ıncten 31 /5 939 tarihi-

ne. kadar :\iardin ceza 
evıne lüzumu olan (sek. 
sen bin kik>) ekmek' 
~/5/938 tarihinden iti-

aren 2490 sayılı ka-
nunun 41 inci madde
s~ne tevfikan açık ek
eıltıneye konulmuştur. 
Bedelimuhammeni (beş 
k1.uruş em santimdir) ta-
ıp olanların teminatı 
nı1 . uvakkatasi olan (330) 
ırayi makbuz mukabi-

linde mal sandığına ya
tırrnaır veya bu nisbet-
!e nıezkQr kanunun 17 
ınci maddesinin B. C. D 
fıkralarındaki yazılı te · 
llıiaatıariyle birlikte 
Yevmi ihale olarak ta
Yin olunan 23/5/938 ta
l'ibiae mtisadif pazar~ 
tesi günü saat 8 de C. 
M. U. liği riyas~ti altın
da :müteşekkil komisyo 
nu mahsusuna müraca
atıarı il&n olunur. 

1
. ~artoame ahkamini ta-
1~P!er her vakıt O. M. U. 
ilinden anlayabilirler. 

3-4 

Mar~in Yaluflar Direttörlüöün~en: 
~ 

lluhammen be<lel 
Vakfı Cinai Mevkii Emlik No: Lira -

Hureıneyn dükkan Birinci cadde 287 700 
., ,, Sipahi çar~ısı 40 350 

Reyhaniye Zahire çar~ısı 30 Hı O 
" ,, nisif dükkan Hasan ammar 9 180 1 

,, <lükk<ln Zahire çar~ısı 32 100 1 

r ,, 35 100 
" ıı 

1 

' • 
Yukarıda mevki \'e muhammen bedelleri yaıılı (6) parça vakıf yerin mül· 1 

kiyeti Hatlığa çıkarılmıştır. İhale günü 1 Haziran 9::38 çarşamba. günüdür. Ta- ' 
liplerin yevmi mczkfirde yüzde on beş teminatlarile birlikte vakıflar idaresine 
gelmeleri ilan olunur. 

2- 4 

Mar~in Vatıflar Diretförlüğün~en 
EmWk Muhammen bedeli 

Vakii Cln•I Mevkii No. Llra Kr. 

Haremeyn Dükkfm Bakkallar çarşısı 63 250 00 
Haremeyn ,, ,, ,, 64 300 00 
Haremeyn ,, ,, 

" 
60 300 00 

Hey harı iye 
" 

Zahire çar~ısı 38 20 00 
Camii kebir Kasaplar çarşısı 51 150 00 
< :amii kebir Attarlar çarşısı 53 ~o 00 

Yukawla mevki ve muhammen bedelleri yazılı (6) parça vakıf yerin mülkif 
yeti satlığa çıkarılını~tır. İhale günü 30/Mayısi938 pazartesidir. Taliplerin ycv: 
mi mezkurdc yüzde oobeş teminatlariyle birlikte vakıflar idaresine gclmelerı 
ilan olunur. 3--' 

-·-Abone Sartları 

Aylığı 

Kurıış Kuruş 

Üç Aylığ'ı :300 
----

Altı A \'JıX·ı 
• l"l 

4:)0 800 

Seneli!ri 
~ 800 11500 

IL4.N ŞARTLARI 
İlanın heher satırından 

(10) Kuru~ alınır. 

İlan neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

Yitik Mü~ür 
İmza tatbik ıııiihriimü 

kazaen ğaip ettim hiç bir 
kimseye Borcum ynktur. 
şayet ala('agı olanların aza
mi Bu tarihten bir aya ka
dar müracant etmeleri ve 
eski mührün hi~ lıir hük
mü kalmadığı ilfln olunur. 

Marclln lnhlaarlar ambar 
memuru refiki Tevfik Anlak 
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Eaki Halkevi Binasi Hususi Daire - --
Telğraf Adre!lf 
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~~Si 
Umumi Netriyat ve Yazı itleri 

Direktörü 
M. Siret Bayar 

Basılcığı yıer: (ULUS SESİ) Sasımevl 

1 

~ ~~ -'- ~~~~~~~~~~-#-4~ •••••ELMAS MAKAS • • • • • ' . ı . • 
• il il 

B. t ·: ~D V©lVlUI~ : 
~ı~ • 
\~ ı K a d ı n T e r ~ t ~ • ~ 
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1

;: 1938 lzmir Ent~rn~sf onal f uarın~a t 
O D E R N ; ner Ailenin sıııhatı iıe ~: ı: Mallarınızı Satma~e Şım~ı~en Hazulammz. ~ 

' ~lllllllriml1• j~ijjl'Jl'1a~;~ll
1

lırıı:(ııı·ınıı·ı;ı~u:·ll
1

~l
111

:;:;1·111·111111t~ 1 ~~ :ıtakac~~;~.~~~{~~.k güzeı ~l 1 l !~ 20 Ağustos 20 Eyifıi 938 ~ · 
ı.L ı.ı ~ ... .ı ı .. ~. l'A. S i .. ı .ı i"i' ıı ~.,...,..,~~~~~l!'.,,!!l:~~~~ :-ı--ı-•"'"' ... '*''*'..-'*''*'"*'"'"''*'~-ıttt•~ 

. , kt Y urtdaş ! 1 ıncı say!Sl çı ı . Faiz ~ctirınc;-cn para. ,•-- yer Yüzündeki iımlliiiiııml 
Nushası 15 kuruştur ı~lemeyen madene ben- D. lerı· n T . h. 

Gazete müvezzilerinden ·arayınız • Z('!'! ] n arı ı . 
ee ee .. 89'\ Paranı Bankaya ya-

tırki; işlesin ve üresin! 
Satış i~in gelmi~tir, fiyatı 75 kuruştur 

• 


