
Sahib ve Başmutıarriri 
SİRET BAYAR 

\lcmlcket meno.filııe aid . 
snyfalnrını ) azılara 

ız a~ıktır 

Bas1lınay:uı va·~ I· · . . . zı ar gerı 
verılıne7 •• 
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Kuruluş yılı ı Ağustos 1927 

Hariciye Vekilimiz şerefine verHen ziyafette 

Türk- Mısır ar~sındaki sıkı dostluk 
etrafında samimi nutuklar söylendf 

Ekonomi Bakanımız 
Dün Viyanadan Ankaraya 

geldi 

Kahire ıı A. A. _ 
Harici ve Vekili rrev-f' 1 _., 1 { Ruştü Arns şe-
refine dün o-ece ve-

·ı h 
rı en zivafette iki 

ol 

ınen1leket nrnsında-
ki sıkı dosluk his
lerine tercüınan sa
n1in1i nutuklar te
ati edilınistir . . 

Bütün gazeteler 
bu gün yazı la rını 
bu nutukların tah-

liline tahsis etınek
tedirler. f ranko kuvvetleri, 

Ekonon1i Bakanı sabah Ankaraya 
n11z Bay Şakir l{e- gelmiş ve istasyon
sebir geçen hafta da hir çok zevat ta
içinde Viyanadan rafından karşılan-

Bu gün hariciye hareket ederek dün nuştır. 

nezaretinde Tc,·fik Yeni mevziler ele--------------
Rüştü Aras ile Mı- geçirdiler 
sır Hariciye Nazırı, 

Ankarnda in1za edil-

Kamutay a 

Yeni Fransız 
kabinesi 

Daladyanın kurduğu kabi
ne de sağlanı görünmiyor 

Paris 11 A. A. - ve ne de kuvvetli 
bir hükumet kur-
111adığı n1erkezinde
dir. 

İnğiliz gazeteleri de 

buna yakın n1üta
lealarda buluniyor
lar· 



Sayfa 2 

Yazan: Sedad Yesugey 
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Başımııı gök yüıiinc 

kaldırıp t;ulutsnz bir ha· 
vada. semayı tetkik cde
eek olur::>ak bir çok irili 
ııf aklı vıldızların pırılda
dıklarını güriiriiz. nu :vıl
dızlar ve bunlar gibi gö
rünıniven lıinJerce. mil
yonla;ca yıldızlar , ııehn
lalar, g-iiııcşlcr, kuyruklu 
vıl<lızl:u nelenJi r ~ Bunlar 
~erelenlen gelmi~tir. Ve 
lmııl:ıı ın sonu ncclir; şiııı· 

di bunları tetkike ba~h

~ıa biliriz. 

kolimatür, mikrometre ve 
d iirbin adını :ılır. 

KoliıııaLör bir ucunda 
lbir adrt>~c ve bir yarık 

bulunan, diğer ucu ıııen

::ıura nıiitcveccih ol:ııı hir • 
horııdur. Bu sayede yu-
rıl"ra gelen her ı~ık adc-
~ . 

sedcıı geçtikten sonra 
menşura gelobilir. Mikro
ıııctrc borusuda koliınn· 

türe benzer. Bundan fark
lı yarık yerine nıilimctre 

tak;:;imatını haiz levhanın 

Lıuluııınasıdır. 

Btınmıla gelen şuala

rırı \' :l7.İyeti mutalea ve 
mukayese edilir. 

ULUS S~İ 

ŞEH R ve 
i L Ç E 

il .. t B .E il L l!J' il İ 

Bay Refik Yalın 
l\lidvnt H{ıkinıliğine An1asya hakin1i 

l3ay ıiefik Yalın tayin edilıniştir. 

Şemşi Uiutaş 
!)erik Hususi İdaı-c varidat kati pl iği- , 

ği ne Viltıyet evr <t.k n1~nı~r ın uav~ ?İ . B. 1 

Şenısi Ulutnş t[!yın e<l ıl n1ış ve vn zıfesıne 

gitnı1şt i r . 

L Seçme Haberler 1 
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B:ı Ik bilği::;i <lcrlcmelerindcn: 
- ----- ----

Maniler 
Derleyen: Kılı\özlil 

- 61-

Su geli r mirdiıı merdifl, 
Su değil benim derdim, 
A~açlar kalem olsa 
Yazılma.G benim dcrdivt. 

-62-

Mendilim albmıyo r, 
.Allanıp dall anıyor. 
Seversen esmeri seY 
Üpdükçe ballanıyor. 

-63-

Mt>ndiliınde kara var 
Yiire~ iındc )'ara. var 
~t· ben öldüm kurtuldum· 
:Ne derdime çare var. 

-64-

Bn mcvıun girıı~etlcn 

('\'vcl güktt.ki cisimlerin 
hangi maddelerden yapıl. 

nıı~ olduğnnu Lilmck lfl-
1.ııııdır. Bu hahi:s uzun 
müddet tetkik cdilıni~ bu 
lıusuC3 için bir çok yeııi 

Yasıtalar bulunmu:;tur. 

Diirbiiııcle gelen şua

ları gönıwğ·e ~·arar. Her 
hangi Lir cismi buhar 

lınliıw getirelim. Ye ku. 
lim:~törlin yanğ·ı önüne 
koyarak tdkik edelim: B, Leman tetkiklerine 

devam ediyor 

Erzurnın iki yoldur. 
Biri snğ' biri soldur. 
K ız memenin aras ı 
KftlJeyc gi<len voldur. 

' . 
Hunlar içinde en de 

ğerlisi spektroskop deni
len altıttir. 

Spektro~kop 

Diirhiııdc cismin cis
mine göre dt~ği~en bir ve
ya bir kaç nrnkli çızgı 
:.;örüliir. Kı;za bunların 

gcııi:;;liğide cismin cismi- icra mütelıassisi pro- 1 Ierine dair gazetecile-
Siyah bir perde ilı r.! ııc b::ığ·lılığ"ıdır. fesör Leman İzmirden ıl re: 

rinde açılmış lıir delikten sonra istanlmlun ınulı-
geçen ziyayı hir menşur 1 =Sonu Var- telif kazalal'mda tet- " Ben ~evlet bor?-
dan gcçir<liğiniz vakit lıir ı,-----------1 kiklerinc devam etmek- larının dogrudan dog-
renk ~eritlinin tJıeyılarıa • • tedir. p1 of esör tetkik- nıya hapsedilerek taz-
geldi~iııi biliyoruı · lsıı s BU GUHKU ı lcl'inin neticesi hakkın- yik surctilc yürütülme-
alfı.imi sema rengindeki p o S 'I' A L A R da şimdilik bir şey söy- sine muarızım. Hapisle 
şeride spcktrum denilir. .,. ;ao..--ı;a:;ıe& ıemernckle beraber dev- tazyikin kald1rı lması bel-

-65-

Ayva ince mır ince 
Ka~ık soktum pirince 

Bir incecik ter geldi 
Yar koynuma girince. 

- 66-. 

Mendilim benek benek 

Ortası çarhıff'l ek 
Yazın beraber idik 

Kı:ın avmlı fo lek. . . 
.Bulıa.r ve ya Gaz ha 

Jinc gelebilen her lıaııg-i 

bir cismi alalım. Ve bu
hara çevirelim. Bu chiirrı 

adi clerecet1c iken hara
ıet ııf·şir etmez, lrnnun 
st behi cisim ı::ıındığı va· 
kit atom hareketlerinin 
ç .ralınası ve buııl:m ilı. 

ti1.azı hareket şeklinde et
rafa yayılmasıdır. Dün 
) ada buhar haline geltli
o i vakit ayni ilıtiıazı v:ı-

Bugün Sabah ge
lecek ı·ren postası 
yoktur. 

l etle halk arasmdaki ki de daha çok fayda- ----------

ı:- • • 
pan iki cisim bulmak ka-
bil değildir. Her lı:ıngi bir 
cisiuı ısıtıldı~ı ":ıkit ken
tlisine ın::ılısus bir ziya. 
neşir eder. Bpektruııı iit:c
riııde Lu rengin ayni olan 
nukt:.ılanla siyah lıir çiz. 
gi görülür. 

Bu işi <lalın açık gü
rPbilıııek için skcktros· 
kop l>ir cam men~ıır ile 
iiç borudan teşcl.:kül eder. 
~l uıı~ur bw üc Lornnun . ) 

ortaşma konulnıu~tur. Di-
ğer üç bunla o sıra ile 

• 

Saat 11 <le Nusay
bin, l{ızdtepe, De
rik saat 1 :~ tc Sa vur, 
1'1iJyat, Gercüş, İdil 
Cizre ve Divarba-

"' 
kır posta l :ı rı gele-

borçlanma münasebet. lıdır. ,, elemişti r. 

Nevyorkta A vrupada yeni 
Panayırlar 

3 kadeın kalınlı· 
A \'rtıp:ıtl:ı panayırlar gında kar 

me\'Sİıııi gıılıııi~ıir. BrPslftv 
Nevyorkta 2.ı saat- huynl'!ıııilt·l ı1anayı rı 4 8 

tan beri fasılasız SU· ııı:ıJ ısta. ZcığrPp ıleııiı ' 'C 

rette yağmakta olan zirant ~aııayii p:ınay ı !'ı 25 
kar, şehri üç kadem lıaziraıııl:uı :> tPııınrnza ka
irtifaında örtınüşti.ir. dar, Pe~tc panayırı 9 ına-

~ , :Garib Vak 'alai 1 
i 1 an 

T em~elim, T ahsilsizinı 
• 
ış anyorum cek saat ıs de ı·re n 

postası gidecektir. 
Bu gece ·g idec€'k 

1~ren ekisprcsti r. 

Hararet derecesinin vısta :ıı·ılı-te:ıktır. Tiiccar-
sukutu, mevyc ve seh- İ:uımız ·bu paııayırlarn da- ~ı · · d 
Zelel·ı· cı'ddı· ~tıı·ettc ha- h orton ı sn11 n e 

- \'l't r.dilıni:;-lerdir. 
sara uğratmak · tehlike- ı--------- bir İşsiz Mclburfl 
sini arzetrncktcdir. 

2 3 
1 şehrinde bir gctzete·' 

--·---- ----.......__- 1 ye: 

Tevfik Fikret ve Sermin 
~ 

.Muharrirlerimizden Bay Ziya Kılıçözliinün 
ilkokul öğTenicilcri için hazırladığı ve ~akİn<.la 
k itab halinde basacağımı z, Tevfik Fikret Ye Şer
min adlı eserini biı· kaç gün sonra gazetemizde 
tefrikaya başlayacağız, 

Bütün okurlarımıza ve bilhassa öğretmen ve 
öğrenicilere bu eseri tavıiyc ederiz, 

Nü~<§ln 

Çocuk Haf

tasının ilk 

günüdür 

« Tenıbd, tahsil~iı 
utanğaç, az akıllı 
bir genciın iş arı+· 
yorun1» diye bir i1a11 

vernıiş ve bir hafta 
da kırk yerden ce· 
:vab alnuştır. 



Sa•·fa 8 
Si:i7; - .. TP na CD Xt 

Mardin icra Dairesinden: 
Mardin in k .. 1 . o esı-

)'an. ınahallesinden 
Salıh og"rlu S· l'h 
S · ~ ı ve 
.. nıt o<"'rf H E ~ u ızır ve 

... sôt Mirzö , M. .. ., · 'e ır-
zo ogulları Ali D 
vut ı ' a-
ı: ve ~ızları Şeri-
ıe ve H . 
B avnvc ve 

edr · · "' w 

H 
. ı yenı n o<ru lla n 

'\l ı ~ 
1 

< 
1 ve ~lehınet \'e 

<ızları H ı · 

teriyc ait olduğu 
satış:ı iştidl.k ede
ceklerin yüzde yedi 
buçuk pey vernıesi 
ltızını geleceği ilan 
olunur. 

Mardin makeme 

Bas~itabetinden 
~lardinin Dara kö 

Su 
. a n1c.11 ye ve 

llhı vündc vaki ve Dc:r-ye ve Dervi-
Ş~nin kızları Hanl- viş Abdo ile l\1eh-

TEZ 

Mardin Vakıflar Direktörlüğünden 
Cinai Mevkli 

Dükkfi. Eski Kasaplar 
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Emlak Muhammen bedeli 
No. Lira Kr. 

81 
8$ 
85 
87 
89 
91 
95 

105 
107 
109 
115 

49 
80 
00 
00 
GO 

5 
3 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
10 
10 
8 
8 

75 

10 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
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PiYASA-

- 1 Kiloau 
Cinai \Kr. 11 Sn. 

Buğday !__±__!\ 
--- --ı ı-~rpa __ ~._50 

ün (Bir ÇU\'Ol) 650 1 - ı-- --Dn_rı ~ \-
~ohut 3 : 50 
- -

~\_50 .Mercimek 
Pirinç 9 
Sn<le Y-ağ' 9o -

1 
r., - --- -
l ere vatrı 80 --·?"' 

1 
Zevtin va :rl (jQ . ~ e -

1 
Yün 40 
Deri 

-35 -
Badem 8 

=ı Badem içi &5 
Ceviz \51 
(;(•\' İz İ\'i 3<.> 1 --.-
Mahlep ')- 1 

-:::> ' -
dıye ve Bedriye ve n1et Osınan oğlu 
~lehnıet oğ~ lln rı Şeyhnıus ve saire 
Ahn1et Reııızi ve 

1 
arasında 111 eş a en 

Fu~t ve lnzı Vasfi- n1üş• erek ınezlnir 
ye aralarında nıeşa köyde vaki on üç 
en 

111
u- t 1 l .. kıta susuz tada ka 

Evsafı yukarıda ya1.ılı (16) parça vakıf yerin 
mülkiyeti müzayedeye çıkarılmıştır. İhale günii 14/ 
Ni::<an/938 Per~cmhe giiııü saat 13 tcdir. T:ıliplerin 
yüzde 15 teminatlariyle birlikte Vakıflar idaresine gP.1-
meleri ilan olunur. 30/ 4/8/12 

' 

- 1\lazi 
Ke::mıe Seker 

•~ . 
Toz ~<'ker -- . 
l\ahvc 

G - -
:fü - -
3~ -
30 

ş ere { ve <O- . . . 
lesı·v, h il · hılı kısn1et olnıadı-Jc.4n nH\ a esın-

de vaki yenıini ~leh , ğından satılnıasiyle 
suvuunun izalesine 

n1et Dervis ve sari · J 

Ahn1et <len. ~rkası ı\lardin su\h ınnh-
R kenıcsince ~2/!3/938 
eşit ha neleri cep- . . 

hes· l .
1 

hl tarıh ı nde k a rar ve-
. ı vo ı e nıa t ut . . . 

ve 2o"'o ı· l . 
1
. rılnııs ve hıssedar-

ıra ovınet ı · , . 
bir O'\P ı ". 

1 
lardan ibra hını kızı 

' 1anenın ~a- G- . · . v 

b;ıi tak ·· I 1 1 1uhvelhrahınıog-. sıın o nHH. ı- ı . . 
gv·ından .1 l 1 lu Abdııun hududu 

' ı11a 1 <cıı ıec\! . 11 , h • . 1 satılnıcıstna karar 1111 ı arıcın( e ve 
ve ··ı . . . . . ıneçhut yerde bu 

ı ı n11ştır Bı rı ncı I l 1 b. l 
s·ıt _ / / · 'hl' unına arı ınse ıy e 
' ıs :a fl U'38 tan ı k 1.1 . .1,. s 1 • · ' ( d en<. ı erı ne ı an en 
a ı günü saatll e b 
yapılacaktır. İşbu t e liğat ifası ayrıca 

karar altına alın
gayri nıenkullara 
takdir edilen kiv-., 

nıeti n vüzde vetnıis 
beşi bulnıadığı tak: 
dirde satış onbeş 

gitn da ha ten1di t 
olunan1 k 8/ti/fJ :~8 ta
rih çarŞ<'ln1ba günü . 
f\yni saatte yapda
cal<tır. 200l NoJu ic 
ta iflas kanununun 
126 inci maddesi nıa 
ddesi nıücibince İş
bu ğa yri nıenkulla
ra her hanği bir su 
retle hakkı olanla
rın satış günlerin
den evvel icraya 
nlüracaat evlenıele 
ri ve satıştan nıü

tevellit n1esarif müş 

n1ış olduğundan nıer 

kunıanın ih\n ta ri
hinden itibaren bir 
ay içinde nıahke
nıeye gdn1edik?eri 
takdirde 1 hüknıün 
katileşrceği iltuı o 
lunur. 

Savur sul~ ~utuk 
llakimliğinden 

Savurun kaplan 
ınahallesinden Be
siın k~nsı Sekine 
vekili dnva vekili 
Bahri altındağın ay 
ni nıahalleden Şa
kir karısı Anışe ve 
kızı Bedia aleyhle-" 
rine açnuş olduğu 

-- --

Mar <dlün 
Vilayet Defter

Sabun 50 
- --

1 

Çay aıo - -
Kuru ii ·ı. iim 20 

ı --- - -
Pekmez :?O --- -

1 
Hal 40 

ı-
! 

PP~til 30 ' ·401- -darllğı ndan 
923 lira 26 kuru~a ilılağ \.~--3111----•• 

Sm:ıık 
-

1 - Vilayet merkezi 
hükumet konağı dahilinde 
ve <leftard:.ırlık odası itti-

edilmediği takdirde sözü 1 " 
geçen keşifnanıcnin sonun ULUS SESİ 

salindoki na tamam oda- da yazılı sıva ke~if l.ıcdeli 
olan 4 lira 32 kwruştan ABONE ve iLAN nın iı;şa c<lilıırnk üzere 

3~/3/938 günihulen itiba
ren 15 giin müddetle açık 
eksiltııwve konuluıuf'tur. 

noksan olarak gelen 3 li- Şartları 

-·· . . Abone Şartları 
2 - Mu\'akkat temi

nat mikdari (69) liradır. 

ra 26 kuruş tenzil edildik
ten sonra geri kalan bir 
lira 6 kuruş üzerinden ek-

ım---------""P---------siltme yapılacak ve eksilt .~· l c> 

8 - Bu inşaatın fen
ni ~artname, kc~ifnamc, 
model ,,.e proje ·gibi ev
rakı müsuitc l.ıcdelsiz ola-

m~ neticesinde mevcud Aylığı ~.= '5.s 
~ ::- =..::-

rak Mardin defterdarlığı 

ile Nafia dairelerinden a-
ranacaktır. 

4 - 1steklilerin mi· 

tahsisattan tasarruf vuku 
bulduğu takdirde tasarruf 
ıııikdari keşifnamenio son 
fıkrasında yazılı sl\·anın 

yapılması imk!ni olduğu 
takdirde bu işlerin de bu 

1 meyanda yapılacaktır. 

Kuru~ Kurm 

Oç Aylı~ı 300 
~---··-~ ---

Altı Aylığı 450 800 
-----··-- --
Senelii'Ti 

' ~ 
800 j1500 

m:u veya miihcndis olma
ları veya resmi ceride ile 
ilan olunan talimatname-

6 - İhale 15/ 4/938 
cuma günü xaat 12 de iL.tN ŞARTLARI 

ı İlanın beher satırından 
d~fterdarlık dairesinde ya- ı 

de yazılı ehliyGt vesika
larım ilıraı etmeleri ~arttır. 

pılacak \: e it;teklilcrin te- ı (lO) Kuruş alınır. 

-
5 - Mezkur in~aat 

için maliye vckfılctindeo 
gelen 920 liralık talısiu
tın a~ıl be<leli keşif olan 

minat ak~alariyle birlikte 
defterdarlık makanımda l 
toplanan komisyona mü
racaatları ilfm olunur. 

1/ 4/8/12/ 

izalei şuyu davası- 1 nen tebliğat ifasına 
ıun icra kılınn1H kta 1 karar verilmiş ve 
olan nıuhakeınesin- nıuhakenıe günü 
de l\tüddei aleyh ise 29/4/938 tarih ine 
Anışe ve Bedia nı~ Salı günü saat ona 
nıahal1i ikanıetleri talik~edilnıiştir. ~lez 
nıeçhul bulundu- kür günde nıuha
ğundan 111ahken1e- kenıeye gelnıez ve
ce kendilerine ila- ya kanuni bir vekil 

İlan neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

göndermedikleri ta 
kdirde muhakeme
nin giyaplarında ce 
reyan edeceği ve 
bir daha nıahkeıne 
ye kabul edilıneye
ceklcri ilan olanur. 



JIDARBHANESİ 
Eaki Ralkevi Bhı .. ı Hususi Daire ------

Telğraf Ad.resi. 
.Mardinde "Ulus Sesi., 

UL ss 
lac§l~om~vü 

• 

• 

Doğu illerinin en mo~ern ~ir 8 A S 1 M E V 1 O I H 

Her nevi Def ter, Çek, Bono, ~lak buz, l{ftğıt başlıkları 

Kartvizit, Dav ·tiye kartları, Duvar Afişleri, Sinema 

ve Tiyatro Biletleri çok güzel bir şekilde basılır ve 

kısa bir nıüd<let içinde teslin1 edi]ir. 

Yeni getirtti(!imiz fuııtazi, ktlbik harfla~la çok 

şık reçete ı~agıdı basılır. 

VPrilecck sipari~lcr. gü<lerilec(1k paralar Mardindc (Ulus Sc:;i 

BasnııeYi ) idare rnüdürlti~ii namına gönderilmelidir. 

Djşaı·ıdan gönderilecek sipaı·iş nümunelerinin okunaklı bir 

surette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz . . 

Umumi Netriyat ve Yazı itleri 
Direktörü 

-
M. Siret Bayar 

Buıldığı yer: (ULUS SESl) Basıme~ 
~ 

~ Bir varmı ş, Bir yo~muş .-.ı 
Evvel zaman içinde 

En Güzel Çocuk Kitabıdır 
Satlık i~in gelmiştir. İçi çok p:üıcl Hikaye ve Mn· 
sallarla lloln hu kitabı her çocu!!a tasivc ederiz. 

" . -
Yazan: Üıncr Hiza Doğrul 

ır,IIDIDmimll Yer Yüzündeki et 

Dinlerin Tarihi 
~atıs i•·in !!·l~lıni:-:tir, f'inltı 75 kuru~tur 

" '\ ~ , ... j 

•• ELM.AS MAKAS•••= .. .. .. 
15 .. .. 
' Birinci cadde ~inger acentesi yanında il • 

Di~işlerin güzelliği ~e ucuzluğu ile ~ 
111 

Rekor kırmıştır : 
Beğenilmeyen malların parasını : 

derhal öder ' 

Bir daf a tecriibe bunu ispat edt.r 11 • D m• •••• mum •••• 
. ~~-- ·1.7.: ! ., . • . ,_,.,__.,, ..... .., ,~ ·~ '· •' . 

~=· -·· .,,... . ' 


