
Sahib ve Başmuharriri 
SİRET BAYAR 

\temleket menafiincaid yazıta 
ıayfalarımız a~ıktır. ra 

Basılmayan vazılar . • gen 
verilmez.. 
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Sayısı 100 Paradır. 

Onbtrincı yıl 
~ =--=---

-
Kuruluş yılı ı Ağustos J927 

Çinliler, Japonlardan bir çok 
mühimmat ve esir aldılar •. 
Japonların şimdiye ~adar v <®ifil ücdl<®lfil 
300binkişizayiatverdik 17 Lise ve Orta 
leri bildiriliyor -~:;;~~~-- okul açılacak 

Ucuzlatılaca~ 
Hükunıet in, radyo 

günırükleri üzerin
de nıühin1 tenzilat 
y.ıpnıak için tetkik
lerde bulunduğu ha
ber veri ln1ektedi r. 

Japon Askerleri 

23 
Nü~©\ın 
Çocuk Haf
tasının ilk 

günüdür 

Ankara 7 A. A. 
Çin telğraf ajansı 
lairunğun doğu şi
l11alında nıuharebe 
devam etn1ekte ol
d~ğunu, burada ge
r, kıtaatla nıuvase
leJeti kesilmiş olan 
japonların n1ühin1-
n1at nakli için tay
Yareleri nin yardı-
1111nı beklediklerini 
Ve Çinlilerin silah 
Ve mühinınıat yük
lü ıot Japon f argu
nu ele geçirdiklerini 
bu nakliye koluna 
refakat eden 3\lO Ja
Poa askerini esir 
ettiklerini ve askeri 
ekisperlerin, Jn pon 
ların 8 Ten1muz 937 

: _ ___ , --

den 25 ~tart 938 e ka
dar olan znyia tını 

"' 
300,000 den fazla tah-
min ettiklerini bil
dirmektedir. 

----------------------
Hükumetimiz 

Vüya!filacdla 
·Bir Başkonsolosluk 

ihdas edecek 
Ankara 7 A. A. ·

Hükun1etimiz Viya
nndaki elçiliğinıizi 
lağvetnıeğe ve ye-
rine bir Bnşkonso 
los1uk ihdas ederek 
tayin olunınak üzre 
o1an Başkonsoloslu~ 

--- -

için Alnıanya hü
kun1etinden bir ek
sekvotin taleb et
mtğe karar vern1iş 
olduğunu resınen 
Alnıanya hükun1e
tine bi ldirnıiştir. 

Maarif Vekaleti 
geçen s :ne (95) 
bini bulan lise ve 
o taokul ta le be 
sayısının önü· 
nıüzdeki sene 30 
bin daha n rtnca
ğını göz önüne 
alarak yeniden] 

!(17) ortaokul ve 
lise açn1aya ka
rar vernıiştir. 
Ayrıca nıevcud 

nıekteplerde yeni 

307 şu~e açıla- lı(aaarif Vekilimiz 
ca k tır• Saffet Ankan 

Lise, öğretnıen oku- l\1eclisine verilnıiş-

lu v~ ortaokul di- tir. Bu layiha ya gö
rektörlerile, başyar- re direktörlerin sa
direktör ve yardi- yısı 200, baş yardi
rektör kadrolarını rektörlüklerle yar
a rtırn1ak üzre bir direktörler sayısı da 
kanun layihası ha-- I 400 e çıkarılnıakta
zırlannuş, B. l\-1illet dır. 

Tütünlerimiz isla~ e~ilecet 
İnhisarlar Umum Mü

dürlüğü, Türk Tütün
lerinin cinsini islAh et
mek için mevcut tütün 
ıslAh istasyonlarını ço
ğaltın ağa karar vermiş

tir. 
Marmara , Trakya , 

İzmir , Karadeniz ve 

Doğu mıntıkalarında 

yeniden tütün ıslah iı-. 
tasyouları vücuda geti
rilecek ve buralarda 
tütün tohumları üzerin
de fenni tedkikat ya. 
pılarak cinslerin ıslAhı
na çalışılacaktır. 
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Yazan: Sedad Yesugey 
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Her hangi bir cismin 
devimini (hareket) temin 
edebilmek için ona a-ı 
çok bir kudret vcrmP,k 
lazımdır. Bu kuireti ve
recek maddeler ~ekil iti-. 
b:ırile bir birinden çok 
farklıdır. Mesela bir oto· 
ınolıili hareket ettirebil
mek iı;in ona benzin, hir 
uc;ağ"ı uçurabilmek i<;in 
ona esans bir lokomotifi 
koşturabılınek içinde ona 
kömür \'ermek lazımdır. 

basil olan .hareketin bir 
kısmı havayı ısıtmak , 
bacadan <;ıkıp gitmek 
makine aksamı arasında 

kaybolınak ~ibi birbirin
den farklı bazı yollardan 
k:ıyb olur. Şu halde bu 
kudret zayiatını naLarı 

itibara almazsak hiç bir 

Ticaret Oijamızın ~ir ~aran 
Yemencilerimiz çürük Yemeni yapmıyacaklar~u 

Bu ci~imler terldp iti· 

hariyle az çok birbirine 
yakın ciaiınlcr olmakla 

beraber görünüşler çok 
farklıdır. Hcpi~inin ıııü:;; 

terek olan vasfı yanıcı 

Jıktır. Ve yandıktan son
rada kepisi de bol hare
ket basil ederek konul
dukları eismi harekete ge-
çirirler Fa.kat hu ona 
kadar müşterek olan yan
ma ve hararet basil etme 
gibi vasıflar derhal de
ğişir ve l>aşka şekilde 

kudretler meydane gelcli
ği gijıülür. 

vakit venlie:iıuiz kudreti .. - Geçen çarşamba gu-
gcri ol:ırnk alamayıı ve .. u d. Ticaret ve 
<l . .1 k 1 1 nu mar ın 
aırna \'erı en ·uc. ret a ı . odası sale-

k ,1 tt b.. ..ktU ve sanayı 
n:ın uure en uyu r. ı nunda Başkan Rifat 

Pay (suret) m~sbet iş 1 G.üvenin reisliği altı~: 
olarak alınaıı kudret pay- bır toplantı yapan ~ 
da. (ınahrec) de ' 'erilen mencıler sınıfı bunda 

· b.. l .. tik ak kabı kudret olarak vazılan bir oy e çur ay . 
oran ( nisbct) ·de daiuıa. ve saire imal edilmesı 
birden kiiçüktür ve bu yasak edilerek hiç bir 
orana (uisuete) ran<liınan suretle piyasaya çürük 
denilir. Bir makinenin ran- mamulat ç1karılmama
dım:ını o, 50 dedifimiz sına ve hilafında hare
vakit vermiş oldu~umuz ket edenlerin Ticaret 
kudrete mukaltil ancak ve 8anayi odalarr ka
yarısını müsbet iş olarak nuounun beşinci mad
alıyoruz demektir. desi nıücibince tecziye 

edilmelerine karar ver-
-Sonu Var- miş, ve tasdik edilmek 

Seçme Haberler 

Yunan 
Ekonomi heyeti 

geliyor 
Ati neden bildiri l

diğine göre Balkan 
Antantı devletleri 
ekononıi konseyin
de Yunanistani tem 
sil edtcek heyet bu 
ayın dördünde İtal
ya vapuriie İstan
bula hareket etn1is-

~ 

tir. 

Heyet hariciye na
zırı un1eri1i katibinin 
riyaset indedir. 

" 

Valiler arasında 
Değişiklik ~ok 

• 
Ankaradnn bildi

rildiğine göre vali
ler arasında geniş 

tebeddüller olacağı 
hakkındaki haber
i er doğru d~ğildir. 

Anıerika 
Ticaret lleyeti 
Ankaradan bildi

rilğine göre An1e
rika ticaret heyeti 
ile görüş ·11elere baş 
la nılnııştır. 

üzere Oda mecliıine 
gönderilmiştır. 

İşbu karara göre 
yemençiler kendi ara
larından Ahmet Çavuş. 
Abdullatif, Abdülkerım, 
Esad, Ahmet Musa ve 
Hanna Ayinsincid.en 
mürekkep beş kişilik 
bir kontorol heyeti se-' 
çilıniştir. 

Mardindeki yemeai
cilik sanatının inkişaf 
ve terakkisi uğrun da 
gayet gttzel ve çok de
ğerli t. olan bu kararı 
teşvik eden Ticaret ve 
Sanayi odamisı tetirik 
eder, yakında di~er sı-. 
nıflarıa inkişaf ve te
rakkisi uğrunda daha 
faideli }{ararlar verme
sini dileriz. 

' Bugün sabah saat 
9 da Tren postası 
gelecektir. 

Öğleden· evvel sa
at 10 da Diyarba
kır, 11 de Nusaybin 
postası gidecektir. 

Bu Akşan1 gide
cek tren postası yok 
tur. 

A 

Fransız 

•aik biltisi derlemelerinden: 

Derleyen: Kılıçözlti 
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Bir dalda iki ceviz 
Aramız aiyar deniz ' 
Sen wada ben burada 
Ne bent kaldı ne beniz 

-- 44- _ 
Bir dalda ikC elma 
Biri al biri pembe 
Geleceksen erken gel 
Yine beni aldatma 

- 45 - \ 
Taş atmadın Kimseye 
Saçın inmiş enseye 
Ben gurbete gidiyorum 
Gönül verme kimseye 

- 46-
Bakkaldan aldrm tuzu 
İstemem yaban kızı 
Olursa köyden olsun 
Hem tadı var hem tuzu 

- 47 - t 
Ben bir altın hazneyim 
Yar yanında·vezneyirıı 
Bulu verin yarımı 
Boynu bükük gezmeyim 

1 

- ti8 ' - .: 1 

Ben bir ııltın. ·feÜetim 
Yana yana ö6nenm 
Hakikatsız ·yl:tr ~diın 
f'ıençliğime yanar-ımr 

:Amerikanın garabet
ler m'emleketi olduğu 
İnalumdur. Orada akıl

' iar o kaÖar1 incedir ki, 
bir kedinin fare yaka
layışını ve bu kuçük 

· hayvanı bagırta, bağır-

ta yeyişini iğrenç · bu
lan Amerikah1ar, ·şfm-

' . di fare avlamak· için 
sun'i' makanizmali Lir 
kedi. yapmışlardır. 

v l • ' ., 

J Bu madeni·kedi, Jıa
kikl kediden . daha iyi 

f 

fare ve sıçan tutuyor-

Meselft lokomotiflerde 
hararetten basil olan kud
ret kazanda l.ıulunan su
yu ısıtır, ım buhar hali
ne geçer vt' gidir. Pi:ıto

nu iter, pi::;tonuıı hareke
ti de lüzumlu yerlere gi· 
derek onları ÇC\'İrir. Ben
zin veyahut mazot kul 
lanan infilaklı ıııotöder 

veya dizel wotorların<la 

her hangi uir piıstonu iten 
kuvvet hava ile karışını~ 

olan bir yaıııcın ylılnrna

dan sonra meydana gelen 
hacrnı büyümesidir. Bu 
sayede dönen bir teker
lek ile l>ir dinamoyu !;€

vinuek, bu ~ayetle elck
tirik cereyanı elde etmek 
pek ala mümkündür. N'e
ticede elcktirik Jambal:ı
rıııı yakmak, fabrikaları

nı geni.Jctmek kabil olur. 

Görülüyor ki her han
gi şekildeki bir kudreti 
başka e::it kudretlere \'e· 
virınek kabildir. Yalnız, 

L!rinci kudret başka va
sıtalardan geçerek ikinci 
kudret haline ge~erken 
siirtilnmelerden dvlayı bir 
kısmı zayi olur. Yanıtı 

maddenin lyanmasındaıı 

• 

Tevfi~ Fikret ve Şerr:nin Ashri Menavraları 
mu'ş. Madeni kedinin · 
gözleri de geceleyilliye- · 
şil · renkte P.aı·liyormuş. 
·Otomatik olan bu kedi, 
yakaiadıgı fareleri ken
diliginden öldürüyormuş 
Bu sun'i kedinin öldür~ 
düğü fareler canlı ke
lere . verilecekmış. BU 
suret 1 e Amerikalrlar 
canlı ·kedilerin iğrenQ 
şekjlde fare yeyişlerini 

. - -

Muharrirlerimizden Bay Ziya Kılıçözlünün 1 Fransanın Frans 
ilkokul öğrenicileri iÇin hazırladığı ve yakında . . . 
kitab haliııde basacaiımıı, Tevfik Fikret ve Şer- l ~1ı hter . gaıetesı 1938 
min adlı eserini bir kaç gün sonra gazetemizde büyük ınanevrıala
tefrikaya başlayac~ğız, · rının Şan1panyada 
·· ~ Btl!ü.n okurlarımı~a ve. bilbass~ öğretmen ve. yapılacağını yaz-
ogren1cılere bu eserı tavııye ederız, k d 

ma ta ır. 

........ -· --" . 

görmiyeoeklermiş. 

... 
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I · --~Y-ur-Uan .-Haberler 1 Ah nelere Öğüt 
--~A-:--~-----.:.:~:.:=~~~~.:__..:._J Çocuk Esi rgen1e besleneceğini ve ma-

nKara - IstanLul Kurunıu Genel ~ier- nıalarııun nasıl ha-u kezi sıfır yaştan bir zırlanacağınt öğre-
Hava Postala~ı yaşına kadar çocu- t ir . 

ğun nasıl bakıla-
Anlcara - İstanbul 

~~va postalar beş 
ısandan İtibaren 

başlanHştır. Ha va 
tollan idaresinin 8 
u. Tayy · 
1 k aresı saat 
(-~ . uz buçukta Ye
şı köyden kalknuş 
saat o b. . . . n ın yırını 

ge.çe i\.nknraya inn . 

kaı:aya bir yolcu 
gi tnıiştir. 

cağını öğc eten An
nelere öğütün Bi
rinci sa vısını veni-- " 
den bcıstırrnıştır· 

Birinci sayı öğüt 
birer avlık vazıln1ış 

" -
12 tane nıektuptur. 
İkinci savı ö<'rüt: ~ ô 

na sıl Çocukh1nn 

Her iki öğütleri 

isteyenlere kurum 
parasız olarak gön
derir. « Ankarad~ 
bulunan Çocuk E 
sirgenıe Başknnh
ğtna» bir yazı ile 
adres bildirnıeniz 

l<afidir. 

. lış~ır. Bu Tayyare 
ıle lştanbuldan An-

Ankara postasıda 
ayni gün saat onbrş 
buçukta Ankaradao 
kalknıış on yediyi 
yirıni gc-çe Yeşilkö
ye innıiştir. Bu tay 
yare ile de Ankara 
dan Istnnbula volcu 

" 
1 gel 111işti r. Mar~in Vatıflar Oire~törlüğün~en 

Trabzon da 
Bir Buz fabrikası açıhyor 

Trabzondan bildir.ildi~ine göre Bele
Ye ıneolisi şehrin ihtiyncını karşıla yabi- 1 

lecek kadar büyük bir buz fabrikası yap 
tırınağa karar vern1iştir· 

M ca ır<dl ü ifil 

Vil&y~t Defter
darhğınBan 

h 1 -... Vilayet merkezi 
~kulllet konag"' ı dahilinde 

"e ,, . t' 
8.al' Ul:ftardarlık odası ıt ı-
l ıııdı!ki na t.'lnı:ım o<la-
lltı . .. e 
3 tnşa edilmek uıer 
t l/3/938 gününden itiba-

k
en 15 rriin müddetle açık 

e s·ı l"ı 1 tnu~ve konulmuştur. 
2 -~ Muvakkat temi

nat Illikdari (69) Jiradır. 
~ - Bu immatın fen-

ııt J 

Şartname, koşifname, 
rnodpJ ve proje gilJi ev
rakı nıüsbite bedelsiz ola
~ak Mardin defterdarlığı 
lle ~a'.fia dairelerinden a
tanacaktır. 

4 - JRteklilerin ıni-
llıl\r •• h d'I 1 
1 veya mu en ıs o ma-
·~tı veya reımt ceride ile . 
~1~rı olunan talimatna~e-
l {! Yazılı ehliyet vesıka
lltıııı ibraz etmeleri şarttır. · 
. 5 - Mczkür lnşaat l . 
~ın nıaliye vekftletinden 
~len 920 lir.ılık tah8iıa
~tı asıl bedeli keşif olan 
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Haffaflar çarşısı 
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Emlak Muhammen bedeli 
Xo. Lira Kr. 

81 5 00 
83 5 00 
85 5 00 
87 5 00 
89 5 00 
91 5 00 
95 5 00 

105 10 00 
107 10 00 
109 10 00 
115 8 00 
4t 8 00 
80 75 00 
00 
00 10 00 
00 

Buğday 4 1 
Arpa . 3 1 ~ 50 

lhl (Bir ı; u\'al ) 650 
D:m 3 
Nohut 3 50 
Mercimek - 3- 50 
~ill(,'· ~-
Saue Ya~ 90 
Tere va!!" ı 80 
ZCYtl~YH~I ('iQ -

~Yii ıı = 40-1=-
l >eri 85 , 

Badem 18 1 = 
Badem iç.i Eı5 
Ccviı _15 _ _ _ 

- (Jp, iz içi 
)1 alı lep 

85 
23 

--.;..---ı-- --
Mazi H3 
----ı-- --

Kcsme ~eker 35 
'l'oı ~ı:ker :1:! 
Kaln·c 130 - -
tıalıun 50 _ 
Çay 310 
Kuru iizüuı 20 --

1 

Pekmez 20 -------Bal 
1
_iQ__ _ 

Pestil --\~ I- _ 
Suc:ıık 40 ' 

• 
UlUS SESi 
ABONE ve iLAN 

Şartları .. -
Abone Sartları 

Aylığı 

Üç Aylı~ı 300 

c.> 
1;.:: 
-o... _ 

1 

- ---- -- -
Altı Aylığı 450 800 
- ------

Yiyeceğin, geyece

ğin velhasıl her şe
)'İA yerlisini kullnn
n1a yı yeni içtiınai 

ahlak emreder. 
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ULUSS Si 
JDARKHANESİ 

Eski Halken Bla .. 1 Ha•aal Daire --·- - -
Teltraf Acheal 

Mardinde "Ulus Sesi,, 

.. 

u ... t Netrlyat ve Yazı itleri 
Dlrektörfi 

M. Siret Bayar 

-

Ba•ıldığı yer: (ULUS SESl) Ba•ımevl . 
-

/:· •• · •• _ •• •• ~: ı ~m• .. •r ........ ııınuıııııııııııınuıımsnijıa ·~ Bir varmış, Bir yo~muş -·. Dış Hekimi il == ~ 
Evvel zaman içinde ~ u·ı 1 K ~ :: YÜZDE 20TENZİLATLA 1 

En Güzel Çocuk Kitabıdır .i. 1 mı ıymaz 
1 

u /'P n n c;;J n~ ant~ ~ 1 
Satlık için gelmi~tir. İçi ~·ok ~ü1.cl Ilik:lye ve ~fa. ~ ~ ~ ~ ~ u==r' ~ 
sallarla dolu bu kit:ı.hı her çocuğ-a tasiye ederiz. i Hususi muayenehane- ::-_:: s t 1 B l d ~ 

: sinde her gün saat I·~ a iŞJarı aş a l 1 
• 2 den 18 e kadar has _ ~ • = ~ : talarını kabul eder. ~ 

Yazan: Ömer Riza Doğrul • === ~ ·······················ID Satış Yeri 1 •ccı:m, _.,Yer Yüzündeki--·· lVl 0 0 E lı := I 
Dinlerin Tarihi A.!'ı!:eıc...::s~a Uius Sesi Basımevindegazete ı · 

Satış ic;io gclmi~tir. fiyatı 75 kuruştur - ~ 

il numarah Mart =: ve kitap ha yii Cemal işına y 1 
' = ::;:f?. 

• •• Doktor -- Operator •••• SBYISI çıktı ~ .. 11111 .. 11111111111 ........ IUlllll' 
Saim ·Kesen :· ı Bütün Bayanlara ve 

kadın_ terziler~ııe tav- ı ....... • ..... . ! Ame~~~~~~:• ~;,~~~~'.'.şi~;aitle sıye ederız. : M O O E R N , 1 

! ~u~: ~!~:~;~1~:C~,~~~11~1 ~1~17:d~.~ j r~~~~;~~~.K~~~~~;·1 ~ ~llllllllii::iill[:!::ıııi:~] li::::li]llj~jjl[~~~ııııı~~ : 
: Adres: Postahan1' yanındft, Park kart••ında • ':l bir eserdir. f • M E c M u As 1 N 1 H ,, 
••••••••••• ... ............. ~ Matbanmızdan arayınız.~ ! • 3 u•• ncu"' sayısı çıktı- • y- v • ,. -·~·=~,~-.,.~·""'·...4"1'.~ .... ,...ı.. •• ~ : 

·- ' -~-~-. .... .., e Nushası 15 kuruştur fi 

1 C) M AR D İ N C) : Gazete müvezzilerinden arayınız : . •••••••• .. ..... 
:1 u L s s E s ı •ı· G'' T . . 
1 a ıeo uven ecımevı ··ı . lt?.~a~om@vn A"! Gaz, Benzin, makina yağları, '2 

~ ~ Mlşlen otomobil lastiklerinin 8 

O ....,, ı·// · · J ~· BASIM f y 1. Ol· H fi·* Toptan ve Perakende i ;I OgU 8fl01U 80 ffl0u8rD ulf 'İosso ~N ucuz ı>ATış ><ERl~R119s0111j , 
• • .)••••••ELMAS MAKAS•••• 

Her nevi Defter, Çek, Bono, l\1akbuz, l(ağıt başlıkları .,_ : : 

:t Kartvizit, Davetiye kartları, Duvar Afişleri, Sinema ı,: Ca va v lYI ~ i 
)J ve Tiyatro Biletleri çok güzel bir şekilde basılır ve : K d T 11 

.. . . .. . . . . . ~ • a ı n e r ~ ı :s e ~ 
, kıscl bu 111uddet ıçtnde teslın1 edılır. : Birinci cadde Singer acentesı yanında il 

:. ş•ky::;e~:ti;[t~:~:i:a·s:::~z,, kübik h•rflarla çok ~ 5 Di~işlerin güzelliği ~e ucuzluUb ile ! 
Verilecek sipari~ler, İ:öderilec;,!< paralar Mardinde (Ulus Sesi) • : Rekor kırını hr i 

Basııııed ) idare müdürlüğü namına gönderilmelidir. : Ş • 
.. . . . .. . . . 61!1 • Belenilmeyen malların paraMını • Dışarıdan gonderılecek sıp:ırış numunelerının okunaklı bır .. ı . derhal öder .. 

surette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. • : Bir dafa tecriibt bunu ispat edtr : •. -~·--·--·----- \,: ...................... : 
. - --- _ ..... _ . -..-,._ .. --- -·-.,,.; - .. -- -~ ..... _ ...... -- - - -- - ---


