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Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Af!ustos 1927 
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liler t rafı dan 
eri Çin

h edildi • 
iki fırkad imha · 
edilme 

Ankara 8 A. A. -
Royter ajansı Taer
svanğın şi111alında 

son 24 saat zarfıi1<la 
7 - Eı b i n J a po n <l s
k erinin iı:nha edil
~iğini, bozğun ha
lınde ric~t eden iki 
Japon fırkasının da 
ta ına nıile iınha edil-

•• uz re • 
ır 

nıek üzre bulundu
ğunu, Çinlilerin ay
nı zanıa ndcı nı ühi ııı · 
ıniktarda tnnk, zırh
lı ot o nı o b i J, n ı a k i
nalı tüfek ve diğer 
nıuhtelif ha rb leva
zinıi iğtinanı ettik
lerini hildirn1ckte
dir. 

Bay Saraçoğlu 
Balkan Antantı, ekonomik 

konseyini açtı 
Ankara (A. A.) - ' da Ba lkan Antantı 

li t\a·iciye Vt kaleti Ekonoınik konseyi
"~kili Sükı i.i S ,1rnç- nin nltıncı içtiına 
oglu dün İst.ınbul devresini nçnııştır. ............__ ___________________________ __ 

Diyarbakır' da 
Atatürk günü fevkalade 

tezahüratla kutlandı 
Diyarbakır (Husu

si) - Atatürkün, Di
Ya rbakırlıla rın fa h-

bı i hen1seril iö·ini kn-• o 

N~l buyurdukları 5 
ısan gününü Di

Yarbalnrlılar Çok iç. 
~en tezahüratla kut-
uladıla r. 

.. 

O gün, Bdedi)'e 
ö:ıünde büyük bir 
toplantı yapıln1ış, 
söylev veri ln1iş Ye 
bir o-eçid resnıi ya-o .. 
pılnııştır. Oğ·Iec.len 
sonrn da Ha 1 k evi 
spor konıitesi ttlra
fından bisiklet yarı-

Yunan Başvekili 
Rüştü Aras şerefine bir 

ziyafet verdi 
· I 1 Ankara 8 (A. A.) -

Yunan Başbakanı 
General Matakıas 

Hariciye Vekili Rüş
tü Aras dün nkşanı 
Pireden İskenderi
yeye ha re ket ctrniş
tir. 

Yunan Başvekili, 
Vekilinıizin hareke
tinden evvel şeref İ
ne bir öğ·le ziyafeti 
vern1iştir. 

Fıkra 

Bulğaristan~a~i 
~Tür~ meUe~lerin~e 

Türk alfabasile 
tedrisat . 

Ankara 8 A. A. -
Bulğar Maarif ne
zareti, Bulğaristan
daki Türk n1ektep
lerinde yeni Türk 
a)f abesi le tedrisatta 
bu 1 un ula bileceğini 
n1ektep idarelerine 
tebliğ etmiştir. 

23 
Nü~~IFD 
Çocuk Haf

tasının ilk 

günüdür 

Cephelerde 
l~panya, ('in, yahut, 

orta Avrup:ı, bu ıncsclc

len.len her hangi lıiri l'ak
kındaJ.. i ııe~riy atı iki kıs
ma ayırabiliriz: Yaka
lar ve te1kiıı1er ! Vtıkala

rı arlul:mmıza göı e de· 
ği:;tiruıck , veya onları 

menetmek eliuıiz<lc ıJcğ" il 
---------ı <lir. Gazetelerimizin vazi 

şı yapilıı11ş, Halkevi 
hoperlörlerinde yüce 
Kurtarıcının şahsi

yetleri hakkında 
konferanslar veril
nıiştir. 

Gece Halkevinde 
ten1sil vcrilıniş, halk 
tarafından fener 
a layları tertib edil
ıniştir. 

... 

fo \'C mesuliyeti, nıiisl:ıet 

haberleri m~~redcı ek \ 'C 

yalnız onların etrafındaki 

ten k iu ve tahlilleri t <'k
rar ederek, Türk halkııı:t 
hakikatı göstermektedir. 

Diğer taraftan iki İllc
oloji cephc~i müfritleriniıı 
bu meseleler etrafındaki 
bir telkin ınücadelc~i de 
\'arJır. İşte lm mücade
lede saf tutnıak, yalıll(l, 
onda alet olmakla sade
ce bitaraflık v aıifeıniıc 

hiy:mct etmiş olmuyoruz: 
Ayııı zamanda iki cephe
de yeri ve bizim dostu
muz olan devletleri kıra

rak, şüphelcndir~rck Tür· 
kivenio mim oldul'ru ka-. ~ 

dar düı üst dış politikası 

istikametindca uzaklaşı -
yuruz. 

Dıs müdaba1Plerin l>üs-• 
biitüıı bazinle~tir<liği lıir 

kardeş kuvğası i~inde çır

ımHh duran ispanya ha
<liscleri hakkımla bazı ga
zutelcrinıizin neşriyatı, bu 
IJakmı<lan, gerçekten çir
kindir. Bizi teselli eden 
nokta, bn neşriyatın Türk 
mifü'tiniıı bu hadiselerle 
aln.kasını asla gösterme. 
diğine dostlarımızın da 
~iiphe etmiyeccklerioi bil
mektir. 

Ulus - Fatay 
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talimatname 
proıesı 

EıTcr müı-;bet i~ile be-l"t • 

rabu, etrafa yayıldığı , 
lüzumsuz öteyi beris~ ısı
tan harareti de hesab:ı 

katarak o zaman birinci 
kudretin. ikinci kudrete 
eşit olduğunu görürüz. 

GörüJiyorki mademki 
her zaman miktar, itiba
riyle birinci ve ikinci kml
retler birbirine eşittir. Şu 1 
kılde k.udrctlcrin azalma
ıma imkan yoktur. Yal
nız kudretler şekil <leğ·i~ 

tirebilmek "asfına malik-
tirler. 

drcgetler bunun için meç~ 

lıuldur. 

İste insanlarda valııız ' . 
yükseklik , genişlik ve 
uzunluk gibi üç drcget 
yani ii~~ lıuut tanıyalıtil

mikte<l ir. Dört buutlu bir 
olay (hadise) ins:m i~·in 
meçhul kalacaktlf. 

Feza 

Devlet Demiryolları 
ve Limanları idaresi 
memurları için yeni bir 

Yeni hnzırlanan 
nıenıuri n kn o unu 
projesi bitirilıııek I 
üzredir. Yeni k<ı nun · 

talimatname çıkarılmış- n1cn1urlann bütün 
tır. Bu talimatnameye ihtivacı : ıı k n rsı l :1va -

~ . ~ 

göre, alınacak memur / cnktır. 
ve müstahdemlerin as- , 

kerlik hizmetlerini yap- Teşekıdil eden ko-
mış bulunmaları ve has- 111isyon proje üz~ri n
ta olmamaları icap et- de ehea1ıııiyetli bir 

Feza hudutsuz uir bo~- mektedir. Terfi için her su rette çal ışnı a k tn
luk daha doğ'ru su tam sene Cümhuriyet Buy- dır. 
manası ile bir yokluktur. ramında bir terfi tab
Fakat kfıirıat fezanın ta- losu yapılacaktır. Ta- Macar Nazileri 1 

Dls orıanları ıııamile akı=ıi bir meflnıın- ·Jiınatnamenin bir bük
dur n· kfüııatın l'~ash bir müne göre, her memur 

lnean her k~sin bildi- l ''asfı vardırki oı~a . va~- ve müstahdem, her ay Buda peşteden bi )_ 
ği gibi lıeş l ıs organı lı ktır. Bu varlık gızlı bır sonunda çalıştığı ser- dirildiğine göre A-
(uzvu) ile dı~ :.ıleııı ile varlık değ·ildir . Bil:i kis visin şefi veya müdü- vusturvanın ;\lnıan-
miinascbettedir. Bu hos onu lıe r zaman görmek, rü huzurunda d - , ol 

· , · ogıu- ·va tarafın\lan illı a .. duyğuda dokunmak e~it- imkAn nisbetinde anla- Iukla çalışacağına ye- ol 

mek görmek, koku almak mak her l:trnan miiınkün. min edecektir. kından ber i, ı\1 cı c cl r 1 

YC tacl:ılmaktır. Bunlarııı dür. lfesel:1 ıı:ıııaya bak- Nazi]eri hüluinıete 
her birisinin çalı~tığ't al~n- ı t~ğııııız vakit .. gfüümüzii ' Kont Ciyano karşı va Zİ)retleri ili 
da (ıaba) sırasıle elen , J,amaştıran gunes. gcce-
kulak, göz, burun ve ağ11.- 1 leri hize ne~'e veren yıl- . . . değiştirınişler, t<:ca-

Bayı 895 

Ba lk l.ıilği s i dcrle ııı clcrindcn: 
-------- -

Maniler 
Dcrlcytn: Kılıçözlii 
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Ben bir gümüş kutuyum 
Yar y0Ju11a ınutu5•um (1) 
Yar:m bulup e-elene 
Pç gün oruç tutuyum (2) 

-50-
Bu claP;lar bizim da 
)foy\·e3i ÜZİilll ola 
Yarıııı yatmış uyumuş 
Yastığı yüzmn ola. 

- 51-
Bu giin ayın otuzu, 
B<ış ında<lır fotuıw 
Dünyacla yar sevrı.ıeyen 
Ahrette yer topuzu. 

-52-
Bu giin ayın onudur 
Yül,üm b•ığclay unuılu r. 
Evliye gönül ,·erml', 
Eve gider uııııdur. 

- 53-
llu gün ayın Ü\~üdür 
Girme bo::ıtan ic;idir, 
Senin yarın gül ise 
Benim fınclık i~·iclir. 

-54-
Bugün günlerden Salı 
Belincle acem ~:.ıh 
Gören maşallah d(•::,irı 
Kimin var böyle yarı. dır. Btt basit. bes duv0·u 1 dızlar diirhün ve toleskop- Italya Harıcıye ve- \'ÜZ ve r~1alivt·t]erini 

organından ha ~ka oir<l.c !arla gönlüğiimüı bir çok kiJi Kont Ciyano Ar- arttırar::ık "'nıeın]e .. ı -(l_) ___ M_u_ti_im __ _ 

zaman ve mesafe taktı- ı:;cma mevc utları, kuyruk- navutluk kra]ının I .. l" h . . (2J- Tutayı:ıa. 
rine hizmet eden altıncı lu vıldızlar, nebülfüler, .

1 
.. .. . <et ıçı il( e uzursuz-

bir his orgamnın <lalıa BoJidlur, yılılız kümeleri, n~ <ah torenınde şa- Juk havası yaratıl- ----------
bulunma31 lftıım gdıııek- i:;;te bütün bunların hepi- hıd ~~arak bulun- ı •nasına yol nçnıış- 1 t 6 'L y I,' 1 .... t 
tedir. Bu org:ın<la haki- ! ne bir k:1inat ismi veri nıa k uzr·e bu ay so- la rdı r· "" 8rlu 81\ 8 ar 
katcu mevcuttur , .e bu- ' lir nunda TirciJHl gide- . · ... .' 
lunduğu Y'~r de iç kulak-
tır. Ve yarı yuv:ırlak da- Kfiiııat mademki bir cektir. 
irelcrdir. Hakikaten bir- varlık tı r. ~u halde huna 
birine dikey ola.rak du- bir hudut aramak lıiç ya.a Mısır - Filistin 

Demiryoiu 

BU GÜHKO -,IK ~·ı· ti. LI 1 pos 1' A ı, ~· auı ıye 1 ÇOCUI\ ar 
ran Lu üç yarı yuvarlak 

Jı ~ lıi r hareket olmaz. <;ün. daire yalnız üç <lirı.~gct 
( istikamet ) mefhumunu ki mahdut gayri nıalıdut, 
bize bildirmiktcuir . Rn nih~ye t::;iz nihayetli gibi l(udüsten bildiril

diğine göre 1\1ısır ile 
Filistin arasında iş
leyen Den1iryolu tet
lı işçi 1 eri n a tt ı k in rı 
bonıbalarla telhrib 
edilıniş, nıüna kaJn t 
tatile uğramıştı r. 

üç diregctte yükseklik , 
uzunluk ve geııi .. Jik his
lerini uyaııdırmaktadır. Bu 
dircğ'ctlerdcn gelen ihti
zazları alarak sesin ne 
taraftan geldiğini bize gös
terir. Biı bu birbirine cli
key ii~· diregete aç buut 
diyoruz. Ve bu sebepten 
dolayı da üç buuttan baş 

ka bir buut dii~ünmek 

kabil olmaa:ıaktadır. 

Bazı hayvanlarcla bu 
yarı yuvarlak daireler bir 
tanedir. Meselft Japon fa
resi denilen hayvan bu 
yaradılışta olan bir bay
' :indır. 

Şu baldP. bu hayvan 
yalnız l.ıir drcg-cttcn ge
leD sesleri alabiJir. Diğer 

,·asıflar yalnız c rcl (ha-
kiki, olan varlıklarda ara
ııılır. l\Ja<lernki kı.1inat bir 
varlıktır. Şu halde y uka
rıda. y:ızclığ·ımız v:ısıfları 

arayabilmrmiz mümkün
dür. 

- Sonu Var= 

Tevfik Fikret ve Şermin 
Muharrirlerimizden Bay Ziya KılıçözliinUn 

ilkokul öğTenicileri için hazırJadıo1 ve yakında 
kitab haliı:ıde basacağımız, Tevfik Fikret ve Şer
min adlı eserini bir kaç gün sonra gazetemizde 
tefrikaya başlayacağız, 

Bütün okurlarımıza ve bilb assa öğretmen ve 
ö611'enicHere bu eseri tavıiye ederiz, 

• 

Saat 9 da Cizre, He Zaman Doğarlar 
~lidy<1 t, Gercüş, Sa- An1erikan alinıi 
vur, Derik ve Kızıl- doktor Elsvort Hap 
tepe postaları gi- tington,un Şıkağo
decektir. da neşrettiği bir 
Öğleden sonra·Di- tetkik eserine göre 

yarbckir postası ge- büyük adanı olacak 
kcek, saat lSde Tren ' en kabi)i,~etli ço
postası gidecektir. culdar on ~ üç şubat 

ile on iki n1art ara-

2 3 sında doğuyorJa r
n11ş. l\leselfı, Koper-

~ n Do ce <§.\ ~ nik, Vaşington, Şo · 
U ~ c;;;;JJ ~ U U pen , ~1ikelanjielo 

; O'ibi tanınn11s b!ı· 
Çocuk Haf
tasının ilk 

günüdür 

h .. 

çok yüksek sin1a-
lar da bu nıüddet 
zarfında 
lardır· 

doğnıuş-



ar· on =u --·~ m e 

Mardin \cra Dairesin~en-
~ıardinli Yardn . • 

cı oğullarınd·ln n- · ~nasıyle şuyuunun 
hnıet Ali · ' ~le ızalesinc dair nuıh-

nın ogv ul k . ları Beha tt• - eı11eden sadır olan 

S 
e ıı1 ve . d'l erecettin ve . Ye teınyızen tas , <: 

ULUS S'ESI cacx=: 

M ©l ır<dl ü fil 
Vi18yet Defter
darhğından 

aralannda s~ıre edilen 20/U/937 tarih 
- şay1ıan ''e 34n/3no 1 ·ı 1 - (44310) lira. 54 \ rınkli badananın kc:-.,if lıc-

- - kuru~luk bedeli kc:-;ifli dclleri olan 456~ lira. 54 ınus.,tcrek seı-raçlar u u s~ yı ı ı n-
Ç 

nnn inf azi bu kerre · · arşısında v ı . Miclvat kaıası hiiklıınet kuru~uıı tenzil Cllildikteu 
mini G ... . a {I ye- İstenilınelde nıez- kon~ğıııın 937 mali yılı ,onr~ geri kalan (39750) 

)' esa r i ~Z I Z'.I d eJ er k (ı r i ) i\ 111 da Vazı Jı zarfın da in~a eılil mı' k • üt, lira ii zcrind en c ksi it m c 
l\l h nsa rı zade 

011 
bir ha P tlü ı;ki'ın- re ke~if lıedeli oları 4431\l yapı !acaktır. e f iltme ne-

e nıet Ali a rlcı l lira 54 kuru~ uzeriıuıl~n tic<>sinde mevcut tahşisat-
ve ce h . < t. ~ 111 hududu yuka- 16/3/938 tarilıirnlPn iti- tan tasarruf \·ukubul<lul!:u 

p esı vol ile d 1 1 b o ınahdut 
30 

l ı k. n_ a yazı ı n tı ap \ haren 1:> gliıı nıiidtl~tle takdirde tasarruf mıkdan 
ıra ıy- dukkan arltırınaya ve kapalı zarf usulıyle ke~ifnameninö,10 ve 11 

ınetli bir ve yemin l l l l>' . . eksiltmeye konularak ilıa, inci ınaddel<.'rindc yazıh 
Ve Y 

. çı carı üt. .>trl ncı sa le <.ı·ı·1·11u·· ~olaıı 1 ~~ ,· ~.· :•ıı 0 1_)8 1 kl. l ·1 

""S" 1 , b' " ~' .,.. vu ~.·aıl sıva ve ren ı ıauana-
• "rı S~l 11 ı se- 9. / / ı net u l tış .. A 5 ü3 sa ı günü Cuma günii saat 1 <lı· ya- nın .rapılması iıııkfüıı ol-

k 
lfle 1tnet Al'ı du·· 1 1 saat 11 de Mardin pılan ekgiltıııcılc hiç hi r d u~u takdirde bu i"!t•rin-

<.a n la rı arkası at- icra dairesinde va- ~~raftan alıcı görülıııedi- de l.ıu ıneyan<la yapılac:ık-
t:ırla r Ç<• rşısı cephe I .. . ' gındcn ~490 s:ıyılı kunu- tır. <e 1050 sayılı uıuha· 
sı l . pı aca l{hr. Arttır- nun 43 inci maddesi oıu- g11lıci umumiye kanunn-

yo ıle lnahdu<l t · h 'b 
6 

f ına şa r na nıesı er cı iııce ih:ı leııiıı 1 O gün ııun 83 inci ınaıltle~inin 
·o ira kiynıetli biı· kesin gör~hilınesi ıniilldctlı• uzalılar:ık 11 (il) fıkra~ına tevfikan lıe 
ve yenıini sahib\ SC- için on gün tnüd- Nbnn ~>JS Pazartesi giinü deli ihale ınıküannıo ~ülü-
net 1\1 l t Al. saat ı ue yapılaeaktır, sunun müteahhide temi-

n e 1nıc ı ye- detle nç ı ktıı-. Sat:ş 
S 

· l 1 nat mukahilin<le a\·ans 
arı 1a en Abdül- ınuhanınıen kivnıe- 2 - ~ıuvakkat tt•mi - olarak \'erilecek.tir. 

Sayı 895 
a 1 --=-

Mahkeme baş 
ki ta betinden 

Mardinli Haki oğulla
rından Kemal vekili sü
leyman aybar tarafın
dan Mardinli Şakir oğ
lu Ömer Lütfi ve Erni
ne oğulları Arıl ve Ab
dulkadır, ve Hayriye ve 
saiı·e aleyhlerine açılan 
bir bap hane ve bir kı
ta. bahçe ve beş bap 
dükkanın izalei şuyu 
davasının muhakeme
sinde mesburunun ika
met meballeri meçhul 
olduğundan haklarında
ki davetiyelerinin na.
nen tebliğ ettirilmeııne 
ve mubalcementn 18/5/ 
9:38 gününe bırakılma
sına karar verilmiş ol
duğundan ınezburunun 
mezkür günde mahke
meye asaleten Yeya 
vekaleten gelmedikleri 
takdirde giyaplarında 
muhakemeye deva• 
olunacağ·ı ilan olunur. 

kadır vereseleri Nu t' ·- d ,, . l nat miktarı ( :1B:!3 ) lira 
ın yuz· e yetnıış }e (9G) kuru~tur, 

ri, Abdülğani, Ta- şini bulınndığı tClk-
Ci - İhale Defterdarlık !,-• PİYASA-

~'.r dükki'ınlan ar- dirde 011 beş gün 3 - Bu işe aid fenni 

cısı attarlar çarşı- d<lha teındit ve /G/ şartname; l~P i'if~a.ın c nıo-
sı C h • • ı • UC} \ ' L' prüJC gtbl l'\'rakı 

ep esı tarı { ı)c Q:~ çarsan1ha <rünü .. 1 ·t 1 d 1 , 1 k n1ahd t . · . 1 . · ö musJı e w P sız o ara 
n . U . ,rn lıra kı ~r- aynı saat ~c en çok \ .M:udin Dt·ftenlarlığı ile 
letlı hır ve yemın \ arttırana ıha le edi- ~afüt nıtitlürliil!ü claireh:

Ve arkası bEzzazlar )ecektir. Satıştan rinden aranacaktır. 
Çarşısının da n1u1a çı . ınütevell it del lali ye 4 - lstt)ldilerin mimar 

kan yol ycsari er- ücreti ve .. sair. n1as- veya mühcmli ::; olmaları 
'11eni k t ı·ı·ı· · ı· _ \ raflar n1uşterıye a-

1 

Yeva rcsmt ceridcilcilü1 
. a o ı " "ı ıse · · ol na t 1· t d sınin l f,d··ı ı. ıttır. Müzavede\"e 11 n aunnnaıııc eya-

. Ya <1 u < {alll . . " "' ıı lı ehliyet \' 11sikalarnıı 

d:ıiresinclı yapılacak ve ---------
'\ 1 Klloau isteklilerin t1>klif mektup- Cinai - ~ Kr. 1 Sn. 

l:ırın ı ihale JıÜ nü nele sa:t t •-ı-~ ,-
1 
!!_tl_a_y _ _ ____ "".ı~· ·~...; _-... 

1:? ye karlar t.Jpftcnlarlık \ Arpa 3 1 ~O 
ımıkammda topl:ınan alını \ · ıl(Bir c;unın ()50 I = 
!'.'.'.;~ k~~~~~;'"~~~uk~~~; l ~::~ut ; _

1

150 
ilfm olunur, =>/ü/7/9 1-==------·- 3 :;o - ~lerciıııek n 

Pirinç 
9
rn
0 
ı,= 

Kızıltepe \ 
tapu dairesinden ı 

_§ade Ya~ 
'I' ., 80 ı-crc y:ıgı 

-::z--t·~'--~- L!o -
~e~' ııı ya~ı v 
Yiirı 4o -

_l_>e_ri ____ 1 ~158 ı=== Ba<lcm ıl~ n1ahdut ~O lira ıştıral~. etınek İsti- il>raz etnıelni ~arttır. 
kıyı11etli bir ve ka- yel 11 yuzde ~, :l depo Pinıir kövünden 1 
z a <ç·1sını prsı ne 11 ver 5 - Mczkiır iıı~aat için ~ ançıl ı ~ ~ :ı Boz,· t n og" lu Al' ı na- 1 ar Ç~l rsıstll( a 1 h ~,taliye vekfiletinllPn gün-

---ıı---

~adcm içi _5_5_ _ _ 
Ce ,·iz 15 -,--------· 
Ce~~i ....... <;i __ ,

1
_3_5_ __ 

Mahlep 25 - ___,_ ___ , __ -Vaki · ·~Al' nıe { ve satış ede- derilen (30'j50) lirnlık tah- l · ı· ı · k 
l2 . ycnıını ı ve lini ihaletarihinden nıına <ayıt ı )la ı-11'\l l sisatın a::;ıl bcıh>li ke>,·if 
)'" 1 veresesinin itibaren bir hafta olan .44319 lir:ı 54 kuru- ta susuz tarlanın _ 
f} e 8. a ri Sü leym:ı n içi 

11 
de icra ya yatır- şa ilılfii!: Pdiluıcıligi t:ıkdirılc hududunda Görü- Kesme Ş_ek_, e_r_ ı_3_5_ 

erı dü} l · 1 . k l · ld sözü güçcn keşifnamenin J Toz şr.ker 32 1 

Mazi lü 

k 
< <an arı a ı ma ınec )ll rı o u- en n1üba)1enetten Kalwe 130 as • 6,10 \ ' P 11 İnci maddele- _ ---

' 1 sıpahi çarsısı ğtı ı'l,-''111 t>ltı11ı:ır. D 1 k r· I s ı ~o c~ h ~ rinde yazılı ~ap':,iva ve o ayı eş ıne ü- ı ı...; :I Hlll ___ I n 
d fi esi vol ile ınah Çay :ııo : 

Ut 900 1"'· k" t zum görülmü)tür. Kıırı-ı i-iz_iiı_n-ı90 i-
li 1 ·... •.ra ıyn1e - ».•.S.-*''*-'*''*'•'*-.ı.'*'.ı,••••-*•'*'•'*'*-'*'~ ' . k -Pekımn -l ; 400 --ıır ve ıııek çarşı- 4f ..., (: gazetenın ç ı tığı ] _l_fa_l __ _ 

~:~da va~i yenıiı, ı: 4J 00 ~ O OIR\ :ı günün ferdnsı gü- ' Pestil ~ı'-s4-o0 ._-_-
. Cephesı yol vesa- 4f O~~ YD~~~ <* nünden itibaren 10 \ $11çnk tı halen Abdü;rah - : MÜŞTERİYE <- ncü günü saat 14 te ._ ____ .__lllli 
~~~ Kavv;ıs dük- • • , t keşfine_gidil~cegi~: y urtdaş! 
~;ı~1ür~:~;1~~11;~~:: ı! 1938 lzmır Enternasyonal f narında i ~~:nıa~11~ :~;~et: Yiyeceğin, geyece

ğin velhasıl her şe

yi11 yerlisini kullan
nıa yı yeni içtimai 
ahlak emreder. 

d 1111 hanesiyle ıııah 
1
: Mallarınızı Satmağe Simdiden Hazırlanınız. :1 müsbitesile birlikte 

h~ ı:;_ lira kiymctli ı• 20 Ağustos 20 Eylül 938 ft oraya gidecek nıe
h· kı cenıan altı : ı mura muracaat et-

clp düklü\nın satıl- ı . ......... ......-.-ı--ı-••••...-..-'t•'t't':& 1 

n1eleri ilan olunur. 



JDARBHANE~İ 
Eski Ralke•l 81...t Hwnıd Daire 

Teljraf Acheai 
Mardinde 11 Ulus ~esi,, 

• 

.Kızıltepe icra dairesinden 
Mevkii Cinsi No. Lira H U D U D U 

Şali Köyii Susuz tarla 22 200 Şark.an ve cenuuen ve şinıalcn 

Abdülkaclmlan baıineyı ve Hü
scyinden veresesine geçen tarla 
ve garben Pirnıir köyü sınırı. 

Umumi Neşriyat ve Yazı itleri 
Direktörü 

.\1. ~irct Bayar 
Baaıldığı yer: (ULUS SESİ) Raaıme"i 

_ ..... 

1c~., Bir varmış, Bir yo~muş _..__.. 
Evvel zaman içinde 

En Güzel Çoeıtk Kitabıdır 
Satlık ic;in gclmi~tir. içi çok f;?:ilıel Hikaye ve Ma· 

, sallarl~~ b;;_1;:bı her c;ocuğ'a tasiye ederi-

Yazan: Ümcr Riza Doğrul , -
Bu Dahi Bu Dahi 23 200 şarkan ve ~imaıcn ve garbcn ve ır11c:ı• --· yer Yüzündeki __ .. ,..1 ccnuben Abclulka<lırdan Haziııcy'! 

;:ı.ı~.üseyindcn veresesi ne geçen D i n le r in Tar i h i 
Şarkan ve garbcn ve cenubcn 1, Satış i~in gclmi~tir, fiyatı 75 kuruştur 

9 
Bu Dahi Bu Dahi 200 

.A..uclülkadırdan ha1.inrye Tc Ilü- lic-1mıma~:;m----.---••---ı••ll;ı 

Bu Dahi Bu Dahi 25 

Hu Dahi Bıı Dahi 2G 

Bu Dahi Bu Dahi ~7 

Bu Dahi Bu Dahi 28 

2CO 

200 

100 

100 

seyinden veresesine geçen tarla 
F>iımılen Semınöka karresi sıııırı. • • J 

Şark:m llarnm Heç Garbcn Pir
mir köylcrı ~mırı Şimalen ve cc
nuben,Hüscyinden veresesine ge
çen tarla. 

Şarkan Harem Heı;- şimalen Şiın
möka köyleri sınırı Garben ve ce
nuben Ab<lülkadırdan hazineye 
ve HüseyiDclen veresesine grçen 
tarla. 

Şark an ve garbcn .~bdülka.dırdan 
Hazineye ve IlüsPyindcn vercse
sine ge~en tarla ve şimalcn Şem
moka cenubcn Haznedar ve Gir
beşk çayı ve köyleri sınırı. 

Şarkan ve şimalcn Abdülkadır

dan hazineye ve hüseyinden \ ' (!

resesine geçen tarla garben Pir
mir ve ccnulıen hazncd:ır Girbr.şk 
çayı ve köyleri sınırı. 

Mardinli Abdiilkadır Uozi oğlu Te\ fik ve Hüseyin oğlu Abdurrahman lfa
zirwi maliye ve saire ile mii:;.terek uıevki ve cinsi ve hudut ve kiymeti ha.lacl:ı 

yazılı yedi parça SUSUZ tarlanın uilınüzayt>dC satılmasiylc şuyuunun İzalesine dair 
M::ı.r<lin Sulh Hukuk hakirııliğimlc ::;ad ır ulan 5/12/936 tarihli ilfünın inf;ui iste
nilmiş ve mezkur yedi parça tarlrı Kızıltepe icra dairesince nıcvkii müzayedeye 
J,onulmu~tur. jhaleleri iı;irı tayin kılınan :?·t/f>/U38 salı giiııii s:ıat 11 ele icra edi
lecek rniizavc<lc ııeticcsiııdc kivıııcti mukadderelerinin viizdc vctmis besini bulıııa 

.. • .. "' , ot 

<lığı takdirde miizayedc 13 glin daha t<·ıııdit ve 8/6/9:38 Ç·n:;;~ırııua günü ayni 
s~atte getireceği lwclellc en son t~tlibin e ihalPi k:ıtiyt>lcri icra edilecektir. Talip 
ulanlarm ve daha ziyade maluuıat alnı:ik istpyeııleriıı mfüldeti mı·zkftre zarfında 
Kızıltepe icra llairesiııe ıııiir:waat eylenwlcri \'e dellaliye ve m:ı sarifi s:ı. ircyi müş 

teriye uit bnlumluğu ve ~edklcnlen Ilü:;eyin oğulbrı Abdülkerim ~,e Abdürrezz:ık 
' c.: kızı Nesime ve Abcliilıııuhsin oğfo Selim vt:; Hali l kızı P<·yriize \'C Derviş kızı 
Jlaındiyenin hududu milli h:ıricinde bulundukları eilıetle kt:ndilerirıc telıliğ·af ııı 

ilüncn jfa~i teıı siı> cdildiğ·i il:in olunur. 

m • • • • • ELMAS MAKAS • • •: 
• • : <Ca V~Vl\Jl~ = • • • • • Kadın Terz.ı s · 11 . ' 11 Birinci cadde ~inger acentesi yanında • 

• • • 
15 Bitişlerin güzelliği n ucuzluUb ile ~ 
• • : Rekor kırmıştır : 
• • • Beğenilmeyen malların parasını il 
• derhal öder ' 

: Bir dafa tecrübt bunu ispat eder ~ 
• • •••••••••••••••••••••••• • v 
1 i .:' 

2~Nü~an 
~ocu~ Haf tasının ~aşlanöıcı~ır . .. 

Yavrularmızı Bayram için Hazulayımz 
·~:. ,"\. ~ ...... -..J..'·t '\' .1'"'C ,... • ' .... : ~ 

• ,. .• .. ·~\..ı· . 

afJG Güven T ecimevi ·~~ et ~~ 
·: Gaz, Benzin, nıakina yağları, '? 
~ Mişlen otomobil lastiklerinin )~ 
~ ~ 

~ Toptan ve Perakende f' 
~: EN UCUZ bATIŞ YERİDİR ~~ 
*S~~~ •~SOS~~ 

••• Doktor - Operator 
Saim Kesen 

•••••• • ••••• 
I:····· ····~: \ 1 JVl O D E R N • 

+. 4' • i ~iş ~ek imi ~ 
0 

• ~111111 1""
11

l 11[ili]'lllm::::ı11
111

":i ı•r111
11

~J'"ll"':::ııııııııııı~~ 1 ·'= Hılını Kıymaz : • . .ıuı lı. ... d Lı~. l..b .. 1. ~ı .. ~ L.. •. An1eliyatlarını nıuted il şerait le • ! •I ~4 E (:; M U AS 1 N 1 il ! 
• ya pn1ağa bıışla n11ştır • • .,, • ·= • 3 .. .. kt • 
: PAZARTESİ ve CU~1A GUNLERİ : ! H.ususi muay~.nehanc- 1 UllCU SaytSI Çl 1 1 
• fukaralara n1eccanen baknıaktn<lır • • sınde her gun saat e Nushası t5 k•ruştur e 
' Adres: Poatahan~ yanında Park karşısında • : 

2
t dl en l Ske kbaldard has 8 Gazete müvezzilerin den arayınız : 

J• '. • : a arını a u e er. ı• 
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