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~kinci yıl Kuruluş yılı ı Ağustos 927 

~Üyük Trak~~ manevraları bugün başliyor 
~iili Şef lnönü ve Vekiller Heyeti Edirnede bekleniyorlar .. 

~~reHI ~a~ma~ ı 
[füne~e 

~ .. ~dirn~ 
1 
_ . 

u~Uk r. ;) ( H ususı) -
ra.ı" Prakya manev-

•ırı b • 
Ca.~111 •• u gün başlaya-

G , ~ao 11eneıkurmav Baş· 
<1 nı · - vakuı z ~1areşal Feyzi 
1lokll.1tk <ilin saat on 
tııi~ vlda EdirnPye gel-
~lla0 e nıerasimle kar

rrıışt ı r. 

~ Cur 
~- ·~r ilhurı·eis.imi~. Milli 
1 \.?~ill ~et lnönü ile 

tuQ b eı Heyeti de bu 
eklenmektedirler. 

au1u 
"e ~ı n Edirne bayrak 
llQa1~1ktrik arnpullarile 

Ilı ıştır. 

\'' ~ilik 10~ i ,. büyük bir se. 
illll y~'nde adeta bay

aplllaktadır. 

,, 'f 
!~ ltnan Nazırı 

lst4 ~· . nbuı 15 Hususi 
lsıc • 

~f)n .. Uınhur hn1et 
~ i ll, hususi suret

.,;; ~t ~tanbulu ziva-
,,•,ı ~d . ,, 

i' ı en Y 
~ ~ın k Unan na-
•' ı ab l . . _, r u c t n 11şt1 r . 

ı; iller · Mussolini 
~l ~ muıa~atı 
:, tıkar 
:~ ~Şt a 14 Radya: 
!: ~b ~den verilen bir 
~· ~td "1 :~ Lı. e, n ussolini 
.; . qıtte 
~' ı- r arasında 
,. '11ill " k 
'' ~ " a at yapıii }&ı bildirilmek 
"• "lr ,, ' 

.., 

Kahrama11 askerlerimiz bir: ge«_~it resminde 

Zıraat Vekilimiz 
Bolu da 

Aoknra 14 Rddvo: ., 
Zıraat Vekilin1İz 
B·ty ~1uhlis Erk
n1en Boluya git
nıişti r. 

1 

~luhlis Erkınen, j 

vi lfı yet nıa k a 1111 nda 1 
• "' • 1 
zınn ve orrnnn 1ş 

1 
)eri h '-1 k kında tt~t

ki katta bulunnuıs • 
tur. 

Çek mültecileri 

· Sı~~at ve içtimai Muavenet Vekili 

Dr. Hulusi Alataş 
Tetkik seyahatıana- çıktı 

1 na çı knııştır. 
\ T t·k i 1 tct ki kn tını 

i k nHıl e tt i k t f n son
r a ~ı y ~ oı unda de
niz t;r1kivle İstan-,, 

bula dünccr ktir. 

Hitlerie görüştü 
Ankarn 15 (Hadyo -

Milletler Cemiyetinin Dan
ziğ' ~·iiksek kouıiseı;i, Bit
lerle güriiştükten sonra 
Dam.iğP dörıınü~tür. 

Komiser. yapılan hu 
görii:;;:ıırler h:ıkkmda iza
hatla bulıııımu~sa da ma
hiyetiııden l>ir şPy iiğre
ııilrını~ınişı ir. 

Uza~ Şaı~ta 
Italya - Alnıan Ank<ıra 14 I~<ıd}· o: 
görüşmeieri ·rokyolla ki 1 ngi liz 

I~ 1
1 hü)~_ük elçisi Kreydi 

Ank:ıra ı.ı adyo: ye Ş .nghay Beledi-
Ankara 14 Radyo: Hulusi Alutaş ltalya Hariciye Na- ve nıec\isi vaptıaı 
Ct.k n1ü1ttcilerini i zırı Kont Civnno bir tebli<'rdl!. Avr~-

ha.~nl'ıl Pananıa \7'"- Ank;ıra l5 ~ad.yo: ı ile Aln1an Hari~iye d I ~ " - ~ pa an ı i ç bir taci· 
Pul4a bu gu- 0 İznıir . Sıhhat ve lç.ti.n1 ~i N,)zırı Fon l~ihhen- · l 

.~ rın enternasyone 
den hareket etıniş nıuavenet v kılı l)ı. tı op Alınan· İtal- 111u1t <:ı kavn ithal edil 
tir. \ 'apuruo nere- Hulu:,İ f\lat~ ş, Ka- yan siyaseti etrn- 1 n1ivcce<>-fni biJdir-
)'e o-idece<ri belli dc- ı radeniz sahilinde fıoda görüşıııüşler- , nlİŞ.'tİr. ö 

ğildir. 
0 

bir tetkik seyahatı· dir· 

• 



• 

Sayfa ~ 
ı 

Habeşi Köprüsü 
yaplldı 

Savur (Hu~ usi) -
Şehrin1izin Ahn1e
di köyü şosesj ci-
varındaki Habtşi 

köprüsü evvt lce çü
rük yapıldığı için 
yıkıln11ştı. Otonıo 

biller ve oto)oslar 
büyük müşkilatla . 
seferlerine devam 
edebiliyorlardı ve 
hatta posta ototno · 
billeri dahi bu yüz
den tehirli geliyor
lardı. Bundan bir 
kaç gün evvel n1ez 
kur köprü gayet 

güzel ve muntazanı 
ve pek sağlam bir 

şekilde yeniden ya
pılmıştır. 

Artık bütün oto
boslar, otomobilJer, 
şoförler, posta nak
liyatını idare eden
lerle halk sevinç 
içindedirler. 

Kaymakamın hin1-

metile yenid~n ya
pılan bu köprü do
la yısile halkın ra
hcı tını düşünenleri 
takdir ederiz. 

Bayrağıma 
Şanü şeref alameti al ve bayaz bayrağım : 
İftiharla dalğalan hem gurur sat ey bayrağım : 
Yaşayışı tarihlere sığmayan bir milletin: 
Varlığını, kudretini temsileden bayrağım: 

Şehitlerin kanlarile bu yanmıştır allığın: 

Şah1anan bu ay yıldızın ilahidir bayrağım: 
Ruhumuza hayat verir mehabetli sallağın: 
Gazenferler yurdunda sen dalğalan ey bayrağım: 

10, İkinciteşrin günü ağ·latm1ştın sen bizi: 
Bu Atamın büznümüydü söyle bana bayrağım: 
Yarı iniş bağrımızda yapar dehşetli sızı: 
Bir gün sonra güldü yüzüm İnönüyle bayrağım: 

Uğrunda hayatım feda eder milletim: 
Görünmezsen zaten bize hnyat yoktur bayrağım: 
~en yüzerken ufuklarda zail olur illetim: 
Mes'udiyet nişanfüü sensin güzel bayrağım: 

Mert oğlu mert rayetisin pervasızca dalğalan: 
Meseretler diyarında dikilirsin bayrağım: 
Güveneğin Türk Ordusu İnönüyle gururlan: 
Normal değil pek üstünce sallan şirin bayrağım: 

:sensin sulhun başboğu yılamaz kimse azmini: 
Biz TUrkleri bilmeyene kendin göster bayrağım: 
Sulhun tacıyım söyle bağırarak meramini : 
Anlatır ki Türk ileri dalğ·alanır bayl'ağım : 

Girmez kimse arslan oğlu arsl11nların inine: 
Necabetin, asaletin timsalisin bağrağ·ım: 
Baş eğmiştir bütün alem sallayışın .sesine: 
Sana Oktay feda olsun pek sevimli bayrağ1m: 

L ~· 
,_ ~ 

Cizre: Slrac~ttiD Oktay 

(t1lüS Sesi) 
E 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

HABE.'lLE/l/ 

Abep lm~a Cemiyetinin faaliyeti 
Son günlerde Akrep imha cemiye

tinin faaliyeti çok hızlandı. Bilhassa bu 
bir kaç gündenberi satın alınıp öldürü
len akreplerin miktarı 7 veya 8 bine ya
kınlaşmıştır. 

Şehrin bir kaç yerinde 
helaler yapıldı 

Belediyemiz Şehrin bir kaç yerinde 
yeni ve asri helaler yaptırmıştır. 

Belediyemizin n1ühin1 ihtiyaçlara ce
vap veren bu hareketi de takdir ile ana
rız. 

Cizreôe ~ir Yılan sotması 
, . 

Cizre ( llususi) - Şaft kiJyiinde bulunan 
Cizı·eli Aleh med Ofjlu Adu 11zcnceli admda bir 
1·encbeı· adanı yalltfjt bir sırada ko!Jn una bir 
l"dan !JÜ'miş ve kendi~ini :;oknıuşltt1'. 

rtlan tara/i1ulan sokulan Atlu bira:. son
ra ölmii~l iir. 

lngiliz manevraıaıı 
Je· lngilteretıle vapıtan 

• \9.' niz , .. c hava manc\'r:l 
ııs· 

rında 1300 tayytıre t 
vadan Londraya 9 ~a:ı 
i<:inde 130 akın yapıııı;· 
Kral Corc 133 parça b:ırP 
gemisini taftiş etmiştir. 

Kurt~oğmuş köyün~e 
Orman yanğını 
Kartal kaznsır19 

bağlı KurtdotınıtJŞ 
l°' ,. 

köyü civarında kV' 
nıürcülerin yClkn1~~, 

.. (' 
ta oldukları körıı" 
lerden sıçra yen bİ' 
kıvılcım, büyük b.f 
yanğına sebep ol· 
muş, on bin dönlı111 

n1iktarında orn1~0 

yanmıştır. _______ _./ 

l~~am Gazetesi 
. 

İstanbulda iatı' 
şar etmekte ol~~ 
Türkiyenin en es~1 

gazc tesi « İkda a1 1 

14 Ağustos Paz9~' 
tesi gününden it1' 

baren yeni bir şe· l 

kilde ve eski Te"~ 1 

hidi ef kir gazcte'1 1 

Başrnuharriri Eb~f 
-----------------' ziya zade Velidİ'' 

, idaresinde çık111~' 

Danziğte toplanan 
AlMANlAR 

Berlinden «sev-· 
yah» diye Danziğ 
nuntakasına geçen 
Alnıanlar La no-f u-n 
hr'da toplaniyorlar 

Bunların 7000 ile on 
bin arasında olduk
ları tahn1in olunu· 
vor. 
.J 

lngiliz 0dniz Kuvvetleri Müf etti si 
İngiliz deniz kuv · 

vetleri urnunıi mü· 

fettişi Genera 1 İ ron
side ~l~r kezi Le~ 

- -- _...,. --
,.. 

histanda yrıpılan 
manevrHla rda hazır 
bu)uouvor. .. 

ğa başlayacaktır· 

1 

Okuyucuların11ı, 
tavsive ederiz. 

ol 

Yarınki 
Postala' 

Yarın sabah sa.at S· 
da Ekispr(!S Tren post': t 

g~lecek, S~vur: . oerC~t lr 
Mıclyat, ldıl, C•.zre, ~t ~ 
varbakır, Nusaybin. .ı C • Jf' 
zıltepe ve Derik postıl 
egidcektir. : 

Mektup kişesi stı0.1 ; ~ 
den 17 ye, Havale ve P D 

1 

ket braujı da saat B df 
15 ~e kadar açıktır. 

. .... . . . 
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~rı 

rP 

Suni Pamuklu 
mensucat 

1 Manifatura tacir- inhisarlar vekale
erj · k 01n suni pamuk 
it~'. ış.'k n1ensuca t 
.. ·•it sır~sında ce
<.l'\ "d 
tj 0 enıek nıecbu 

tince ehenımiyetle 

nazarı dikkate alın-
nıış ve badenıa bun. 
)ardan ceza alınma-

Y~ti d la n e bırakılnıa- nıası kararlaştırıl. 
tınd· k' 'k" 

r····R··4·o·v·o .. ··~ı 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

15· 8 • 989 Salı 

12,30 Proğram. 

12,35 Türk müziği 

13,00 Memleket sa:ıt aya 
rı. ajans ve meteoroloji 
haberleri 

berleri 

20,50 Türk muzi~d Khl
sik eserlerden nıütc~ekkil 

proğram 

~ l:BO Konu~ma \'ercrıı 

h:ıkkıoda-Doklor Muhit 
TUmerkan tarafınd:ın 

Yet) .an va ı şı a- ı nıışttr. 
rı9 er1 Gün1rük ve 1"' 15 1.1 Müzik ı;arı~ık v, ' 'i .. • 

proğr'am - Pl 
21,45 Neşeli plaklar IL 

(J· 

~~· 
i•(' 
j( 

\' eniden üç tane vapur 
la nacak 

• 
ısmar-

19,00 Proğram. 

19,05 Müzik Dans mii 
zik - Pl 

21,50 .Müzik Bir Opora
nın takdimi - Pi 

lno-·ı 
( "arı 131 tert-ve ısnıarlanmat>ı k::ırarlaştırılan 11 büyük 
, ıırda b. . . "k· 

19,30 Türk müziğ·i İnce 
Saz Faslı 

~:1,00 Son ajans bauer

lı ' ri, ziraat, esham, tahvi
HU, kamlıiyo, nukut borsa
sı fiyat 

~lıt r}. n a~ka yakın sahiller ıçm ~ ·ı "eya üc; va. 
1· lır. 1, aha yaptırılması üzerinde tetkıkata başlanmış 
111 Gla,,. ~u vapurlar Suvat ve Uh•v vapurlarına roüsabih 

~akt ~ 
20, 15 Konuşma. 
20,30 ~Iemleket saat aya \ 

rı, ajans ve meteoroloji ha.-

23,::?0 Müzik (cazlıant)pt. 

~o ır. ~~\55 . 24 Yarınki J'fO · 

ğra.m. 

~-------------------
i f'-.--Viranşehir Satınalma Komisyonunda~ 

ı ~ . 
~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ g s ~ ~~ 
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. 
tı' 

(· 

Toz ~ekf· . 
Kuru üzii 

~ 
Sabun 

1 Gaz 

günlük 
-PİYASA-

B':rrday j 2 f>O 
Arpa _:?_~ 
Gn (Hir çuval) 575 __ 
Dnn g 50 -----
.Nohut ü 
)lerciıııek 3 

Pirinç 25 ı---Sade Yağ --g~Ç --
Tere va~-ı ---- -
Zeni;ı v:~ı 70 • • r: - ·-

Yün _.45 _ j __ 
Deri 50 _ 
Badem 22 , ------·- - --Badem içi 07 _ _ 
Ceviz 
------~-ı------Ce\ iz içi ____ -" 
~lahlep 30 
~lazi~---·-:..->O- - -
-----.--·---- -· 
l\.esme ~eker _3_5 __ _ 

Toz şeker ~ ı--
Kabve 120 

---ı---
~abun 4.:? 
('ay --3-50 -

- .!-- -----ı-
h.uru üziim 20 

P1,;kınez - J5 1' 

Bal ı 45 

Çocuk 
Çocuk Esirgen1e 

Kurumu Genel n1er
kezi tarafından çı
karılmakta olan 
(Çocuk) adlı dergi
ııin ( 146) Sayısı ç1k
r:nıştır. 

Yurt vavruJarının 

sağlık, sosyal Kül
türel durunılarının 
inkişnfına hizn1et 
eden bu kiyıuetli 
dero·ivi çocuklara ö ~ 

çocuklu ana veba-
b~lara tevsiye ede
nz. 

r 5ıaa- __ 55oüoO·= .!.-\-7~~ 7 ı7 75 Ka.J!.~ Cumartesi ~·~·:·m _9_ı_ 8.20.8.50 OdL~-
4ua7 __ ı_ 105000 5 _ 4üü ~2U~ 97 Ka~ ,, . _ ~ 9:.9 .:~ 1_1 10.20-10.50, _K u~~ 
lli:f- 20 \ rnoooo 3 117 374 04 A~ Pazarte~ı _ ıt.H.:19 j 16 Arpa ------------

~ 5() SS5000 - ı 350 , 86 . 06 ,-A~ık ,, 1 ı ı. 9.39 16 1 :Saman 

Yıl~a ( 1) lira sfi 1 . 
st': t ' 14 ~ . 

H ... ~~il• Hudut Taburu 1 3 - Eksıltıneler vuk:ırı-
cıı 1 • •I b" . • 
pt ~1 rı. y ır senelik ihtiyacı da tasrih edılen giln ,,e 
~r ~leı.ı1 Ukarıcta yazılı yirmi saatlarda Viranşehirdeki, 

rıJ.I~ c~~c.lır. erzak satın alına- sa.tınalına koıııbyonunda 
yapılacaktır; 

a 2 
ı· ' Al !1 ~rrı •nacak yirmi ka-
"~ i erıak 
r ~ bı llı· h ın evsafı ile tes. 
Jf a41~;. al ve Şartları Şaıt 

ınue yazılıdır. 

--

4 -- Alımtc:ık er-Lakın 
tahmin bedeli ile mu ' 'ak. 
kat teminat miktan yu. 
karıda yaıılı~~r ! 

-

5 - $:ı.rtnauıeler ,.e nü 
muııelt!r Viran!'(elıir ::!atı -• 
nalına. komi~yonund:ı gö-
rülebilir. 

teminat ıarf ının içinekon. 
muş olarak kouıi:-\yona 
verilmiş olacaktır. Açık 
ek~iltmeler<le de ih:ık ~n -
atından ev ,·t·l vPsaikiui 

r, - K:ıpalı ıarflar yu· haznhım1~ Ye teminatını 
kanJa tayin edilen zaman yatırmı:;; olarak müracaatı 
içinde ;;artnamenin dör- bu saatlardan sonra ııwk 

düncü maddesinde isterıi· \ tup ve müracaatlar ka.bul 
len veıikal4lr muvakkat edilmez, ~--4 

Her güu binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

Yılda 1 lira ver Ço. 
cuk Esirgeme kurumu
na üye ol. 
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iDAREHANESİ lVIARDIN'DE • Um11111i Ne,riyat ve Yazı 1'lerf 
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Telir.ı.f Adreal 
Mardinde ·"Ulus Sesi" ULUS SESi M. Siret BaYar . i 

Baaıldıiı yer: (ULUS SESi) Ilaaııııe• 

E 

P. T. T. Mü~ürlügün~en 
14/ 8/939 T:ırihinde 

saat 14 de mün·ıkasası 

yapılacak olan Mn !din 1s
ta8yon Diyarbakır posta
sına bir talip zuhur etmiş 
se de evrakının tekemmül 
etmemesinden peyi kabul 

edilmemiş ve başkacada talip 
olmadığından münakasa
nın 24/8/939 çarşamba 
günü saat 1 O da ~Iardin 
posta ve talgraf bina$ın

da toplanacak komisyon 
~ürüleeek bedeli haddila
yık gördüğü takdirde kati 
ihalesini yapılacağı füi.n 
olunur. 

P. T. T. Mü~ürlügün~en 

Türk evının şe

refli ananesi kiler: 
dir. 

Kavanoz, kava
noz reçelleri~ şişe 

şişe şurupları olma-

van bir ev, Çocuk
~uz bir \'uva k~dar 
tadsızdır. 

Bu rrüzel ana ne o 
mizi yaşatalım· 

Yuvanın saadet ve varlığını doğuı · an, 

Aile dü<Yümünü kuvvetlendiren çocuktur 
ö 

Çocuğu sev. Sevilmekten mahrunı bikes 

vavruları da hatırla Yılda bir lira ver ., 

Türk Hava 

Kurumuna 

Vardım Et 

.. 

h 
't 

14/8/939 Tarihiucle 
saat 1.t de miinai\:ısası 

yapılacak olan mardin 

Çocuk Esirgenıe Kurunıun& üye ol. 
~ 

Buyardım en bü11 ~ 
\> 

Cizre Postasına talip zu-
hur etmemesinden eksilt- 1 
me on güu müddetle km- ı 

did edilmiştir. 2.t/8/ 939 
Çarşamua giinü saat 10 da 

An-a 
Mardin posta telgraf bina- Çocuk Esirgenıe 1 türel durunıla rırun 
sın da tcıplancak Komisyo- • k · fı h · 
n silrülı-:cek bedeli haddi- Kurumu Genel ~ler- ın ~ışa ına ızmet 

yük 
lavık o·örüdügü takdirde kezi tarafından çı- eden bu kiynıetli d 

b 
\' 

i~ 

iryurd bor- :: 
g~ 

la 

k~t'i ihaletıini yavılacağı karılmc.kta o ı a n dergiyi çocuklara cu ur. 
ilfıa olunur. dl d · · 

T (Ana) a ı ergının çocuklu ana ve b::ı .. rı-----···---------nz .. .-ıt', t~ 
Mardin apu (15) s~y•s• çıkmıştır bnıara tavsive ede tiı 
·dairesinden Yurt yavrularının 1 riz. , Yuıı•"itd~ş e i.: 

Halil kızı satı öıe- Sağlık, Sosyal Kül- Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav· 

nin çapük ınnhalle- .&-$-'*-$.~t-&.$..a.-$.$.$-&.$••~'*-*'-$-.S.$.~ r~ların ~ağlığına eri~ebilmek için Yılda .. bir 
l -> (.- Lıra verıp Çocuk Esirgeme Kurumuna Uye 

sindeki bir ba~ ıane- ~> Eskı· Gazeteler <• ı olalım ... nin nıiiştenııla tın- • (t 

dan tashihan ve ye- : . t 1

----

1

---··-------"" 

niden yaptığı inş'l- ... {~ 

,tte bazi ilavelerde ..,t) Okunan gazete,Jerı· Çocuk Esı·r-S.,.• ••Qc•••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••~'f; 
p • ~ ::··········································J''' ya pn1ış ol.nlp sın dan •} (t :: 

ötürü yeniden teb : geme kurumuna verirsen iz : !5 
dilen senet isten1e- .. (f :: 

· b' mahal _. k' · J d (o :: sıne ınaen L - :., ımsesız yavru ara yar ı m {• :: 
len keşfine lüzünı .. tt :: 
görüldügünden ga- : etmiş olursunuz, : ii 
zetenin çıktığı gü •) fi :: 

Yurtdasl 
!t 

KURDUGUMUZ FABRİ· 
KALAR VE Y APTIGIMIZ 

DEMİRYOLLAR nün ferdasında n it İ- *'*'*'*'•"'"''*'"''*''*'-ı--;-.;--ı-'$'1"-ı-~-;-'$''$''$-(t !! 
bareo onuncu gün i5 Hep ulusun biriktirme gUeUne 
saat 7 de nıahaliinde Yurddaşf !! dayanır. 

bulunacak ınenıu~a I Çok para ~azanıp yuvamı Şl·n, yavruıarını i! Bu gücü arttırmak hep se.nin ~ a 
alakadarların nıu- 1 •• }' d d · i' 

t tı el eri ilan mes'ut edeyim düşüncesile kaçakçılık yapanlar !! e ın e ır ,; 
racaa e_ n 1 . 1'··············••e•••••••••••••1•••••a••····· ~· 1 d k l l ••••~••••••••••••••••••••a•Ha•a•M••MM••!.!-0 unur. sonuncun a yuvasız ve yavr·usuz a u· ar. _ 


