
':)ah'b· 1 1 ve Başmuharrir 
SİRET BAYAR 

\terıı.ıe • Ket meıı:ı.fiıne aid vazııara 
8Vfaı:ırımız a~ı&~. 

Ba~ılına Yan ~azııar Cl"eri . . -
verilmez. 

- • 
On ikinci yıl 

e·· 

Cıınıl111riyı·t lliikfıme. ti ı 
her :::-aiıada oldıı~u 

gibi ıııe~leki , . ., tPırnik. 

ttıdrisatı IJir devlet nıe3C· 

le~i olarak ı>le alıııış \'e 
onu Maarif Vekaletinin 
en önemli ınevznların<.l:ın 
biri haline koymuı;;tur. · 

lmparntorluktan devir 
alınan uwsleki tedrisat 
tniiessr.scleri, fakir Vf: 

kimse~iı <;ocuklara melce 
te:-;kil eimek üzre on ele-. 
kuzuncu asrın ortalarına 
<toğru kurulm:ıya l>aşlan
ııııs olan islahlıanelcrin 
so~ zamanlarda mahiyeti 
<leğ'iı:-medcn ismi dcğ'i~ 
tirilı;ıiş olanhırından iba.· 
retti. .Mesleki YC teknik 
te<lri:mt Cunıhııriyet için 
tamamen veniden kuru· 
lacak bir t~~kilflt olarak 
l>elinli. lşe dl'rhal giri~il
di meskki ve tekııik 

) 

tedri. atın ihtiyaçlarını~ 
Ç'llı~ıııa pro!!;raın ve pla
nını te~IJit etmek uzre: 

ın:N yılın<l:uı itil.mren 
Alllcrika, Aluı:uıya "e 
Bı·kik:uıın tanrnnıış pro· 
fe::;Ur ve mc:-Icki tedrisat 
ınüt~has:::ıı:;ları memleke
te da vct edilerek tetkik
lir yaptırıldı. 

Mesll1ki ,.e tekııjk tah

sil müesseselerimizin mü
tehaRsıs öğretmenlerini 
yetiştirmek üzre Avrupa
ya. kız ve erkek talebe 
gönderil<li. 

Avrupaya gönderih•n 
talebe yetişinceye katlar 
erkek sa.nat okulları, kız 
enstitüleri ve ticaret okul
la.rmd:ı çalıştırılmak üzre 
ecnebi ruütehassıslar ge
tirtildi. 
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ES 

~ile 

M P:-leki ve t p}; ııik ok 111-

Jar ü!'!'ret111P:ıl1.•rini11 bilgi· 
leı ini :ıı ttırıııak iı;irı kiır~ -

J:ır 3çıldı. 

Mcn\ut s:.ıııat okulla
rının ı:;lühına. geçilerek 
proğraın ve tesi:::;atı ım:nı

lcket ihtiyacına uyğun 

şekilde yeniden tanzim 

c<lildi. Atelyeleri yeni Ye

sait ,.e makinelerle teclıi1. 

edilen•k modern birer mes

lek nıektcıLi haline geti
ri lıl i. 

İnşaat u::;t:ı okulu, ter
zilik okulu gibi yeni tip 
okullar açıJ;ırak yabancı 
ellr.rıfo kalan ıne~lt>klı•rin 

k:ıpıları ı a.tanda~lara açıl. 

mı:-: bulundu. . 
~fe5Jeki bir tah:-.il crör-

!:' 

ııı Pci t'n prktik olarak ye-
ti:;ıııi~ kalfa. usta ,.c çı

rakların tekııik bil•rilerini 
"' arttırmak ic;iıı ak:;;aııı er 

kek . :.ın'at okulları te~is 

edildi. 

S•ın'at okullarının mes
lı:ki ve ameli dcrl'ler üğ
retınenleriııi yeti~tirmek 

üzere bir crkı•k meslek 
öğretmen okulu a<;ıldı. 

Geııç kızlarımızı iyi 
bire: an:ı olarak veti:-;ti-. . 
ren~ iş vP. kazanç. haya-
tına l..ıirn müstahsil ola
rak hazırlayan kız eni~ · 
titüleri kuruldu. 

Kuruluş ~ ı;h ı Agustos 927 
ı:zz:z ( :aı:sas===s 1 - zı= ı_ 

•• fil• 

gun 

, 

9;39 P, zar tt !'İ gü · ü 
i\lillet ~leclıs i s · ılo
nunda toplanac k
tır. 

Valiler arasın~a 
Değişiklik yapıla
cağı doğru değil 

Ankara 28 Radvo: 
J 

Son günlerde, ga-
zeteleri nı izde bH zı 
valiler an1sında de
ğişi ki ik ler y~ pı b1-
c~Jrı ve lstnnbu) va-;:-. 

)isi Lutfi Kırdarın 
sıhhi vaziyetinden 
dol<ı \ ' t istifa edece-,., 

ği hak kında cık" n 
haberlerin tekzthine 
anadolu el jansı nıe
zundur. 

Y ılcia Y ainız Bir 1 

LİRA 
Verib Çocuk Esirge

me Kurumuna üye olur
samz, kimsesiz yavru
ların ı-;aqlığına ulaşmış 

olursunuz! 

• • 
1 esı 

.. yor 

Büyük ~lillet ~icclis içtima halinde 

Madrit teslim 
oldu 

Ankar:\ :! Radvo: ' ko nskerleri ~1ad
l\1a rd r-id, G ·'ne~·a 1 / riue gi n1eğe başla
Fra nkoy<ı ttsliın ol- 1 mışlardır. Halk as
muşt ur· kerleri sevinçle kar 
S. ıat 11,:W <la Fran- ı şılanıakt~alır. 

Dün teslim olan Madritten bir cadde 
f 

Hatay~a uca~ konğreleri 
A oka ra 2 l~a<lvo: 

~ J 

lskenderuoun h i r 
çok kaza ve nahi. 

ri açıldı. 
Kız Eni::;titüleriniıı ,.e yelerindc oc~dc kon-

ROMANYA.DA 

Bükrt'~: 3:l eski b8s 
vekil \'e nazır Kra: 
in bir n1uhtıra ve
rerek l~onınnyadcı
ki ı ejiıni n değişti

ril nıesi n i isteıniş
lerdir, 

akşam kız saıı'at ııH'k - ğaeleri ~·::ı p11 nuştı r· 
teplerinin rnütc·ha:-;sı~ üğ'- 3000 kövlü ellerin-
retmcl~rini yeti~tirııH~~ de bayraklar oldu. 

üzere lm kız me~lck ög- .., 
retruen okulu tesis cdil<li. gu hn ide sokak 1n r-

-Souu 3 nci sayfada- ı da dolaşn1ışlardır· 
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Cumhuriyet Devrinde 
Ormancılı~ T e~risatı 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

Fl A /J E\'l L E R i 
Orınanlarıuıızın de\'am-

l ı va~anıalarmı Ye dinç . ~ 

kalmal:ırını tr.miu ancak 
ftnni n.ra~tırmalarıht bu
lunarak talıiat kanunları

na uvli-un lıir idare Ye • ö 

işletme sistemini te~is et-
mekle ol:ıbilir. Orın:ıııcı 

lıiTımızın ar:cak iiç rubu 
" 

asırlık kı::.a lıir tarihi ol-
<lu~·urı:ı ve l.ıu de\'reıı:n 

yaloız son on be~ sene~i 

fenni esaslara danındığ"ı

na n-öre hu husustaki bil-i:> 

(J'i ve tecrübelerimiz or-t:) 

ma.ncılık siy:ısetirniz<le 

kendi lıilgi ve görenegi
mizle bu i:;;i yürütme~e 

imkan göst~rnıemektedir. 

Binaenalevh ilk i~ olar~~k . . 
yüksek orman ınekt~\Ji 

tedri8 kadro8urıu ku\·vet
leadirmek ve tedriı::at sis
temini düzeltip yükselt
mek orman mühendisleri
mizi iyi bilgi \'e tatbıkat
le lıazırlanını~ olarak yc
ti:;-tirınek cibeti clfü;iiııül 

ınüştiir. 

E. ki idareden y;.ı I ııız 
kuru bir Lıiua halinde de- 1 

''ir alınan yiik~ek orman 
mcktelıine Cumhuriyet 
i<laresi on hektar arazi 
temlik ile ilave etıni~ ,.e 
bunun iki ht:ktarlik kısmın
da fidanlık tesis edilrni~, 
iki hektarlık kısmım.hl da 
nelıatat bahı;e:::ıi kurulıııuı:;, 

mütebaki kısıml:.ır yeni 
in~aat 'e spor İ\'lerine .. 
avrılım~tır. .Mektelıin en 
~übim. ihtiyacı olan tat
lıikat. ormanı meselesi de 
bu devirde h:ıllcdi!nJiŞ ve 
llelgrat ormanı bir nü
murıe reviri olarak mek
tebe verilmiştir. Ml·ktd.>in 
yıllık tahsisatı her seue 
mütezayid bir surette art
tırılarak lfıbora tu varlar 
kurulmuş ve bir orman
cılık müzesinin esasları 
hazırlanını~ ve bir çok 
ııcşriyat yapılmıştır. 

Yüksek ormnn uwk
tebi 1U23 <len itibaren 
lıcr yıl artan bir rağbet
Jı; 1933 sc•ııesine kfülar 
1 üü mezun Vtrmi~tir. 1934 
te daha modern ve nıü
t ekfıınil bir ~ekilde çalış. 

nıak üzere yüksek orman 
mektebi ilga edilerek or
man fakülteı-i kurulmuş 
' 'e ü<; sene zarfında fa 
külteden 68 kişi ~ezun 

olmuştur. 

Fakültt·rıiıı h. uruluşun
da.nl.ırri mektel.ıin tedri
satı her cilıetteo tak \'i~'C 
cdilmi:;-, ecnebi profesör
ler getirilmş, ve bahçe 
köyünde yeni bir l.ıina 

yapılmı~tır. lü37- 38 tah
sil yılı başından itibaren ı· 
fakülte her sene 60 tale
be :ılm:tktadır. Gelecek 
seneler iı;inde bu miktar 
yü7.e ı;ık:ı.rılacak v~ Or
nrnn Umum müdiirliiğ'ü 

lıu sayede bir çok geni.' 
fon ıııeıııurl:.ı.rına sab'p 
olacaktır. Mekteb fidan
lı~ı lıakkııı<la ve ağaçla

ma kı:smırıda ayrıca ına-

1Uuıat mevcut. olduğu İ<;in 

Lur:ı<l :ı oud:.ın bah:.:1.:tme-

15 Yıl içimle yüksek 
orımuı ıııektelıi ve fakül
te nıı:zunlarından 39 ki~i 

muhtelif ı;.ubelerde staj 
Yl! ilıti~as yapm:.ı.ı-: iiıre 
.ı\\'rtıpaya güı.ıdcrilıııi~tir. 

Uunların 18 adedi ıııcın-

B. Kamuran Tugay 
Kızıltepe l(~1ynıakanıı Bay l(anıuran 

Tu<ran izinli olarak şehrinıize gelıniştir. 
öBu O'Ü n işi bnşına dönecek olan Ba Y 

l(an,u1~1n l'ugaya hoş geldiniz deriz. 

~e~rinıiz~e~i Saz Hey' eti 
Bir hn ftada n beri 

şehriınizde bulun<tn 
S<lZ hevetİ dün ak-

"' 
s 'ın1 vine O'Österdiği 
~ ... ô 

vnryete nunıarala-
rile, çaldığı c:l)atur
ka snz fi1sıllariyle 
ha lkın teıkdirlerini 
kendilerine celb•·t
ınt-ğe ınuYnff<1k ol-

nıuş, B <1 yan Nlual-

tereceğio.i de vadet
nıişti r . 

Bayan Mualla, Ke
nıa ni Reşat, Kanu
ni İsn1ail, varyeteci 
Melahatın nıuvaf
fa kiveti takdire sa-

J # 

vanır. 
~ 

Heyetten iyi par
çalar, güzel ve ne-

l ekctiıııize a t'det ednı·k 

Yazife almışi:ırdır. 

l 930 sene~in<lL· i'ciııci 

1 lanın idaresinde bu
l lunan bu hevet bu 

zih korne<liler bek
leriz. 

... 
akşanı koınedi gös-

Şehirden-Köye 

Mnhal>a Köylü 1 >,l· 

yılar , Havalar iyile~ti. 

Şimdi tanı ağaç <likıııc 

zamanıdır. Geçen mektu

bumda. d::ı. yazmıştım. E.ö· 
yiinüze bir ağ·aç obun 

d!kmeyi unutmayınız. 

Atala.nnıızın güıüLdC 

bir ağaç bir e\'l!id kadar 

kıymetli idi. Bunun sebe
bini tabii sizde lıilin~iııiz. 

Al'Taç olan verde hasta-eı • 

lık az olur, Ha va deği:o:ir. 

Ticaret artar. 

I-Iaydi sizi göryiııı . 

Ağaç dikenlerin ~.atarım 

gazetemize yazac:.ığ"ız . 

Fazla ağaç dik:en ve ye
tiştiren köyleri gazetemi
ze bir sene para8ız alıone 
kaydedeceğiz. 

Bugünlük bu kadar 
ho~c:a kalın çalı:-:kan da
yılar. 

Karad«ıyı 

derecede teknik unsurları 1 

yetiştirmek uırc yük~ek ---- ı ı Seçme Haberer ı ı· 
orman ıııcktc~oine bag-Jı zarfında 44 ,.c Bursa or-
bir orıııan :ııııeliyat mek- ta orman mt'ktebinden de ~---! ____ .::;.. ____________ -=--= 
tehi kuruluıus,· 1934 sene- k 

~inde: yiik~ek orman mek- şimdiye ·acJar 
48 

genç Petrol arama Yenı' bı'r Muallı'm diploma almı~tır. tel.ıiııin ilgası üzerine or-

m~n ameliyat mektebi de MektPplere Hl37, 193 makineleri M ~t ~ 
1 kapatılarak 2538 nurua- ders yılından itibaren her e euı 

ralı kanımla mü~takil uir srne 50 ~<.'r kişi :ılındı- Maden tetkik ve ara-
orman orta mrktebi teş- ğ'ınclan bir ka<; sene için- ma Enstitü::;ü, petrol ara-
kil edilmiş ve 3198 ~folu de orman mühendis mu- nıa i~lerintlc kullanılmak 
hlitc,·~ kanunu ile de Bo- :l.\'ini ihtiyacı tem.fi edil- Uıre, A vrupachın iki bü-
1 '·

1 
l . t k vük makineb n·eti rtıni~tir. u ua nr nım a ·a orman mi~ ol:ıcaktır. Cumhuri- • • 

mektebi daha açılmı ştır . yet idaresi orta orman 
Orta orman mektebi 193G mekteplerine büyük bir 
senesiudc lstarıbı.ılda Bil- ehemmiyet vermiş ve on 
yük<lerede Bahçe köyün- !arın kadro, uütçc, mıı-
dcn Bursaya nakledilmiş- allim ve talebelerini her 
tir. Elyevm tedrisat ora- Lı:ıkımdan kuvvetlendir -
da yapıimakt:ıdır. ıneğe çalı:;;m1ştır. 

Bursada modern bir 
mektt·p im~ası için Çekir
ge civarında yeni Uludağ 
şosesi üzerinde 30 liek
tarlık arazi satın alınmış
tır. BoJu'da. hususi muba. 
sebeye a.id sanat mekte
bi binası da. satın alına 
rak mektebe verilmek üz. 
redir. 

-Mülga orman ameli-
yat mektebinden üç seue 

Yalnız her iki mek
tebe 1938 lıü tçesile 80 
hin lira kadar .tabsis:ı.t 
olması bu hususu pek 
gi.izel ifade eder. 

Oımancı mevcudumuz 
halen l5 Baş mühendis, 
34 Baş miihenclis mua"i
ni ve 326 katipten iba
ret olup nıübendisler ara.
Rııırl a J 8 i . vrupanın muh
telif meuıl l'ketlerirıde tab- j 
sil görmüş olanlardır. 

Makinf,leriıı kurularak 
işletilaıesirıe vakında lıaf.i-. . 
lan:ıcaktır. Bunlarla bin 
metre <leriıı)itriııe katlar 

~ 

aranıa yapılal.ıiJecektir. 

Yeni rııakinelcrle Dicle 
ııııutakasında. "e Irak hu
dudundan 150 oıil içer
deki sahdlar<la arJ~tıruıa-

• 
lar yapılacaktır. 

Kılıç Ali ve Şakir Kesebir 
Bir müddetteg beri Av

rupada Lıulunan eski ik
tisat ' 'P.kili Şakir Kesebir 
ile eski Gaziıtntep mebusu 
Kılıç Ali, lstanbula dön
mti~lerdir. 

• 

Maarif V ekfüeti lst:ın

bulda yeni bir ~lualliuı 

Mektebi a~mağ'a knrnr 
YCrmi~tir. . 

Mektep, Yıdııda Bal

mumciı çiftliğine aid lıir 
binada açılac:ıktır. 

:\- : .. ı "'··~ ..... ~ •.• .... ·~· 

Yılda Y ainız Bir 

LİRA 
Verib Çocuk Esirge. 

me Kurumuna üye olur
sanız, kimsesiz yavru
ların sağlığına ulaşmış 
olursunuz! 
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~ayfa 3 (.Ulus Sesi) 

Türkiyede r-------··-·------ı 
Mesleki ve Teknik tedrisat ı ı R Y Q ı 
(B 

~~~~~~·~~·~·~·-···~ 
aş t 

Aa:::i 1 ;::i.::ıa::_ı :~~~:~1 ~~::~:tc'::beı:::::ı Tu .. r~ iye ra~yoJı' f u .. zyon Postaları 
r t ibth'a eden yeni san'at A U 
• 3 ımızın .. ' l . k. . · sur at ı ıa ·ısa- okulları. 
fılc m·· · · ,, utenasip olarak ço- İşçilerin rnesleki nıalfı-
gaJ,.rı Hankalar, ticari mü- matını ku,·,·ctlendirmek 
es~e:5elı... . . b l "r ıçın ruulıase e ve on :..rı ycui bilgilerle 
:eflerı· k · · t 1 · k · · · · , ııwmur vP. te · m~ı- ı:-ç nz etıııe · ıçın sanayı 

Yenleri '"e tiı:;tireıı ticaret merkezlerinde akşam san-L· , . J ~ ' • 
ıselerı ve orta ticaret at okulları. 

cıkulları açıldı. Bu saha- Çırak okui1arı; 
lara nıesleki tahsil gör- İptidai bir ş~kil<lt-n 
~~e~.en . ~tılıııı~ olanların devam etmekte olan ma-
ılbılerıııı ku,·vetlcnclir - halli lıir takım san1atJa. 

rrıek: üzere ak~am ticaret rın teknik metotlarla in-
0kulları kuruldu. ldşafını temin edecek sey

V Böylece, Cunıburiyrt, 
ır kac.~ yıl içiade, mem

lekete 56 tane modern 
Organiza5yonla iş 1 eye n 
lllı·slek okulu kazandırmı~ 
ve bunların talebe a<ledi
tıi lG.754 t.' çıka.mıı~ bu
lunmaktadır. 

1934 Yılında, Milli 
~1ti<lafaa, Ziraat, X afüı, 
İktisat, .Maarif vek<lletleri 
\·e Genel Kurmav Bas-. ., 
kanlığınca. seçilen müte
hassıslardan ınürekkt-p Lir 
komh~von memleketin uıe::;
leki t~drisat ilıth·adarıııı 
tetkik ederek t,ir ·rapor 
tanzim etmi~tir. Komis
Yonca tanzim edilen ra
Pora güre .Maarif Vekft
letince hazırlanan ereni~ n ' 
bir me8leki tetlri~at plfı.uı 
l:laş\'ckftlete sunulınu~tur. 

Bütçt.•nin \'Crtliğ'i iın
.k5nlar <l:ıhilinde tatbiki
kiııf) ge<;ilen lıu plfmla 
Cunıhu~i vetin memlekete 
kazaıı<lır~ıcakları ~iuıdiye 
ka.uar kazandırdıkların · 
dan çok geniştir. 

Elektirik, makine, kim
Ya, nıaden, Şioıendüfer, 

~nensuca.t, hülasa sanayi
ın her ~ubcsin~e nıuht~_ç 1 
Olduğumuz yliksfk mu-
hendisleri yetiştireıı bir 
Politi knik. 

Her san'at Şubesinin 
tl:!nisiyenlerini yeti~tiren 
bir teknikum 

' 

yar ,.e muvakkat kurs
lar; 

Her vilayet merke
zinde bir kız Euistitüsü· 

' 
Akşam Kız San'at 

okullarının kasabalara ka
dar yayılması: 

Köy kadınları i~'. iıı 
köyün ihtiyac;larına uy . 
ıtun işlir üzerinde tedri
~at yapan seyyar ve mu· 
vakkat kur5lar; 

B:ı:-;lıca til'aret ıner-. 
keılrrin<le lıirer orta ti-
caret okulu ''e ticaret Li
sesi; 

.Me::;leki bir tahsil g-ör
nıcden i ş hayatına atıl

nıı~ olanlar iı;.iu tic:ıret 

bilgileri veren yeni ak
ı:;;aııı Ticaret okulları bun-• 
dan ı:;onra yapılacak iş -

l•' r ınPyanınd:ıdır. 

Yeni Neşr~yat ___ ..- -

İçki içme 
Alkol Hayatı kısaltır. Uzviyeti öldürür, tiar

lloşun Çocuğu Cılız ve hastalıklı olur. 
Çocuk Esirgeme ıturamu Genel Merkezi 

.... ~ ...... ·- -· 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
Uzun Dali!.,!. 

Kısa Dalğa : 

1639 ın . 18::> Kes. / 120 Kvv. 
19.7-1 m. 15195 Kes. / :?O K' v. 
31,70 m. 9-163 Kes. / :?O Kvv. 

Bu günkü proğram 
12,30 Proğr:.un 
J 2,35 Türk müıigi-Pl 

13,00 Memleket Saat a-
yarı, ajans meteoroloji ha
berleri 

13, 15, 14 :Müzik Riyaseti 
Cumhur Bandosu -~eı: • 
İhnan Küoçer. 

17,30 Konuşma lnkil~p 
tarihi dersleri H:ılkevin-

den naklen · 
18,30 Proğraın 
18,::35 Miizik 

senfouik pla klar 
19,00 Koııu~rn~~ 

Haftalık 

19, 15 Türk müzigi Fa.~ıl 

heyeti 
20,00 AjanR. meteoroloji 

haberleri, Ziraat borsası 

fi! at. 

20, 15 Türk müıigi 
21,00 ~l e ınlc·ket Saat a-

yarı 

~ ı ,oo Kouul'ma 
21, l5 Esham, tahvilat, 

kambiyo - nukut borsası 
fiyat 

•>1 -ı- ' T ' ı• 1 ki I) - .-o ~,(':: e ı p n · <.ir \.. 
21,30 Temsil Ta~yaıe 

piyango~u-Haındi 
~2,00 Müzik Küçük Or· 

kestr:ı-.ŞPf: Necip A!;-l.lll 
2:-3,00 ~f üzik ('a , baııd PI 

ram. 

Mardin 
icra memurluğundan 

Sayı ııaı 

günlük 
-PİYASA-

Bu!!d:.ıy 2 1 75 

Arpa. 2 ı 40 
Un (Bir çuval) 620 
Dun . 2 50 

- -
l'ohut 5 50 --

ı Mercimek 
Pirinç 

2 75 

------1·-- -
~~ide Ya.~ 8G 
Tere ,av--ı - -- --

• r-

Zevtin ya[J-ı 70 
' . :-
---~-·-- --

Yün 44 
Deri 401-
------ı-- --
Badem ıs 

Badem içi 

1 
CeYiz 
Ceviz içi 
.Mahlep 
Mazi 

. i~ ı= 
50 
30 -
19 -

--------1--
1.e~nıe Şeker 35 
Toz şeker 31 
l\.abve 118 
Sabun 42 -
\':ıv ~-- 350 --

ı:u·ru üzün~- 20 --

1\;k~- 12 ----
Hai ı 50 

-llllllllİI-· 
Mardin 

Askeri İhtisas 
mahkem e sinden 

Kaçakçılıktan suçlu ve 

elyevuı Suriyenin meçhul 
köyiinue ikamet ettiği an
la~ılan Cizıenin mır ali 
mahallesin de balil oğlu ali
nin on beş gün zarfında 

Mardin Ask r.ri İhtisas 
malıkewesi sorgu hakim
liğine ınuracaat etmedi~i 
taktirde A:skeri usulun 
216 ncı maddesi tetbik 
e,lilen:k bilcümle emvalı
na. lıac:z konulacağl ila.n 
oluııur. 

Mardin 
As k e ri lhtisaa 

m ahkemesinden 

Kaçakçılıktan sulçu ve 
elye,·ın Suriyenin kamı~lı 
köyünde ikamet ctti~i 
anlaşılan Gercüş suda kö
yünden kasım oğlu tabir 
on beş gün zarfında Mar
din Askeri İhtisas mabke
mcsisorgu hakinıliğine mu
racaat ctmedigi takdirde 
Askeri usulun 216 nci ma
d<letünin tetbik edilerek 
bilcümle emvalına haciz 
konulaca~ı il!n olunur. 



ı.D A R EH A N E S 1 
Ea.kl llal.ke7i Blam Hu.asi Daire 

Telif' af Adresi 

Mardinde "Ulus Sesi,, 

YURTTA~! 

Türk Hav 
K-
y r 

Bu yar 
yük y • 

1 

cudur. 
M Pi 

Bir varmis 
~ 

en 
rd 

Bir yokmuş .. 
Evvel zaman ieinde 

:> 

,O C GÜZEL ltiE,['\ VE 
l(İtABf.DIR 

ga tavsiye ederiz. 

...... 

1Bll!'B!anEi7ia•IUl&lm•em•EMMMM1'mldtt .. lim11i=ımc .. 

T "'WWfi§IMMFSiU, 

Tür Hava Kurumu 
2J cı - T [ R T İ P 

Büyük Piyangosu 
G ncü l{eşide: 11 Nisan / U3U dedir 

Büyük İkl'amiyc : 50. OQO Liradır ... 
Bundan başka. : 15.000, 12.000, 10.000 liralık 

ikramiyclerl r. (20.000 ve 10.000; liralık iki adet mü
kafat vardır .. . 

Yeni tert ip ten lıir Lill!t alarak iştirft k etmeyi ih
mal etmey iııi.~. ~iz de piyangonun mesut ve bahti
varl:ı rı :ıı·asma !:.:İrJn is olursunuz . . . . ·~ . 

• a 

1 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Diraktörü 

~1. Sirec Bayar-
Baaıldığı yer: (ULUSSESI) Basım.e"i 

Tür k evının şe 

refli an-=1 nesi kiler
dir. 

K.a va noz, kava
noz reçeJler i. ş:şe 

ş : şeşuruplan ohna- 1 

yan bir v Y, Cocuk· 
~ .. 
suz bir YU\'a k .. 1cl ~.r 

tadsızdır. 

Bu güzel ana ne 

ınızı va sa taiım . ., . 

ao •••~•••••~•••••~• •aa•••~•resag••••••••••a• e~ 
•c •••~•••••••••••••t••••a•••••••••••••••••~- ~~~· •• Cd' .. ' 

~~ Y urtdasl ~! 
ına ~ ,.,, 
•• c' .. ,,. 
•• v • , r 

:~ KURD ~ JM JI FABRi· ~! 
e l 

1 :! l<A A VI~ VAPTlflf '11Z ~~ ·- •' .. . -· S! DIEl~ERVOlLAR §i 
: : Hep ulusun biriktirme güeüııe ~: 

1 ... t ~ •• dayanır. ,,. .. .. •' 1 •• _., 

1 ii Bu gücü arttırmak hep senin :s .. _., 
•• 

1 d d •' :: eıin e ir :ı .. "' 
~-··························~···············,··' ••••••••li•••••••••••••••••••'••••••ıu••••••• 1•":' 

~-~~~~--~·~~ 
OMARDİ C) tif 

s Sesi 1 « 
~©\~om~vö f 
. . . .. ~ 

Doğu lllerının en modern ~ır 8 A S 1 M EV 1 O ·I R 1 
• * •llm++** R .------------- ~~ 

Her nevi l)ef ter. Çt:-k, Bo- Yeni ::etirttigimiz ' 
hıntazi ve kübik oiı".J.• 

no, ~lakbuz. Kağıt haşlık- harflerle çok ş-.k IAi!., 
lnrı, l(artvizit, Davetıye, ~eçete kAgılnrı ~"' 
Duvar afişleri, Sinen1a ve basılır. (( 

T iyatro biletleri çok güze l ~1ücclli t hanemiz ,·ard ır. ~f 
bir şekilde bas!ltr \'e kısa Ilcr boyda kita.b, d efter • li; 
bir nıüddet içinde tesl i nı ,.e s:.ıir bütün şeyler çok ~. 

~ık ve begenilecek şekil- @' 
edl·ıı·r. ~ de teclicl edilir. 1),, 

' . 
t: 

~ Verilecek Foipa.rişler. göderilect:!... par:ıl.ar ~:~rdinde ( Ulufl Se:-,i ~' 
'~ Basıme' i ) idare müdürlüğü namına g-öndenlmelıuır. "' 

Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok'lnaklı bir ., 
rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. . ~ 

il ~ 


