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B. U_ Müfettiş 
Baş müşaviri 

Birinci U.11uı11i ~1ü
f -t t is l ı k ll s ı\ l üs a v i r i • • • 
B. Ziyn Tekeli ve ı, o-
lordu kuınıı nda nı ge
nentl Gc1 lıp o~uiz bu 
sab"lh şehrinıize gel
n1işlerdir. 

~llıışlı, Ayindi" er mm takasındaki 
%, Kürt ve Süıyaniier Türkiyeye 

iltica etmek istiyoriar 
4 Japon Harp Gemisi 

ı Topiarı harp nizamında olduğu haide 
1 istihkamları geçerek limana giıdi 

Ankara 11 [A.A] - ~fokyodan bildiril-
'i~~lı.kya ıııu. u•i ıııuhn 1 olan bir heyeti• Br ~~ehre San ğhıı yda n: İki bü- d İği ne göre j ·ı pon 

Hasiçede A.çlık .. 
'rJ 1.ı bl!tı!riyor)- Pçı.e~ göndeıilect)ktir. yük ve dört küç~ı~ i ınakaınlan Çin ku\·-
:, 1.tı~"ri ''ir:11 siil\fın ı'ev. J h b sı 
· ı.:ırıııı·c· 0ı.l 11 ,.... • d Şimali Snriye il"yanını c1pon ar genli vetlerinin Pck:n ve 1 ~ • unye e 1 b 11 .'~·:ııııaıı\~eti,g-('nelıü idare elen $P)h Musa, va toparıhHr nizanıın-

' ·'ıııaı· s 1 taııi ~e:rlPri t:mıf .. ından dün 
1 

(},·1 oldug"'ru h·· l(le ı"s·-f· ı ı ıııiyede ıın.ur c 
ı. 1•ıh,e . • o-ece ölılliriilmii~lur. Hcısicc- j . .. '\ I · J ıı tmn:ııııı\n lıoza. ~ t h'- 1 rek 
1 ıır de a"1ık gre' lt·ri lJa~lam,, ı KaM1 a l'I geçe 'ıııı 1 Şekil. ıe al~deıııııb • · 

~~ı:, ... ıı:ıkt·ıdır. '"'eziıc so~ tır. llııgiiııe kad:ı.r ı.isbetcn i Jin1nna girınişlt>rdir. 

Tien Çine Ju11 şı ol~ n 
han ket ini ciJdi su
rette takib etn1t'kte
dirler. •ıı 1 .l ı-<ı.ikfuı iç·inde otıır:ııı Na tıırl B ) 1 1 k ~~ n la,· ua :1 i'<>ılP hiikOmPt • un art an )~ s "H Y" 

~'!lr·1%f .rı ··r·,sıııd, .... ı·arılıs- ı .. r]P :\raı.Jar ~ııa.:;ıııda biitiin u 1· 'it H 1 b ) 1 . 
'\ .. n " ... ·~ <rh v ••nan nda on n a u nıvvet erın oı J~]c"'ziıe ın n•aka~ında kaıılı n ::ı.,. 1 

1, 
111 :tktadır. - '"' d 

~ "arı·ı:::-ıııalar olınıı:;tıır. 4 Ölii, ıki J;ıpon genıisi a- noktHSI iO bin tahı11in ~ ''ra \' " . 
rı ~a gt:-]cıı hir h:ıbeıe lıeş yaralı vcırdır. Bu nıın ha VH rdır. 
1':tk liıııı lı AYiııdİ\•er t:ık:ıl.ırdaıı :;:mııa hi<'ret lıa\'- • 

~~:ıa,,,,,;,; otu.ı:to bü: lanı ,tır. (ULUS) Mussolininin Sicilya~ati nuth 
edılivor. 

;;ı,,'.~~~· 1;:::~";\.~~~~~~ '. 1 ra. n as h ri ~eye ti 
l 1 ~ \!tı il ii k fı lll ,. t i 1 c 

lf!sl 1 • \ı. l'· ıt-de i deıiıı "'ay-
!ie\ .... 

lıirıg"ılt·rjııi izh.ır ele 'f'ıakyada y~l)lthıcaJ, 
'" ' (•11 1 • - -
"il l•u ıııt\ lıııılııtraıı n1<1 nevrcı l:r ra dcı veı li 11 "r· :\<'e~ IPı iııi lıildiıeıı 

{11111,, ıtııı:ıı. lıir ıııazlıata bulunan İr:ın asl<eıi 
11

d1itdır. hevet j dün E• zurunH-1 
\ &~ ol • • ı 

rllL fC)•ızı 1 d gt-lnırş ve lllt>rasıııı e •tek • . mı a y:ı mı :ı 
1 

• 

4nkanıya ~idecek ı kar~ılaunuş .u. 

Ankara 11 A. A. -
Ankn rn 11 A. A. -

~ 1 u ss () ı i il i ( 1 Ü !l si c i 1-
y;ıdn söyleği nutl<un 
ınt>vzuu h;ı his eden 
Lf zir g:-ızett'sİ şjyle 
der11ektt d İ ı : 

~1us..,olini İnğiliz ef
karı umuıniyesini tes-

kine ınatufbir nutuk 
söyleıniştir. F~,kat bu

nunla Sicilva nıancv-
"' 

ralaıımn büvlık bir . 
nulna ifade etnlt'ktc 
olduğu bir hakikat 
oln1aktan çıkn1nz. 
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Renkler Konuşuyor \ Belediyemiz 
Yazun; Zeki 'reonıan Şehrimizdeki bütün doktorlara akreP 

seron1u dağıttı Be) az - Ben renklerin 
eıı gil'leliyim. herkes beni 
heğeııir. Yazın herkes giye
ceğini bey:ı.ıdan .:ıeçer. KıL
Jar ııi\?:ı.rılarm<la beyaz elbi
se giyinir. Tu\·aletler, S•lÇ 

baµ,-lıırı. sabahlıklar bry:\ı 

dan yapılır. Gütwş lıile ışı
~ım lıeyaz olar!lk <l:.ığıtır. 

Sular benim renğiımledir. 

Riyah - Siyah renk çok 
f:e,·ilir. Se\·ğiııin eseri bile 
dudakl!lrda sim siyah gö
rünmezmi? .\şıklar hile bu
ltı .• ına k it;i n gece) i lıeninı 
rerı~imi beklemcı.lermi? Dün 
yaııın Lile sivaha ilıtivacı 
w w w 

\ :ır da Tanrı geceyi yarattı. 

Mor - En çok SC\ ilen 
rnenek~e benim reııgimdc<lir. 
Merıek:;-cdc benim ren~iın 
olnı:ısavdi o hic sevilirmidi? . . 
:--evğililere yazılan mektup· 
1:tr lıenim renğiındeki mü
rekkeple yazılır. Ben renk
lerin en güzeliyim. 

Eflatun -- Benim rf'n
ıriııı al bulunur renklerden 
oldu~u iı·in kivnıetlidir. Za-. " )" "" 
ten kiyınct nedretten de 
gl>lmezuıı? Eflatun bile beni 
Su\·di de adını bEındı>n aldı. 
..::evgileriıı en tatlısı .Flato
ııik a:;-k değil mi'? 

Bı·n kendimi övmem, be
ni taııiyanlar yatılarmdan 
ayırmazlar. 

Kırrn11.1 Lfileler, gelincik
ler, in ·mlaı ın kanları: hatta 
Tü. k bayrağı hc>p benim 
reııjtiın<ltdir. TarihlPrin nıa
lı olan ~ alıı111. lıc11iın rrn
l!;iınclir. Ben miiı'!ıılcl ııin 

dti.lrn doğrusu ~ <ı~aıu:uıııı e
~iriyiın. Ateşlilik hı\ r:ıklık, 
c:ııılılıll, 'rıerji beııiııı le ifa-
de edilir. · 

Y e~il - Şm,,arım :size 
lı:ı.irnrl.ırm dili, ~a ·kı::ıı Yl'\İ-

lik benimle anılır, güzellik 
ben olmasam olnıaz. Bir eğ'
lerıti yapacağımı zaman ne
releri ar41.rsınız. Çayırlar. çi· 
menler, ağ':ıçlar bcniın ren
ği ıııde değiluıi? Ye~illiğ"i ol· 
ınayan \·erlerin ki\·nıcti var-

1 ,•1 

Akrep tarHfından ' tine çağırn11ş \'C ~t:, 

1 
sokulan yunlt:-ışhırır~ \ dilcrine Akreı~ s.cı.t 
sıhhHt ve ha)·:-ıtını vı n1u vcrcr~k rnuı-. c 

\ 

. -1'1' 
knye ınnksadile Be- nt c<lecek yurdd ':J 1 

1 lt:dive bütün doktor- ı·a bila bedel ser
0

. 

. . . 
ınıclır, sorarım size? 

Sarı - Güzel söyledi
rıiı. müsaadcııitle şunu da 
ekliyeyim: sarı renk biitün 
renklerden üstündür. 

l ol • ... • • ı 1 
\ lan memleket hızme- şınııga _et~nderıııı 
i ca etn1ışt11". 

Güzellik deyince hatll'a 
sarı renk gelir. Greta Garho: 

Yeni Yurd 
GAZETESİ 

Di\'arhckirJc günlük ola
rak çıkan cycni yurt» gaze
tesi Yana nakıl edilerek ora 

Marlen Ditri~, .Mısır k.rali
t;esi Kleopatra sarışın de~il
midirler. Baharda Jeşillikle
ri süsleyen sarı çiçekler de
ğilıni? Hayatın en heyecan
lı aul:ırı sararmakla ifade da irıtiş:ıra bıtşlamı~tır. 

Arkaua~ımtza yt"ni illti 
cdilınezmi? Bunların hepisi- şar sahasında yüksek muvaf-
ni bırakın, bu yazıyı yuza. 
nın ~oyu Türk milletj, Ulu dfı~lk i~:et ve uzun yaşama 
A t .. k. • A' ı crız. ta ur sarışınaır. . canını . 

Yazan - Bt!n arışını, \ 
sarı çiccği çok severim. eıu
sumun asıl renğini bütün 1 

dünyanın vaı lığıyle iftihar 1 
ettiği .Atamızın rcıığiui se•
mekle lıalıtiyarım. 

Zeki Teoman 

Siirt 
Siirt tc Haftalık olıuak 

.Siirtı. adıntlll bir gazete 
t;ıkmaga başlamı~tır. 

Arkudaşımıı.a başarılar 
teuıı~nn i puı·riz. 

Bugün 103 da''81 

KEsi;di 
Belediye Mezbelıfl~; 

da bugün (25) Koyu 11
•1, 

Keçi, (:! \ Kuzu. ( 5) u~ 1 
ve (1 Sı~ır ki Cemtıll ( 
da,,ar Kesilmiştir. 

ı1- BU GONl<O 
POSTAL~Jl -- 1 

Bu giin ~ahah E:ı:ıt 
Tren, 1 2.XO da Diy:t 1~1

1 
15 te Kızı ltP.pe. oerı1' . 
t:t lan gcleeek, ı-abıı h ~ 

G ı>ı· 

6 <la Savur, ~filly:.ıt. 1 
C1zre, lOda 1Jiy•1r1 

----------------------~ ı 1 ı de Nu ... :ıylıin ıs dt> 

Yağmur 

1 ıudagına bakınca nı;ıb.n lıir gfü ~örılüm 
rı;uşaıı s:ıt:larını öpiileıı l0ir tül ~öı dünı, 
Kcı dimi cliı~iinıııe<len b1rakt111ıch giiksiine 
l~ığ'ı gözlcriııdc.ı ta~·rn lıir güıııil gördüm. 

--· Bilı~g-iııdf•ıı tutunc:1 gliksiiııı koptu yr• iııdı·n 
Bo.ı·ııııın sır~ıklaıı1 oldu ko1 lıırıııırı teriıulru: 
< Hln beniıımi, dccli, bn yıl d.t bekle, dPdiııı 
Hı<;kırıkli lıir yap;mur bo~andı gözleı ind<'n. 

Zeki Teoman 

postaları gidec•.:kı ir. 

Gidecek Treıt •. 1' 
Bu gr·ce gidecek o.' 

Ekbpn "tir. Ger.e ~:ı.. 1· 
h:ueket r.cle~e" tir. 

Bu g•iııkü altın 

~ııdur: 
Satı' 

Aı.izi 1U.t8 

Hanı idi 1055 

Ji ı.asıl unntuyorşl nuz. Geııç l$İ---------------------&mı He., adi lOGO 



Oğrnf mun O~ullarına almaca~ 
P Selah köyünden Sa 
arasız yatılı Tal ehe Jih oğlu Abdurrah-

mana devrediln1iş iki 

icra dairesinden iL AN 
Mardin Ziraat 
Bankasından Şartları kıta enetle Madeni 

1 kırk yedi buçuk altın Susaybiuli Hefik oğulla-
tı - i"ığretnwn okulla- ntgrn hu]unnwy:rn '.~erlerıleıı ı· l tıa. 1 ıra vcrn1eg"re Jorçlu rı Abdülbaki ve ı\bdülka-
t· 

1 
< G ınae:ık p:ıra"JZ Yatılı seçıJı>cı~k t:ılebp \"Prildırri o-

e•ı ı:~be kayit 'e kc.bul ·:;-aıt- kulda ı:ontgr·n b:-ıkı 1 ,... Ya- Bozka trı köyünden dıra ait Nu:-.aybincfo vaki 
o' ·.Hnlardır: 1 pıldiktmı ,oıırn ~:·~~:l ıın .ol- olup ha len nerede ol- 14 parça eınJfık 'c erazinin 

~~ - Tiirk olmak. d•ığıı aııla~ılır:-a lrnlıul ı•di- duğu hilionıcyen Meh mti7ayedemihldeti20/.Ağua-
~ J - l1lu-al dııv0·u ... urıun l11ccktir.J tos/937 tarihine k:ıdar tem-

'.
,.. .~g!aın)ıfrı. k:trl'ktt>;i~iı; ıliiz- 1 r - Sııııfı IJrt.·ı. •ler"••t'> · ınad Reşir og" lu Ah- d" d' 

,1 " - ... '"~ ıt e 1hııi~tir. 
~ ,ı lu '' 1 liğ"ii, ijğ'n·tınenler kuru- de !.!"e~ıııi~ ''")a ikmale k:ıl- n~cde tebliğ edilr cek 
O. ull<lan alae:-ığı tuıtıJğ'a ile rııış taJt-.ıwııiıı ıııUnıcaatlan ÖJenle emrinin ila . 'Taliplerin Xu::-aybiıı ida-
ı 1 lıtanıııiş bulunmak. kabul cdilıııecektir. k re heyetine ve l\Jardiıı Zira-

( v .... t • nen tebliğine Hrar 
l 1,11 . - 1 aşı ogre men o- F' - ı' Jğr<>tınen okulla- at Bankasına mlirac·ı:ııian 

arı t 1· t · · veriln1is ir ı titılı a ıına ııame~ınm ~ap rına para ız yatılı olarak ' . . ~ • 1 ''! ıhale günüııde J. ,.usay-
ğı «;ağd~ olmak. girmek isteyenler mezun ol- 1 işbu ılanıo g;lzete- ı bimle bulunmaları ilan olu-

~~,? - Tıııel ve beılen-.el duldan "aya k:ıyitıi bulun de neşri tarihinden ' nur. 
a( liJı :•rnı.~,,, okullara gönd - 1 dukları okullara ıııürara:ıt itib·1 ren bir ay 111üd-

~(j llıı:ı o'an rnııor i)rne~ine 1 edt>ceklerdir. BakaıılıiYa dor.... Tapu dairesinden 
~a~~ Okul Joktoru veya lıir nıdan dQğrııya y:ııJ 1[111 ınU- <lt>t içinde hor çlu n1u 
~a ık kurulu tarafından ra.ca:ıtlcıra CC\'U'_) v~rilmeye nıaılt"vh Ah111et bor-

IJta • ., 
~ rıa, nnıak (Rontgen bulu- cektir. Daim foıla mdıııııat cu ha ldnnda bir it j 

~o~ Yerleı de tcılcbt·ııin rad- al.ıı:ık işteyeııler kiiltiir ve 
la~ı,rafi:-;i 'le aldııılarak ~arı-.. ortaokul diıektörlükleıine razı olJuğu takdirde 
~\'Il 0Iaıılaıın radvoğrafiıeri j ınıirac:ıat eyleuıcleri füin nu·zklır n1üJdct İçin-

t:tk ~ 
~a ba~Jauacaktır. Ho olunur. dt! l\lanlin icra dai-

A li - re .. ine bildirn1esi nk-
1vıardin llukuk. Hakimliğinden; si takdirde cebri ic-

rava devam olun~ca-
.1 

1.~nı·din hazine veki~ ği takdirde nıuhake 
tı Süteynıan Aybar n1eni11 ğıy:lbında ic-

1 lltafinda n iti ınad ti- ra olunncağı ilan o 
~ ~·1 1 

ğı tebliğ nıakanunda 
kain1 olnıak üzere i· 

ıt \ t"'th · t ... ·b· E unur la" ıı olu111ır. 
" a nrsı <ati ı v iiiiiiiliiii. iiiiiı-----..:.------"iiiiiiiiiiiiiiii 

)'ltı) s 1 . 1 h. "' 
r 
J' ~ 
'I 

iı <ı ) r1 a ~ y ı ne 
ç, I ·\ l 1 · . . 

İ~· cın leş ıra yırn11 

\•' 1<uruş ahıcak da-
·1sı ' 

ll) 11111 icra l<11ınan 
""'Lthakenıesinde nıu
··•·ı . 
ı-· ' ılevh Evvup S,ı b-
11•İıı ".k ,,. . 

'' t n ınt:t verı lı çl ., 
~· 1ul olduğunli<ll1 
t ''Vt·tiy, sinii1 il<ınen 
~hlj" 

I<,. R•na ,.e nluh~ -
1llt • / 

~it llın 25/0 937 gü 
1 llt,! b 
1{;1 ın,kıln1ns11ıa 
~. ı·~, ı· · ı . 1 l 
~tı Ven nıış o t u-
~1~~;ı~ n nıunın ile)· hin 
~{\} /. <ur günde bil'a-
hı"~ ._veya hilvt-kale 

lt(t:aueye gelnı~<li-

Halka ilan 
Ken~lsini Ahep Sotan ~er yurMaş 
Bele~iyey emüracaat etmeli~ir. · 
Son günlel'cle Akrep sokma-.ı vukuatı çoğal

mıştır. Nadıren dahi olsa bazen ölüme sebebi
yet veren bu tehlikenin önüne ıreçmek için Ak
rep taral'ıncian sok ulaıı her yurtda~ Helediye he-
kimine veyahut ~1crnleket Hastaanesinc derakap 
ba:;; vurı~ıalıdır. Ne kadar sürH.tla müracaat eder· 
ve tedavi edilir:--e tehlike o nisbettc azalır. Di
ğer çareler tcmamen beyhude v~ boştur. Gerek 
çekilen iztirap ve gerek vukuu melhuz tehlike
nin tcıııanıen örıünü alan seromJa tedavi için 
Hcledıycn n fedekAl'lıktan çekinmi~ cccgi muhte
rem halka ilan olunur. 

İntikal \'e satışı İs
teni lt'n kölesv;.ı n 111~1-
ha ilesinde v ... ki Ah-
dürrahnıan bini hHci 
nıuharrenı ve ı\bdül 
kerinı bini Abdür-
rahn1an adlarında 
kayitli hanenin ına 
hallinde bakılınasına 
lüzunı görüldüğün
den gazetenin çıktığı 
günün ferdasında n i
tibaren yedinci günü 
snat 12 de «ılale<ıdar-
l;.ırı111ıı or~ya gidtct k 
111en1ura nıüracaat

ları ilan olunur. 

·:.···-·· r O C U K ~····: ~ y . 
~ . 

l~i Ansikiopedisinin ·~ 
1: 21 inci sayısı i' . ~ . ~ 

ı ! E İ 

'
~:.~ ıo koı•unla 7,5 
~ ı~uruştur 

• 
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: Umumi Netr\yat ve yazl işleri : 
: MUdürü : 
: SiRET BAYAR : 
: Basılmayan yazılar geı i "erilmez. : 
: Buıldıjı Yer: Ulus Seai Baaımevı : 
~ .....••...................... ., 

MA 

Ulus 

Kızıla. l cmi. Ni taı.ıfııı<l:ın hnı:-tınl:m 't• <logıı;...tan il.i r 
y(lşına hadaıld b< 1 d\.lerc naoıl lıu.kıl<ltngını oğ'ıc·tl'n ya\· l 
rulanm z adlı kitap cıtrna ı;ıkarılmılitır 

.. efıı:; vP parlnk l>ir ldığıt üzPıine rr·ııkli Lir suı (' tte ba
ı lıuı~ ol:rn bu kitapta: Yeni <log·:ın yn' ruy:ı. füıtı('n:ıı :-üt 

ern.e tarzı. Bebegin •ıılahırı. Y<·ııwk \(' U'~ lrn ıama • ı l arı. 
Yatnk od:ı~ı, Bt lıt. ri, (,u~ et·tk!Pri. Hebe~i ~e~ d!rnw 1arl la
n. Di . .)cri. Çoeuk ha t;ılıl,ları. hııl:ı~ı('I tıa:-1 alıt,lardan ko· 
rur:ına yolları, Bebeg • y•1ptırılaecık har<'kct lrr. o~ ııı ıl:ır. 
itiyaıları, amıe ,.e babanın ~ocu~a \•e:ecek l t.'rİ t e rlıi yr ' P. 

daha bir çok hu::uslar hakk ıı .tla. hol re im'.e ıııtı fa:ssal ıııa-
lfımat vardır 

Bu kitaptan edinmek i:- tC\ cıılerin l ıetlı•li ol:m bir lir:ıYi - . 
Ankarada Kızılay Genci ~lı·rkezi n · giindennderi ve ml 
rP. lerini okunaklı olarak bilt!irıneleri lflzııııdır. 

L t:mbulda ~ eııi po. tahane dvarında Kmhıy :! atı:;- dı·-
1 osuııda ve kit:ıpcılarda sat ılınaktnd ır. 

ı•·····························~ 
: İDAREHANESi : 

' : Eaki Haikevi Binası Hususi Daire • . - : 
: Telğraf Adre t . : 
: Mardinde uUlus SBSI» : 
• • . ~ ••••••••••••••••••••••••••••o• 

-~-... --
Yazı Mak inasının 

37 
• e 

Bütün }'azı ma~i rnL r nı ri~~ ~ıra~an 
1 yriT~'.e~e ma'i~f r 
tıaliin~l nlmal' istey~nıer dUşUnmede~ 
Hcrınes Habyi tercih et ınelldirJer r 

~ ~ 
~rıı.,,- rıl!Jiı' 

1 Yurt aş: 
D i A 

·~ • w 

1 

~------------~------~-----:::::; 

Ev Kadını! 
Bol çilek n1ev~İ 111İ nde reçel ve şu rul' 

yapn1:ığı ihı11a l ettinse, bari vişne nıe''" 
~· i n1ini k: ı çın11 ;1 ! 

Ev kadını! 
Ta~arrufa riayetin ilk şartı , bir kiler sahilJİ 

olm aktır. 
K ilPrsiz e\~t hesapsız evdir. 
Ku V\ etli ve ucuz gıda Hcçel ve şuruptur. 
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