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6 AGUSTOS 1~ 

Perıe•lte 
SAYISI (2) KURUfl'Ua 

..Jk 

!!liayu 988 

tiafia vekilimiz Çetinkaya 
E!ay Hitler tarafında kabul 

e d İ 1 d İ ·ı . ili Japon Mekteh Gemisi 

ız -- 2L '· 

l'mıı Mün~alit ; Dün sabah Istanba geldi Nazırı ~1 
bir ziyafet verdi 
~·\~kara ·1 (A.A) -
~ r,~, v ~kili.niz ref a
hi 

1

~hıJa B ·din büyü'< 

\~' ııiz olduğu halde Ankara 4 [A.A] - 1 t• ri mahsusu imza-
~~ 

11 

•n O ·vlet ve Hü- iki Japon mekt• p g.. lao ış1ar, V,.Ji, Ko'or 

Filo Amiraıı DoJmaba1çe sarayına 
giderek defteri İD!zaladı, Cumuriyet 
ab desıne merasinıle çeienk kondu 

ı ııeı re isi ta rafın- nı isi bu s" h:o h ista ıı- , u ko. ı. uı a ııı, Ask ... ~ı k:ıtl-ıul cdi 1,n:ştİr· 1 bul g • lıııişı ir. .ı "kade. ııi ko ur". 
~~ l.ıııın münakalat Filo "ıı, inıli, b · nı- nıııı ziyaret rt ıı ·İş'. ·r. r ).. ,. ' k · ı . 1 1 İıar b·ve ı 1

n11z Ş~ · e- Aıma4 O.t•iet !telal b~ rindt6 geınilı r tt u dir. Filo konıutanı 
ııı· . •r z;yafi!t wr- Bay HIUer m>ındanları olıluğu Cüınhurivet abidrsi-
~~~1" sieldrofta .s .. ~·ğ'yi zi- hıılde dolma bahçe ne meras.imle çdenk 1 

Ç~tiııkaya, Dü- yaret etrı.ıştır. serayına giderek def- koymuştur . 

. Japonlar 1 

tınliierden 4 Gambotla 2 vapur Madrid 
zapt ettiier . _ .. 

~ ~'•kara 4 [ A. A J - 1 T .• yy ,, resı duşu ı-111 üş 
lt "l.tı:'k dox.u I· n nıuh ! ler ve bir j ' pon tan- l~panyada !'. .. s"ı topçu- Madrı"dı' bombardu-L •f tı ~ l '

1 
' - kı ll el~ gt'çırn1iş'er- ., .~ 

~'lıııı h~~nh.ılarJıın a. dir. Mülıinı Japon lan dün bütün gün man etmişlerdir. 

Yine Topa tutuldu 

'°ılıı ·•be.-lrre mıza. ta kviy.ı kuv •etleı-i•çi 
~•ııı1 Ja~oıılar Tien ni şiımıliye:- sevk edil . 
t:ıtt ~ Çınlilerin dö rt nıel<t~dir. Jrtpony::tda 
"~ıı · 0 la il<i ,·~pu tnhsil etrnekte olan 
llir.'Ç~ ·hıt t-tm:ş'er 5000 Çnli tal. b~ Çine 

•Uliltr bia· Jap..>u 1 dötJ&uüştür. 

3034 çocuğa yardım edildi 
Ankara 4 [ A.A] - 1 ~on on b~ş gün zar. 

Çocuk ~siı ğe.ne ku ı fında 3034 çocuğa yar 
ruauu aeuc:I aııerkc:.ıi dıuı etmitLir. 



(ULUS ~E~l, 
sa~ ı. u~Hi . . 

Diyarbekir-Siverek . ;~=-1 Şehir Hab_~rieri lJ 
yolunda bir soyğunculuk P. r. T. M~Iet~işi ı A~liye~e tayinlar 

Oda aşı oğuliarından Bay Lamii Bay Ahdunnur 1 

Sayla i 

soydular Pasta Ye telğraf nıüfet- 1 
tişl('rinden Ba) bdünnür : 

~iYrrok ~H tısuı; ı G('-
Vnka Urfaya bildiri- Şebı iıııi1P gr-lrniş ,·r tefti le 

rinc başlam1"tır. 
çen gün Di~ arb<'kir ile 
~i' erek arasında bir so~~
guneuluk ''akıı~ı olmuş
tm·. 

lince V nli vekili berabe-

rinde v .. Tandnrmn Ko- I Kızıltepe O'·ulu 
mutam olrluğu halde der- 1\ 

1 
hal Sivcreğe gelmiştir. 

Diynrbekirdcn Sivel'e-
ğ'" '"Pi mektc olan Odaha
~ı o 1ullarmdan Bay Lonıi 
\'Olda :vcdi sekiz kiı;;i ta-. . . 
rafından soyulmuş ve 
kendisinden 800 lira ka
<hır para nlınm1ştır. 

1 Yapılan şiddetli tah· 
kiknt ve takibat netice
sinde soyğuncuların yerli 
ve civar halktan oluuk
ları anlaşılmıı:, bunlardan l 
üç ki ~j yakalanmıştır. 1 

Yeni Kanunlar 

Kan Gütme Cürümlerinin 
Failleri hakkında tatbik ohınacak 

Muan~eleye dair kanun 

Y t'niden y · pılnı~' k 
tH ol.ı n y di od .. lı o 
kul hinn ... ı :..O - i5 güne 
k dc-ır biıect·kıir. 

Okulun y:ı pıl.nnsın 
d 1 İ ıçeb ı y ({fı. nuret n 
j • ndtt rn1a ı . o .1 ut~ nı 

ı "urettin, Kültür İş\'a 
rı Zel<i, .\lal n Ü li·rü 
\T ahit, u l":l)' üyt·Sİn 
dcn Sıtkının büyük 
yardınılan görülınek 
tedir· 

Açık hulun·tn Y''y:ı 
nıü ha şi rl i ğ'İ ne, Ccz}l 
~ v İ o· u· d j v · · n 1 a ı ı nı 1 : ' Jl 

h J • 

\1iih in ve Ct ZH E,·ı 
~:ın.li,·anhğıı1a ~l:ıl.1 

1 ıud E dcvı nin t. yııl 
lr rinc ~Jı;ve eı clı 
·nt n•tıc · k;.,~nı· v •il 
ııİstir. • 

Bugün 111 davar 
Kesildi 

11' Belcdiy<> Mezlıchası :;1 
dn bugün (:-m) Koyun. (J~ 
Keçi, l:!) Kuzu. (~8) o ııı tl 
ve ( 1) Sığır ki Cenıon (11 
davar Ke~ilmiı;-tir. 

-B G0NK01 1 POSTALAll-ti' Kızıltepede hir de 
M:ıdd0. l - K:m gütme !C ' azim wıya tahrikine vasıta Halke,·i )'clptınln1ası 

d IJ 
... clt 

hrbilf'o:ıd:un üldtirt:n 'cy:1 öl olarak :ı ~ın ö iircn ,·ey3 düşiinül.11<: ktedir. Bu giin ~a.bah s:ıat 1 
• 

dHrme:t~ tc;:-ehbüs cdı:ın veya öldiirnıeğe tc.,ehUs edenleıin Tn\ıı. l 2.30 ıla fliyarhı>I~' · 
haşlrnsını lıti. cürmü i:;-l<'DWğe biıiııei vr. ikinci nrnrldr>lerde ( K t ~ ~I 1;; fl) I\ızılt ·ıw, l)~ril~ P

11
.-t 

:ıznıettıren vcy:ı talırik ı:yıi- ra.,.ılı ctrrc~?ı~rdeki. bH~n: j ili ene O SIC8 8( talnn frC'lı>eeL atı:ıh :"'.':
1 

yPn kiıns<ıııiu cürüm Wed ği !arından cu uııı ı:::l ndığı 1 I' lj - o ~ s 'l'd ('ercil'' . . b cı:ı n\ur . .ı\ ı v:ı.t, 1 ·r 
Zanıan bir dam :ıltınfüı yaşı z~mıan failin ikanıet.dth1ı1ın ÜŞlÜ Cizre: ıo :la İ>i> nrb1t','~\; 
yan usul ve furuları ve kar IJulundugu kö~· veya ka~:ı.hn I 1 ı dı> N'usnylıin 18 dı) 11 

ıi<' . .JNi ve karı veyn koca ı \'C\.'n şt'hir içiııde ikaın~t 

1 

I'" it ) l " post:ıl:uı gid<·ı·rl ... ıir. 
ik~un t gahlarınm b.nlııııdıı· cxlenlcrin dı\ takitir edilecek ' 'ızı ep c. c c. t>t'l ceı 
ğu yı rden lıa~ka l.ıır yere lOt.ü ma göre nub1J:nıu:1 k:ı haraı et gülğede ~7 ye Gidecek Tre~'rı'ı 
mtklr.dilirlcr. r~r YCrih·bilir. \ dü~ lıÜstfır. Bi.r h~ftc:ı Hu gpc·n giderek "Ü,!· 
M:ıddC' 2 -- Faille bir~dam Maddl' 4 - kau dökıno ~a- • - Ekispn•-.tir. l~ef'l' c:a. HJ.o 

altında ya:;;ı·ımnsalar bile ciil'- yiki ile adam ülcliiren , rya önce 4~ dereceyi gö- hareket rffec"ı..tir. 
iim i 'illcnıli~i zaman failin 1 öldürmı->yc tc .• •obüs edeııler ren halk ha v~-1111 ll <.it - ı ~ ~ o c u 
jk:ımcıg-fümıın bulunduğ.1:2 ,.e ı ... an dökme P-aildna ,•akıf ği.:n11 .... · indt·n n 1 e,nııun ;~······ 
l öy veya kasal ıa' eya ~ ·hıl' \ olıluğn kimselerin aıım ve- l • · · · o r1n kt·1dır • · · iç·imh· ik:mıct eılen bırrncı y~ tahrikine ·Hı.~itc olarak ~ • · ·:~ A 'k' d. 'ptJl~ 
ıwtdr!ede yazılı bıeımlardan 1 bu cürflmleri işleyenler \'C • • 1 :. ns 1 'ope ı Si 1 

\C :ınıra~ cl.ıyi: h:ıln., ıey.,P. , 1 bu f;:ıy~ki Li1~i"CI{ cürnı(:; i~ 'ı~A>J' Altın Pıyasesı ~·-~ ~:· 
ye~·erı, kaynana veya kay- tirak etmiş olaıılar hakların .• t~ ı :ı 20 inci sayısı 

d h h 
' b' . . • ~~ı nata ın an er angı ınoın da da nıahk'Om olduklail cc· ........ ~ •••• ·~··r·. .. .. . -... -• •1 

d' ta dir cdiletek lüzuma ı:tnın çektiril~nesiııllen v:)~~ Bu giwkü altın pıyasası \'!~ f ~ I• ~) i 
g re nakillelnc kaıar bu ceta•ılll lıır ~uretl11 dil ;U- şııdur: 1: 
'eı i\rlıilir. niilme iııden s0nı n biıiııci Satı Alını ., ıo koııunla 1,6 

kur• ştıa:V Madd,ı 3 - Kan gütme ~ai- m<ıdıie hilhmii tatbik olunur. Hamidi 1055 1050 ı>:' ... 
l;ımı 'akıf olıluğn kimst>l0rin onu Var He .• adı 1065 1U60 ·c..··'""'~~·~ı:.ı:!'.oo~ .. ~~·~-"" ... -

~I 

1 
l( 



1 
{ULU~ t)ESl) 

:z:sı !Y 5 

lnhra · ~şaat usta mB~fe~ine, OiyarbeKir · 
san'atlar mHUeiline alın3caK talebe 

1 

!Vlardin icra dairesinden 

.s 

:tb 
1 

. - lıışaat u_~:ı 'e san"at m(lkteplerirır nlmacnL: t:ı
~nnı k.-.L •• 1 '"a"•]·..ı-ı nliuı ._, ıt nı. 

t\ - Türk olmak 
l:ı k - 1 .. "'k l k (• - 13 ya~ıııd:m kiiçi.i • 1 ı ya ıııdan ıu~ u o ıJJamu · 
f' - En :ız lJeı;: :o:ınıflı bir ilkokııl l:ın cliplo ııa alını .. olmak 
~ - 'ılıhatı saıı"at tııhsiJiııe el C':L;li olın<ık 

lkt; - Talipk·r :1şagıda yazılı C' r.lk YC ve::ıikalarla bir
llıij, aca·ıt rdl c•kl •rllir. 

~iı \ - lrısa1it ıı::'ta. , t'Yahııt ~aıı"at ok11Jund:1n l.~Hıgi:::-ine 
~tillf\k i"tenilıli,.d t:ısrih. edilmek şarııle 'ilftyut makmnına 

llJen . . . kl d" 
1, Yaı1 luıı~ ı:::-tıu n 'crcce · eı ır. 

~tı ' - ı~r~ ı-ııııfJı ilkokul .• eh:ıdPt..ıaıııe ·i 'ry:ı. ilt..okul
ııı~ 11 

.r"'vkindeki vkullanla okuınıış 'c·ya ol·umakıa huluıı
~1.t'e bıı ok1Jllarılan aldığı taf:cliknmnc. 
f} - Kufus ıe~kcr·~i 
~' - Aşı raporu 
f; .._ l\ taııe 'e,.,ikıılık foto~raf 

"ı'-ıi' ,_ 1 ıntihanlar ~O/.ıgu:;tuı'/937 ıııııa giinü lı!ar<linde 
IJı On,.u ılkuklumla Türkç .. , Ife. ap. H(lnfh':"e. şya "e re. 

tı~baO:-r:--Ieı iı.drn y:ıpılııcaktır. eu okııll.tra ]eyli ücrNJi 't' 
lı.,/1 fJJn.r.ıHa t:ılebe de (llınır. Leyli ücro ti (150 Liradır. 
~,. ~ Ucrı·ı li , e nehari ıııektel..ır, girmek isı iyrıı1cr doğrııea 
~~ 'ıtıdidrn Aıık;ıra iııı-aat ııı--ta '"" l >iy:ırbı-1\ir san"at 
~ııh'c:ı,1 dm .. 'ldöı Hiğiinr -müracaat Nmeleri. lfızımdır. 
~.j4:ıt durumları kültnr i 1ar<':;İodcki fiı;ılrr ~ıhhat hey\'tİnce 
~\.\~

1

t~•lıı111ş Rtuetilt> te~~lr ı:>ıli cce.~tır. ~.ın•ilı<~ııa giı_ınezdı·ıı 
~ ~ 1~tenilen IJl'l"·elrn ıkııınl rdup f...ultflr ıdaı esınıJ ver
ır.ıtı~'ılcır iıııt i h:ı nıa7 a kabul edilıııi~ eceklrı dir. D<!lı:ı fazla 
~~~~,1tın.t nlıııak i:-.tiyrnler .,imrfüh n 1 ültiir idare, iııp bnş 

:ıt..ıı·ı l.hııııdır. Keyfiyet il:ir. olunur. 

~AZi ORTA UAlll EKTEBI 
!erbiye Enistütüsüne 
Alınacak Tal ebe 

1 

~\ır.1 .q<ı~.i Orta muallim Li e mezunu olmak. 
~~: •1:

1 ·rc·rlıi~ r ı:n-:ıitiı,ü- Yirmi ur .. ) a~ınd:rn bü-
.~rJ;·1 ':t,kc:c> - Edt bİ,\ at Pe- l · ı yük olmama~. 

11·11' 1 
aritı Çrwı :ıh .ı. Tıı-

,, ıı,., l ,... · f;;ıfrlaın 'o ılıhatlı ol-
~ H•,i r 'r lıt>rlPn ter- ,., 

~ Şııbı·J · 1, 1 1 1 mak. Pepelik, Kekı>leınek, ~ .. ·t~r eı ıııe ;ı r ::><' a ı 
''ri 1

t }\ L ;una , ·~!;ıı lıl\ . .,:ı~ıldık. topal · tiıt·. · <• 111 ş.ı rt arı fü;U-
1 Jık t;olaklık, k:ımlıııı uk öİlıi 

~ uz,·1 ku...,urıarla 'frahom. Ve. ~. t ']'·· 
~~ a.~l.lttı tır~İ) cı ('ııııılıtıri~ eti reı1t, $:-ıri \ c müzmin Jrns. 

ırıı,. 1_,' olınnk Y:ıb:ıııcı • talıklaı d.ııı ~:ıliw olnınk. 
u l\ ··ı 

ilaN ~· tıır B;ıl-.mılığıııın 
~ıe,.ı 1 

(' C' kabul oluııur) 
~~ J t .. t 

~~it~ trıc·~ ok ıılu 'e~ :ı 
dıpiomasını haiz 

Er kek' r içi:ı: .ı\skerJik 

üde' iııi y:ırnıı., \'t•ya tam 
eh İ\ eı n:ım<'~ i haiz olmak 

A ., Müı;;ahaka ,·oya ~r.ç-

ıt1a rd inli A. l~t"ZZ~ k 1 lira :nu ha rnnıen J{ iv
oğ"lu Seli ıne 1 n5 f\la- metli evleri açık art
den i altın lira vernıe t:rınaya çıkarıldı a
ğe borçlu 1-endi ·ine ' tış i 9/937 günii rıat 
asnletenç·ocuklarrRu 11 de_·::ıpılacnktır. Bu 
hiYc Sült'vrna na vi h1 sı tıs'-güniinde ga yı·ı· 

.1 .; .. ol( J 

yet<·n l-4araç küfte n1~nl(ule gö terilen 
zevcesi l)ervişc ve o- dr-ğ·erin yüzde , 5 şi 
ğullar .ı Alın1et. Esat, hulnıadı.~· ı tnkdirde 
ı\lahınud, V(' Mecit ... ntış 15 gün daha f{'lll 

,.e ı~ızları Zekiye ve did olunacak Ye 22/0/ 
snircninnıczkurborç 037 günü~ 1 ni sa~ue 

' hırını ödcnıc"'dilderin- yapıh ccıktır. 2004 t 'o 
' den .Selirn Ort~ci nez ' lu icra iflas kanıııııı-

dinde ipott-kli Bahıs- nu11 liü inci n1addesi 
1 sor nıa h~ıl lesi ndc va- rı ıücibirıce işbu gayri 

ki canih· yt>ınini Sa- nH·nkulde her hanki 
bit veres~si Vt' Zü )C- 1 bir su r•et le hakkı o
yi r ark:ısı 1 .... ıt·oşi fı ı 

1 

l"'nl:ır s ıtı günlerin. 
neleri yesaı İ babıssor clen evvel ellerind(:ki 
can1ii ccpht'si tariki vesaiklerlc dnireve 
a n1 ile nıahdud 2ô00 n1ü racaa tla rı. 

ıııt• sına vlarınıla ba)nrı gö. ' 
tcımr•k. 

lmUkanlar Şu GUnlardc 
Yapılacaktır 

3 'Jj A~u~tos;D~7 P:ı 
znrtersi gliııü: 'fiirkçe- Edc

b:yat. Tarih Çoğrafya :;;ubc

lerinc girrceklerin. 

ı o; Ağ·ıı tor-;/937 ~aıı 
giinü: niyazi İlimler, T:ıbii 

İlimler şubPk•rinP girı•cck-

11/ Ağustos/!J37 1.;ar 

şaıııl.Hl giiııii: Pc•değoji. He

den terlıi) e:5i şubelrriıw g-i 
rcccklerin. 

Daha faıJa malQımıt al
m~k İ"tiyeıılcr ~lardin Kül 
tiir Di rktörliil'l·iinc milracaa ı 

ö 

etme1Pri lfiznndır. 

rttırnın s·ırtnaıne • 
i lıerlH·sin gört'hil-

nıt si İçin 20 gün n1üd 
detle icrnda '1\'ıktır. 
Peşinen yüzde 7,5 de· 
po veriln1ck ve satı .. 
parası satıştan itiba
ren bir hafta İçındc 
ödt'nnıek ve ·atıştan 
doğacak olan ddlaJi ... 
yt· ve bütün nıasraf
lar alıcı\'a ait oln1nk 

J 

ve borç·Jular<lcın Esat 
rnaha ili nıeçhu 1 oldu
ğundn n tebliğ;;ıt ına 
ka nıında kninı olovk 
üzere alıcıların nıez-
1\(ır vakıtlard~ İcra 
ya gelnıl:leri ilıio o
lunur. 
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: Umamt Neşıriyat ve yad itleri : 
• MldUrll • • • : SiRET BAYAR : 
: Basılmayan yazılar geri ,·erilmez. : 
: Buıhbiı Yer: Ulu S..l 8U1mevı : 
~ ............................ ., 

·ocu BAKM 

uı 

Kızılay C<>miyeti tarnfırıd:ın bastırılan Yf' dog-ıı~tan il ... i 
ya.,ına kadarki bebeklere nasıl bakılal'ağ1111 öğıeten ya\· 
ruların11z adlı kitap satışa çıkarılmıştır. 

S cfü:. 'ı p:ırl:ı. k bir kfı{!ıt iizNine Il nkli lıir suı ette ba 
sılmış olan bu kitapta: Ycııi do!!.ın yavruya :ııınenin ~ur 
Yıl ıme tarzı. Bebeğin gıdalar:, Yemek ve uyku zama•ıları. 
Yal;ık oc13."1, l:.1ezlrri. OeyerrklPd, nrıw~i gı•y iınıu ıarzl:· 
n. T>işleri. (''>cuk ha"t:.lıklnrı. buJ:ı~ıl'ı tıa~t.alıklardan ko
rm m l yoll;rı, Uebeğ'e yaptınlac-.k h.ırnl-.cilcr, (ıyilrJaı·. 
iti~ ı•ları, aııııe .. e bauanın çocu~a \ C ecekleri tertıiye \e 
d:ıha bir çok huı;uslar hakkında bol re ... im'e ıııııfa ... ~al ıııa-
lfııııat vardır. 

P.u 1,it:ıptan edinmek i~Lyer.lerin be<leH o1.ın l>ir lirnyi 
Aııknrada Kızılay Gcııel Mı·rkeziı ıe giiııdt~ı ıııı leri 'c :ıd
re~lcıiııi okuııaklı olarak bilJirmeleri lftzımdır. 

ı~tanbulıla yerıi postahan9 civ:mnda KmJay ~•ıtı:;ı <le
posunıl:ı ve kiwpcılarda satılıııaktadır. 

~ıı~ııımııııııııııınıırnıııııııııııııııııııııııııııırtmıırı~mııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııımuınıııııııll' ııe 
~~ .. ıııııı ..... ııu ... : ... ,M .. Q'd'e·i"·· .. ,,,,,,, .... ııııı· .. ~~: 
~~ ::-_-_---:; .. 5 __ 

::j Aylı~ Mo~a ~e· mLası ~~~ 
~~ a ı~co sAv 11s1 ~-=--=--~§ ~~ 1 ~ E~ 

~Fi~ Çok güzel bir şeklide çıktı ~F:--~ 
ıiiı~ . Ç İ N D E fı@ııUu 
EffifE ~~ 

~~Yüze ya~ın resim ve son ınJ~el :i 
~! elüise ç~şi~leri f.hl 
~~ V A R l) 1 R ~~ -~ -~ 
~-:.-i Satış i<;in pek nz gelmiştir >iJ 
~:~§ M:ı .baa ıuz iau arayımz. fyatı 15 kurm~tur. ~Ll 
==-~ f..:;:=; = .•ııım ıı1••1ıııııı1l";•ıımıııı- ·ırıuıııır·•ıııııııır·•ı;ıı ıııı• ·•ııııı:ıı• ·•ııııı;ıır 1ıırıııır··1 ııııııı"" · '•ıııııııı ."::::?-

llllllJllllml\l~IJillllUllllllliJlllil\ll\\lllllllllllllllllllllmllllllJllmllmıııııııımııııııııııJlll!\\l\llllijll!ll\m ıııw 

1 Yurtdaş: 
IDA.MA YER İMALI 

'iri - -

Yazı Ma' in 1sının 

Bü·ü · ra!ı n a~i ~ı r ı . 

v Kadını! 
B ,ı çilek 111cv ... i ııİ•lH.t· rtç 1 ve şu•lll1 ,,, 

Y"P n~ 1 ğı ih .1al ttiı1~(·. ı,,r, ,.:şıe rne 
~i J,iı1i 1 .. : çır.ıı: ! 

Ev kadun! 
'l'r1.sarı ura riayetin ilk şartı, bir kiler salıilJi 

olmHk ır. 
Kılt ~iz ev, hesap._,ız e\·dir. 
Ku,· etli Ye ıır11z gırla Heçd ve şuruptur. 1 
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