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Başbakan Atinaya vardı 
Bu ziyaret münase~etile Atinanın ~ütün c. H. Partisi Kamutay Guru~un~a . 
ta~~e ve mey~anları K t Hariciye ve- . 
Türt y B L. amu ay kil vekiH ş_ 

'. onan ayral\ K o ıı u ş m a i a r ı Saracoğiu 
larıle ~onatıl~ı Ankara 25 c\.A) - Hatay işinin 

\ Kanıuta)·ın bugünkü s ~ 1 
nkHra 23 (A.A) - toplantısında 1037 \ 7 1- on ur .. umu 8;\şhaknn İsnıet İnö-

.. il bütçesinin nıüza- B ~ t 
nu dün gece Atina- ve aş a a Ya gelnl;ştir. keresine <lev~ın1 edil- • 1 

nıiştir. Bu nıüıınse- • • 
ılllllet İnünü Sda- h~tlc İç işleri Baka· nımızın sıyası 

ll~kten geçerken Ata: ııı Şükr~rı ~~·~:a sıtı- temasları "aL
turkün do 'hluo u C\"I hat ,.e lçt ı nıcı ı nıu cı il l 

8;.ışb •kn nınıızın zi- K'' .. S . . 
Yareti nıünaseh ~· tile omur ergısı ver~i 

liyaret etn~;ş ı ~. 1 vcnet B:1l<anı ı~, fık LlnJa ı'zahat 
-Sonu 2 ncl •ayfada- I U 

Atinanın hütün hü- Ankara 2i (A.ı\) 
Hariciye Vekil Vekili 
ŞU k rU Saracof{hı 

Yül< nıey<l:ın \'c ca<l- Ankara<la :ıçılnıışolan Ankara 25 (A.A) - Başhakan i~nH.·t lnö
deleri ·rürk \'e Yu- Bevndnıilel kü.11iir Cünılıuriyet H. Par- ı nünün seyahat ve si
nan Bayrnklarile do- sergisi dün kapann11ş tisi K~n1utay Guru- yasi tenıasları hak-
llannuştır. tır. bunun hu günkü top· kında izahat vern1iş 
l• ı k lantı"ında Hariciye ve Ba~baknnunız Yu-
lVlİ letler Cemiyeti QfiSeyi Vekil ,·ekili Sııraco'ğ- naııistani ziyaretin· 

)u Hdtav n1es'desi- <le Yunan ınilleti \'e 
Dün Cenevrede toplandı nin son· dururnu ve hfıktiıneti taratindan 

Türkiyeve \'e l"ürki-
~~nkarıı 2;, (A.A) -
l< ılletıer <: e n1 i yeti 

0llseyi dün Cene\'
red 

~ lopl:l nnı1ş ve rüz 
llnn1 . . . . esuıı teshıt et-
lllıştir. 

konsey gizi i bir 

içtin1ada bu toplantı 
devresinin 20 !\lavıs-

" 
ta kapannır.sı halin · 
de silahlan hıraknıa 
konfransı Bürousun 

bu tn rihte içti n1a ına 
karar venniştir. Ola-

nıadığı taktirde büro 
önfıınüzdeki hafta 
toplanncaktır. 
Küçük Anh> ş na rnü
ıness\llcride bu hafta 

içinde Cenevrede: 
içtinnl edeceklerdir . 

- ,, 
ye Başvekilınin şah-
sına gü;terilen geniş 
mu ha hhet \'e coşkun 
dostluk tezahüratı 
hakl<ındaki beyanat 
alkışlarla karşılan -
mıştır. 



Sayfa· ~ 
" 5 

Sayı 634. -,,._ 

l T elğraf Haberleri I [ _ -a_I ___.;:;.Ş_eh_ir_H_ab_er_le_ri __._I] 
ll~ayımız A~anaya Gitti ay 

llhavınıız Bav Felınıi \'nı·al diiu ak~amki Tı·eıılt• 

Konuşmaları 
. . . 

ı\dıwayn giıuıi~lir. İlhaymııza Dcflcnlar Hağip 
,·ek:llrt clmeklf1dir" 

- Bat tarafı 1 nci sayfada 

Savda111, Adlive Ye-
~ J 

l<ili Şükrü Saraco.~lu 
kendi vekaletlerini 

unıunıive, l'apu \'C 

llt Otullar Sergisi; f(ac.lastt:<'>. Clünırük ve 1 

İnhisarlar, Dahiliye 
,.c ~lathuat, Enıni- İlk okul öğrencilerinıizin vucuda ·getir~ 
vet \'e isleri, Jandar- dikleri işlerden Gazi okulunda bir serği açıl-

alcikadar eden nıese- · .. l\1' · · ·ı · ı ı ı nıa, Sıhhat \'C İçti-

1 

mıştır ... •nı n11.nı. erı.n güze sann~ ar yo u .. n-
lelcr üzerinde izahat -• I ı ı ti öt -• l 
vcl'nıişle rd i r. 

nıai nıuaYenet, Ad- ua Gt )1 ıye erını g s eren ve cıuc en gor-
Iİ\'e bütçeleridir. . nıeye de dt>geri oJan hu serğiyi herkes ve 

Bu.~·ün üzerler inde · Kanıut<l y yannl<İ her talebe velisi ziyaret etnıelidir. 
nıüzakere geçen Ye toplantı-,ında diğer 
kabul edilen bütçe- hiitçe nıüznkereleri
ler Mnliye duyunu '. ne c.ltvaın edecektir. ' 

Bir IngiHz Gazetesi 

Diyarbekir -Cizre 
Demiryolu yapılıyor 

f ilistinin Aran ve Ya~udi iti muMar 
i~areye ayrılacağını yaziyor 

Uemiryollaı ımızı Irat Hatlarile ~irleşti· 
recet olan ~u ~attın inşasına ~emen 

~aşlanacat ı\ n kara ~ i ( . \ . A) -
Sun d3 y Pispateh İn
giliz g-cızetesi Filistin 
konısivonuının Fılis
tinin .İngiliz donıin
vonu 0Jn1ası ve ~til 
letler <:eıniveti ile 
yaptlacak bir anlaş
nı<ld<tn sonra nıan-

danın kaldı rı lnıası ek
seri ycti Arab olan 
şehirlerde nıuhta r A
ra h idaresinin ekse
riveti Yahudi olan 

Bt.~nc~aıı l.ıir. ıııiidrlııt. Pv- j c;i;ihııcd<'? başarılması i~·irı 
\'d hııkunıctıuıııle dost İrak ı Dıyarbekır İ!'tasyouuııcl:ı.11 

. 
şehirlerde de ınuhtar 
Yc\hudi idaresinin te
sisi neticesine Yn rdı
ğ· ını yaznıaktadır· 

hiikfmt(•ti ara~ınd:ı yapılnıı:;; 
olan bir a·ıl:ı~ma neticc:->iıı-• 
d ı· Türk - Irak Drmir~·olla-
rı L•irk~tirilec<·ktir. Bunun 
iiıı·riııv rre"C'll n \' bir mülıı·n-

ı-- \ • 
dhiıııiz lraka gitmi~ \' (' tt•t-

Asi Kuvvetler Bilbao 
önünde 

' 1,ikat yapılarak Jrak Nafia 
ııı'zar<'ti ilt· hu lıiılc·\'tİrıııe 

i:;;i vı· lıattın takib ı·d<'c<·g: 

1 g-iizı·rg"fılı h:ıkh.ınd:ı ııı utab:ı 

kat lı:ı~il olınu~tu. 

Xafia ''" k[ilı•ti lnı ı:ok 

tııiilıiııı ikti ... adı İ ':' İn ~iin µ-ı• 

Ank~• ra ~ı (,\.A) -· 
Ha \'fi s .\ j:ı nsı Asi 

Kuv,·etlerin Bi lhno
nun d<>ınir çenıher 
:ıdı \'erilen hattın<>~ 

nline geJ<lilderini bil- j· 
dirınek ted i r. tel er h;1 rn ret 1 i nesri-.. 
Şehir hail" veni nıü- vatla halkı nıukave-

~ . 
dafaa hatlarını ikmfı- n1ete davet etınc..~lde-
lt· çalı~nınkla, gnze- dir. 

ba~lavara.k Dide vadisi i!:i· . . 
tikamctindP Cizreye do~rt1 

~·aprlacak D<'nıiryolunuıı <' 
tü<liiuii ınilnakasaya çık:lf· 
mı~tır. 

llu yeııi muvasala tı:st· 
tınııı uzunluğu tam ü5 kil 1>· 
mPtr<'dir. 

YPni hat iki uwmlekt't 
:naı:ııııda P:-m:Pn m«'vı·uıl 
dııstluµ;ii iktis:~dı• n dahi ktı''· 

n•t!P" tirı·cc·k '"" ıl&.ha ziY'' 
ılı· lıirbirıı ıı· lıağ'li.va<·ak lıi•' 
, · a~ilt : ı obı·:ıktır. 

97 yaşıtda öidii 
Ankcı ra ~4 (A.A) ~ 

A ıncrika lı ıneşhul' 

Roldt-Jler 9i vaşınd~ 
ol 



(ULU~ S~İ) 

Zeh.irli 
Gazlar •• 

Mardin 
icra dairesinden 

Mardin Nafia 
Müdürlüğünden; 

1 Mardinin can1ii ke- 1 - Eksiltmeye konulııı 
b i r ınahallesinden iş: Cizrt> - Aodi"er arasın<la
D .. r\'İş çavuş ile Ah- ki dt>~t kiipruıunun ın~aat 

n• taıııir:ttı. 

ı n1cd ça \'UŞ oğlu Ah- Keşif bt>dıAi 76!-Jr> lira 26 

dulkadır ve Salih o- kuruştur. 

Yazan: Ortn Okul 1'ahlye ütretmeni 
9€'dftd 'eıUğf'y 

ğulları Şakir ve Me- ~ - Bu işe ait şartna-
' 111elt>r ve e\ rak ., unlardır. 

n1et \'e ı bra hi ın oğlu .\ - Eksiltııu· şartnanıe&i 
Halil ve saire arala- B - Mnkavt•lenam~ 
rında şayian ınüşte- l' - Bayırnlırlık işlwigı> 

-ıs -
Oksijen ,·erecek dhaı. 

~llladığı zaman (~"'uluıotor) 
. rı kullanmak 111u vafik de

iildir. ~·unkU bunlar fazla 

~et~ik ile ciğerlen~ oksijen 
erırler. Halbuki esaşen ga-

ıın te .. 1 • Sırt f' cığerler yıpraıı-

~tş . \'9 şişmiştir. K iiçiik bir 
eıyık kolavlıkla riA"erleri 
Yırtabilir. • 

hastalıklara c.la tutulmama· rek ca n1i i kehir nıa- nel şartoanw i. 
)arı iı:in l·ol ve temiz ha va- n - f'pnni ~artnaruf'. 
h sıcak yrrlerde bulundur- , ha ilesinde vak İ ce- E - Keşif ve tahlili fiat . 
malıdır. Ok~ilriik de ga:ıla- nuptaki kapıdan iti- F - Preje. 
nanlarda <,:ok ~füülür. E~a- baren vesa r arka ve lıteyenler bu sartnaıne-
sen ciğerler ~ok yıpranmı11 h : 1 • . leri ve evraki fenniyeyi 

T cep esı vo , ven11nı olduğ"undan öksürmekle he- • "' )farelin Nafıa daireaiade gö-
r:t lıer yırtılabilir. Buna kar- kısn1en Ahdullatif rebilirler. 
~ı giintlc 10 - 6!> damla ka- katuf ve kısınen da- 3 - Eksiltme Mardin 
dar Kodein veyahud Kar- \'a vekili ~it>hınedin Nafia dairesinde teşekkttl 

dioıod-dikaditkullanıhr. Yok h I edecek komisyonu mahsus 
lk' · d ane erile nınhdut ve man'fet"ıle 17/ua~·ıs/937 ta-

ba· ıııcı erecPdt• kiyuwti ise hastaların odasını rutu· • _ 
k lı terleme w hardal ya- \ betli tutmak lazımdır. Bunun (1200) lira mukadder rihindcn itibaren yirmi lfln 
e:s~ baıeu hastaları rahat için ele odada su kaynat- kiyn1etli bir bap ha- ıonra icra kılınacaktır. 

hrebilir. mak kafidir. Eğn hasta<la ne kabili ta ksinı ol- 4 - Ektiltme: açık ola-

1 
En iyisi kalbi kuv\'et- bir ih1ilat olmamış ise 10, d d 1 rak yapılacaktır. e1ıd· tna ığın an satı ma- 5 - Eksiltmeye rirebil-

0 
ırmektir. Veridler içine 12 gün sonra kalkmasma 

.'5 · 0,8 miliğram Strofan·· ı nıOsaade edilir. ve nekasat sına mahkemece ka- mek için iıteklilerin ~72 lira 
lıo ••noğa e'mek lazımdır. devride 2 - 3 hafıa kadar rar verilmiş olduğun " kuruş muvakkat teminat 
ll."ııdaıı sonraları kaltJi tak- sürer. d k.. k "'ennesi bundan başka ebli-an nleZ ur ev açı yet bel~eıi ve Ticaret Od~ 

llı~·e etmek için kafd, diğa- -Sonu Var- t l ld e
11 

d ı----------ı ar tırmaya çı <arı ı. sında f!1Ukayyet bulunduğu-
d e ilAve edilir. Teneffüs oı"'nıası ğibi, tehlike \ıasil ı•---------•1 Biri.nci arltırıua 13/7 / na da~r 987 ~enesine ı~alı-u ..... L n37 gu· nu· saat l l de ıus. Tıcaret ve.sanat vesıka-
" . .,... obelim veridler içi- 1 v ••e • sı ıbraz f'hnPSI lazımdır. 

şırınta edilmelidir. 
1 

Ulı US SES i yapılacaktır. işbu ar- [ 6 _ Bu husus hakkında 
Ilı Birde hastadan kan al- ttırma gününde gay- daha !atla mafümat almak 

ı ak laıımdır. Bilba~iıe zehir- Abone ve IJAn ri menkule takdir 0 _ 1 isteyenlerin Mardin Nafina 
en tartları dairesine müracaatları ilAn 
~ ıncoin ilk l.'aatlarında kan lunan kiyn1etin yüz- olunur. 
c::ıa Çok iyi bir tesir yapar ~~ de 76 şini buln1adığı 21/24/26/29 

der~~u. ~uyu ciğerleri gön- : Türkiye ftarlç takdirde satış on beş mek şartile alıcıların 
q •ti ıçin kuyulaşan kan lçtn için d h d · 1 

111 1~in lı.ııeketioe mani ol· : gün a atem ıt 0 u- sözü geçen vakıtlar-
d • tadır. Bunlar bütün gi- ı Bir Aylığı 60 nacak \'e 'l.JJ/ 7/037 gfı- da Mardin icra dai-
,:r~ Y•rine bücrelerıieki ! 0~ aytı~ı 180 nü ayni saatte icra resine nıfıracaat ey-
){ gırerek tt•krar 8ulandırır. edilecektir. Peşinen lemcleri ve ortaklar-
bi~: Çok kuyu ise ;akmaya- Altı :ıylığı flOO 400 1 

•• t ... .. t · ı ı ) z· z ) "d 
fer · O ıaman hastaya kan-

11 yuz{ e '.r.ı ( opo '·erı - ' (an ınet ve 4a ll e· 
lir. veya kafein şırrnğ·a f'di- · Seneli~ ;,,, 800 ; nıek ve satıştan n1ii· nin hududu nıilli ha-
lı.b,~0~1~\ yok ise · ırak lııı.nııı beher satınodan tevellit dellaliye ve ricinde olup mahalle-
ll111 ıçın ır. Yalımı kan (10) kuruş alınır. ilAn ·ı ) l l J 1· 1 . h 1 b ) d ğ l·ı .. •elan e\·vel k.'lllıı· 1·ıaç·l."r d ı la e pu le e ı a ıcı- rı mt>Ç u u un u u \; k " neşrin en mesullyetlka-~ır 11'-·etı•ndlrıııek Iozıuı- bul edilmez. ya ait olmak ve sa- cihetle kendilerine 

liy~aııa•mış ol ııılar ekse- Oiinü gdçen nushalu '1 tış bedeli satış gün- 1 ilanen tebliğat ifası 
lllrı. • Zatnlcenp vPya za. Hı kuruştur 1 lemecinden itibaren tenı;İp kılındığı illin 

-Ye Y•kalaalrlar Başka ·._ _ _ _ _ ___ _. bir hafta içinde öden olunur. 
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MildUrU MARDİN'DE 

Ulus Sesi 
Eakl Halkevl Binası Husui Daire 

SİRET BAYAR 
Basılınfl.yan yazılar geri \·rrilnıcı 
Basıldığı yer: Ulus Sesi Ba•ımevi 

rv1ardin 

Teljraf Adresi 
Mardinde «Ulus Sest» 

Mar~in Sı~~at ve içtimai Muavenet Mü~ürlüğün~en: 
icra dairesinden 
~1 ~ ırdiıı li Ke rıno o

ğull:ın ndnn Şn kir ile l 
kardt sle ri Ahu ülke-

Mikdari Muhammen F. Teminat akçası 

. 
ri 111 , ı \ıri, Hanıdi. Be 
~iın ve henışircs i ~l e r 
\<:' l11 \ 'C ~- :-l i re arala
rında s1\' İ :ı n nıii ste-. . . 
rek Ba hıs~ or nw ha i-
lesi ndc ,. :-ı ki ,·enıı n ı 
~lcı h11nıd veresesi ha
nesi ~·e~ari v~ cephe
si vo l ark~ıs ı s~ ı hibi . 
senedin bulo·ur din <r i <.... ,..., 

ile rnalıdud ,.e :!:500 li-

Cinıi 

I· kmek 
Et 
~cıdı~yağ 

Pirinç 
Utılğıır 

l· :t~ nl y: ı 

Sa l ı;a 
Tuz 
C' .... ' .~og.ı ıı 

' l'av· Bakla 
T:ızr• F:ıs;ul~· :ı 

Tav• Kah:tk 
].~ unı H:ıııı~·a 

Kıını Xohııt 
~t· kı ·ı· 
Kıırn {\t.iiııı 

n\ değerli bir \'eve- Süıl 
• "' ( ıdun 

n1ini tariki has y sa- 1 KiitııUr 
ri Halil ver"' scsi ar- <~az ~·ağ:ı 

Evsafı 

ı ırt a 

Kuyıın Eti 
Arap y:ığ· ı 

K ıı racdn;:t 

Kuııı 

1>oı11~1 ti:> 
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Bühi ki ve kı sınen Ha I Marıliıı Trahunı hası:11 ı e-.iııiıı bir sPrıelik ulau vukarıda \'azılı f•rzak ihtİ\'!tcİ 
Iil v~rts<.s İ h l BC ! t: rİ 

1 

1R/ 5/DB7 den 1/ü/!lö7 tarihiıw kadar (lfi ı gfüı ııılitldctle. ~h.8iltııı ey~ konmuştur. lh:~lc~i 
c<·phts i yol ile nıa h- 1/li/H87 "' alı giinii saat 1~ th• Sıhlıat vı· lçıiuıai Muan•nPt ~liidiirlii~ürıdı• birlc:;-P.n ko 

nıi,;y onda açık <>ksiitırw ile ~·~qıılaı·aktır. 

dut ·ç :..00 lira de,ğcr- .\ l ıııak istı)ycolr·riıı :ıyııi giiıı ,.e saatte gii ~ tPrilen tf•nıinat :ıkçal:ırılı · birlikt<' kO· 
li birki iki hı1p hane ııı:~yoıı a gı·luıdl'ti, ~artnaıne~· i ,.,, t(•fsilat almak iste~·P.nl<>riıı hıır gliıı Jla ... tant1yc ıııiint 
ile vestı ri . dellal Hcdil J c·aat ııtııwlPıi iliiıı olıınur. 19/~1/24/26 _,,,, 

'fıt~' rİ :ırk~ sı s~ılıihi gayri 111enkuller ciÇlk c .. ~ • t M"JJ • ' za evine lüzumu oıa.ıı 
se.;t t h n neleri venı i 11 ~ rt t u·n1avn çıka ... ıd.. UDluUnye Uuu et . c~aoo) kilo gazın açık e~· 

1 Birinci ~1 rtt ırn1a 1:3/ sıltmoye çıkll.rı1mıştır. Fı· 
ve cc> phesi tarik ile I u ·ı · ~ t h · (30) k ı 7/037 g·ünü saat 11 de mu mı ıgn en 1 a 1 mu amm.enesı l. 
n1Hhdut ve 150 lira · ıt ı 

1 

ruştur. Talıp olanlarıfl 
değ·edi bir Ye ye111iııi y~ıpılcıcaktır. I ş ~ tt Haziran U37 tari- teminatı mnvakkatesi o· 
v~ n rk <lsı n1~ J<:>k ~1ah cırttırına gününde ·~- lıirıdt·n itibaren 31/5/938 lan (~~•lira 25 IC'uruş) ıu~ 

· bu ,gayri nıenkullerc taı·ilıiırn kadar Mardin ce- makhuzile beraber :\.'e\'1111 nHtd c ,un ii ycsaı ı ve -
takdir oluıwn kiynı< - . . ı ihale olan 28/5/937 cıı· 

cephe~ İ )_'ol ile n1 cıh- . I · b l pu] hcdelı alıcıy.1 :-tıt ma günü saat 8 de Mar· tın YÜzte 7rı si u -
dut zc>nıin1er{. ınel e k nla<liğı tak<lir;le sa- ol111;1k ve satı~~ bedeli 1 din C. M. U. Iiği daire· 

Ala hn ud "a_l~l ı.na nuı tı~ oıı•oes.· o.> ·l"ın (laha s ıt ıs günlcnıecinden sinde müteşekkil koınis· 
·· ı "' ..., it'I . l · l ft·ı i yona müracnatıarı mııı k a t a a lı "c 1 0 ll l 1 r a <l t' - ter 11 d i t ol u naca k ve . 1 ) 3 re 11 ) 1 r 1 ~1 ' • - o ı unu r. 

ğ~er!i. birki . . iki h~'P ~S/ l/OJ/ günü <lyni sa- çınJe ü lenınek şrırtı- 22/24,25/26 
dınguı ka bılı tak · ın1 attc yapılacaktır. Pe- le alıcılann sözü ge. l_, ________ ..-/ 
ol n1adık l arı nda n s.a- 1 şint'n yüzde yedi bu- çen v.ıkıtlarda J\lı l r- Yurtdaş! 
tı) ııa l arına ı ııahke- çuk depo verilı11el< din icra daiı·esiııe n1ü yerli mah 
ıncc~ kan r ''er i l111İş ve satı .. t a n nılitcvel- racaclt cylen1eleri i-
ol ,' uğunda n ırıezldlr : lit dellaliyc ve ihnlc 1 lftn olunur. kuiian 


