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Sahibi Ye Batmaharrlrl 
SiRET BAYAR 

9 TEMMUZ 1937 

Cuma 
SAYJSI (2) KURUŞTUR 

-----~~--.r.-~~-------~~--:-~~--~~==--=~~~==-=~~=-==-=-=~~~ 
Oıuıncu ·ıı. Kuruluş yılı 1 A~rustos 1927 

• • 'l .. y nıııınıııı 

1 
~ 

ıırı Ankara 8 A. A. Tü ·kiye - · r~n - rak ve Af ğanistan arasındaki ademi ! 
. 1 l~cavüz paktının bu gün öğleden sonra imza edileceği Tahrandan 1 

hıldiriimektedfr. 1 
'8ıınnııummwımı:uııoıııııı ıııınnıc1111nnuıınııuııınmuııııınunııınımnıuıııın1r1~nq·11nııııııuıııınillu · uıııııııııınııııııınımuınuıuıııııııınııınımR11ıınımuıııııııııımo1H111111 mıunıfu-.ınıeuuıı1111i 
Iran -Irak ihtilafının halli i Af ğan Hariciye Nazırı 
l-4KTA BÜYÜK BİR MEMNU~ 1 A

0

nkara ~ ~A. A.) - hinş-ıh Bugün nazırı 
İYET UYANDIR I Afg~n harıc•ye n~ızırı k;lbul ~tnıiş ve öğle 

ve n.aiyeti dün l'ah- yen1eğine alıkoyn1uş 
rana gtln1iştir. ~~ e- 1 tur. İ t\nkar'l \ A.A) - yandırn11Jır. Bu mu-

''a'- · ı ~ h ı ı> d ~· l\ ı e ıran arasın- n e<. e >ağ atta )a-
l "'ltj huJud n1es .. Je- kı A şark nıen1leket-

• 
1 t"İlt· Ş ı ttıbr;1p ihı.1- lerinin c1<-fh·1 geniş bir 

k~fı. ın 111 u hede ile ş-kil<le :nıl:ış n~sıoa .. k } k ? 
llt\tı Surette halit"diJ- doğru atılıuış kati ı uç ısına mı ayrı aca ' 
b~l' i Irakta büyük bir cıdın1 telakki edil- 1 

ır- n1en1nuniyet. u. ! ınektedir. · Bir çok harb gemileri Hayfa limanına 

1 
• .. cnerel F ranko 

topiandi, T ayyareier Kudüs üzerinde 
mütemadiyen uçuş yapiyorJar 

ngutereye ayrıca bir ınuhtıra verdi 
1\nkara :"\ (A.A) - ve diğeri de İnğiliz 

(;·\nl<aı·a (A . . \.) Beritanyanın il tisa- Filistinde tahkikat nıandası altında bu
~'"tıer:.ıl Franlrn mu- <.11 ve mali ıniizahe- yapmıs olan loğ-iliz lunnıak iızer~ üç kıs-
;'rip retini tenıio etnıek kırclliyet kon1isyoqu nıa aYrılınasını ta,·-

ı tanınnıa ı hak- h ı· ı · · 
t{1lldnk' üzere Londra ile bir Ar<q~ ':e )7~ lJ{ ~ .~üt- siye <:.tıniştir. 
b<ı lı;ı ,: .ııo~~~ı ıda ıı itilı\f akdetmek i te- ı_~lerın:n 1.nrl•.,~ır.ıl~ne 1 Ankarıı . . (A. A.) -
d1•• oı tektz111Lon J"".· · bi)diı·ıl kt sıııe 'eya hıı hırıne Ro,,ter ajansının Ku-

ct Stf . . .1 ıgınt le e- } . ~ 
111 '> •1. ırı vasıtası e d.. . yak aştı rı 1 rnasına ım- dus nıuhahiri Yahu-

gı 11. 1 . . 11. ı· . d 
''<:ti 'le. ıanrı:t> neza- ı kilo. göl:n1e~ ı~ın en 1 di ekseriy~tinin hü-
l~1.,1 "aycı.ca b ; muh 1 - Japon arasın~a ' bahısle ~ımdıkı ıııa~ı- : yük bir l'Üyanın ona 
· j 111 1 

;.;ı : ış t r. rf n·as day~t . nıhayet Yeni- ~ geldiği, büyük bir 

1 llht(ıı· · r.,ııı l,l:o un bu şı·~~etlı' çarp'. ŞITI8~. ar ınesını Ye nıcnılt-ke- 1 tecrübenin c-1k~mt"te 
lllll . .\( <' I'· il~' :• t 

0

111 l) ·i 11··1 IJI ıra b ri 1 ... ... 1 
J ,, . • • 1 uırnı · ıgı {:ıııaallı ı 

' 1 ·ıs· · 1 •• •• ı. Y l 1 1 k ._, ( l iÇlll vU)'Ul\. -Yauaı 2 iacl aayfede- a lUjJ en: 'lll O ... n~, -Soma 2 lacl •aıfetle-



1 1 Telğra_ erleri 1 J 

'' y 
Bir çok harb gemileri Hayfa limanına 
toplandL ' ayyareier Kudüs üzerinde 

mütenıadiyerı uçuş yapiyorlar 
(Birinci ylb.d.eıı Devam) 

izhar <-'ttilderini ve 
t:e~~i ni söylen1i ·tir. 

Kudliste ve Fil isti· 

nin bütün Jirnanların 
da hava cok gcrğio
dir. Halk knrğaşalık
lnrdıın korkarak e,· 

ı·aporun radyoda o
kunn1asını nıüteakip 
hir alay halinde ağ
lam·ı divanna gittik 
}erini Filistinin inki-

~ ferine erzak yıg"rnınk-
anıa ugranıama .,ı . 

için dua etı ikl~rini t<1dır. Bir çok harp 
hildirn1ektedir· Yük- geınisi H.ıyf·y~• gel 1 

'ek arap konıitesi u- 111iştir. ·rayyarckr \ 
nıumi lnitibi ele rapo- Kudus üzerinde n1ü-
ruıı hüyük bir snlnı- tenıadiycn uç.nakta-
t u hayal h~vlit ed(•- 1 dırlar. 

Çin - Japon Arasında 
l~i gün~ür şi~~etli ça~pışmalar oliyor 

. \ nka r. t x ( 1-\. . ) _ 
P~kinin ·inni nı i 1 
garbindc <.~in ve j t

pon kıta lan ~lra:sında 
dün ve cvdki o un .... 
~iddetl i ça rpı~ın~ · 

oln1uşhır. BBgün ( · 

topçu ate., i ek r 
. haslanııstır. :\ ı kiı -

deki askeri işleri ko
n11 ·yonunun raporu

na nazCl ra n ça rpış 11 ıa 

.J-~pon lot~ıt1n1n çinli-

AŞlADI 

lcre ateş etrnesile h:-~ :5 
l ııı11ştır. Bir p~kin 
tc){r rafı hu nıüsade-._. 

n1elerdt> Çinlilerin iki 
;·üz ü1 fı ,.e yaralı ver 
( ı f4 ni j ıponlcırdan 

ı 'kısi z fı hit o1nı~k 

uzt·n~ 0~1 kisinin ül-
~ 

dü ~ünü bildirnıekte-
dir. 'l'ok voda hu ha

d iselerc 11 1e\'Zİ i hi r 
hen nivet verilrnek-,, 

~o~ ~ocu~lu Ha~imlere verile.ce~ 
yar~ım parasile 

ikramiye hakkında kanun 
l(anun No. 3253 Kabul tarihi: 12-6-937 

Ço('uk a~ ıları itibarile 
C'll lıa,ta gelen (,'Oruk s~y1-

' kaııuıımı hükümleri dı~ıııd:' 
kalanların hakları ılüşn . 

.. ı mü~a' i miktarda olıııası 
dola~ ı ilr hirirıci: ikinci ve 
ya üt;iiııı·üdeıı hı)r lıau~i bi
riııin tayini mümkin olınaz
~a. ayni miktarda çoeukları 

olaıı hakimler :ıra::;ıntla ku
ra \~ek ilcrek ikramiye ala. 
cak olaıılar ayrılır. Bu kur·a 

1 

.A<lliye ,·okiliııin rebliğ·i al
tında tmniz ı. ahkeııı··::-i lıi- 1 

riıı<:i rci ·i ıle b:ış ınüddı i 
umumiden rnüte ·ekkil bir 
ht~y"et huzurunda yapılır. I 

:Madde 5 - Dördüncü mad- l 
deyl' ı!Üre ikrnıııiy~ alan 
hfıkiııılcrin <;Ol·nklan çoğal

ıııamı:: i~e ikramiye :ildık

lan ı:: •nı:yi 1 'lkip eden iki 

ıo:ent~ içiııde da!!ıtıJacak ik
raıııiycdeıı istifade (•demez-

.Madde 6 - Yardım ve 
ikroımiyc µarnlarıı m dağıtıla
ı· :ıgı sır:hla h!lkiınliktPı. i;:;ti. 
fa \'•' hu~ka dairı·lcıe nak
letmek sureti! • 2556 ~ayılı 

ispanya işlerine 

ADeıni mü~a~el 
ICOMİTESi 

_ Ank~ra (A. A.) -
l"pan~·a iş1Prine ndt 
ıni ı11üdahde konlite 
si yarın tophttırıca k 
tır. İııö·ilz hHıici\·ı· M ., 

Nazırı İnö·ilterer'İn 
~ 

hu toplantıd~t kon .i-
teye veni tekliflerde 
bulunn1a yacağını söy 
leanişt;r. 

- Bu k:wuı · 
c:üre y:.ırdıın , . ., ikrnm:yey 
hak ka1;uıclıktan sonra (i}ı>ıı 

leriıı h(.jkları olan p<trahıl 

lilc ııin (.:Ocuklarnıın aııa \ e· 
ya lmb~ .. ı oları buı Vl'~ıı 
kcıeafann·ı. hunlar oJım.ıdı~1 

tukdirde c;otuklara verilir· 

)[adde l - Birinl'İ ııw(l 
de~ e görf> toplanacak gelir 
ler Mitlin 'cr~ilcr ke:-ildik 
ten ~oımı kalan ıuiktar iiZ1 

rimlen lıcsap ol urı ur. 

Maılde 9 - Çoc:ul.lu hl 
kinılcre vrya 7 uci ıııau ıed 

1 

vazıh (Jl ınlhra. d:ıil·ıtıl<tC:l · 
' Q 

yardım ,.,. ikramiyt• par:ıl:t 

nndan ' c:gi ve re~im ııaıı• 1 

ıı:ı hiç bir \:'ey kesilıııf'z. 

~ l c1L ~ıta<lde 10 - l>ağıtı :ı · 
pıualard;t 5 lir:..dan a~:-ıı! 1 

kc~irl"'r hesaua katılmaz. ıw 
k C:'İ rlenlt-ıı top hı ııan naral~tl' 
bu k:.nıııııın taıbikı kin y:1 

pılınıı~ı icah edecek m:ısra.f:ı 
karşılık tutular . 

Maı1ıln 1 l - Bu k:ı11 11 

na güre dağıtıl ıcak y:nd•1•
1 

ve İkı anıİyP par:.ıfarı hPf :-
1
: 

ne ıııerkt'Z('C :?:3 ııisaıı t:irı· 
hindt• tevzi edilır. 

• ıll 
!ll<id le 12 - Bu kant 

JıllWilıinee tokl:ıııacak p:ır~ 
!: r Türkiye Ciiıııhurh•cti ıı 

4 - ] , .. 1~ 
nı:.ıt fümkasmıia a~tırı ı1 • •• 

. ı . 1 f iz.:ıı hıısu~ı ı.Hr l" ·:qıta :t ,~ 

o ~ırak y:ıtırılıı·; te,·zi :ıt JJtl 

l)anka 'a. it:ı~i :P ~·:1pılıı · 

J rııı l>:wıtıl:1<'al- p:ın1 :ı 
e r1 

üllf1 ıınıt'::;İ ve bıımın ic:ıhı ~' 
l :ıtJ• 

pılac·:ı k i. leı den dolayı >• • 
. ·oı• 

kava iic ı et ''ev:ı Jwnıı:-~ . ~ 

veıilmez. 
- Sonu V:ı: _,. 
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6ô Bay Hftkiml"r: ilk önce 
\lerjı" \. · cf" d .. li ~ rn. e ~ıın ı ı' soy-

rar ise: hukuk teıind • mu. nın miitevf.llilik imtibanları 
teber değildir. Hem bu cihet ":ıkıf1ar nizaınnaıııe:-irıin 37 

Mardin Ulus Se~i Gazete
sinin 10/Hazir:m/937 günlü 
ve 64 7 sayılı nüshasiJe ilftn 
edildiğ·i üzere 7 /Temmnz/ 
!)37 çarşamJ,a :ününe bıra
kılan ve Türk Süryani ka
dim, Siirynni katolik, Erme
ni katolik cmnaat Yakıfl:ırı-

~~.0ruııı. Ben katil de~ilim. 
a n hi(.~ bir vakıt Zehrayı 
hi lll:tdıın. Bı>ıı ı-adecc ühııü~ 
<1: C:ı~sedi ı:;aklauıw. Bu ka-

r ... 

şöyle dur:mn, l4adis .. nin ci- inci maddc:;indeki (C) fıkra
mıyetıni. iııtih:!.rmı olduğunu sı uyarıuca tc\'JiyPtc nam. 
bir birinden ayırt edemez? .... j zet ol..ın Haıına Dolebani, 
Avukat butiıc bu bahisler Yusuf Huri Abbud, <:ercis 

1 
tizeriııde uzua müdafaasını Bançonun (en az ilk ınekte. 

lil. Aiüdafa:un budur. Söy
~a;c~k ba~ka bir ifadem 
\·fi llıilrıııştır. Gerek Müd<lei 

yaptıktan sonra • eticeye bi bitirdikleı ine dair kendf-
geldi : lerindeıı aranan vesikanın 

-sonu var - ibrazi iqiıı) t~thsil çağından 
hariç bulunarılura verilecek 
ieh:ldctname için ilk tedri
sat miifetti~liğioin ba~kanlı
ğı ~ltınd" iera. kılll' acak im
tihanın ya ılınamasından do
layı ibrazi lazım geleıı bel
:enin tedarik edilememe.siu
den bizzarur müte' elJilik 
iıntihanmın geri bırakılma

sına ve Türk Ermeni Kato-

~·\'gerek e :lVukat hiç bir Mardin Ilukuk 
\J~ı· biluıeden, anlama<f :ın 1 H k. I" ... • d 
L,.~/~ Otlar. Halbuki haklı a .lffi IgJD en 
tiıırı

1

~· Sözl ·rimde tam ye- Mardinli Numan kiZJ Ha-
111... C! rlol'l-rudur. Fakat ıöz- dice tarafi:ıdan Mardinli h~· 'fltrı' ,., 
l'ttrı lfl doğruluğunu bpat ki kızı Zahide ve saire Qleylı
!l ·~~7k lıır vaziyete malik lerin~ açılan bir bap hanenin 
ll;.ı •. 1rn Bu şalond;ı: bu san. ilalci .• uyu da \'asının muba 
L -Ya u A 1ıı~la. 7.erindc oturan ~a- keme:--inde 1tf.,zhure Zahide-
hit / i~in tabiidir ki ba)'ka nin bndudu ın'.llt !har:cinde 

.l'y düliinülerııez... olduf'u anla')ılnıakla h:.ıkkın-
~g1 l~ay Hakim, sözün kı 1 da ki da \'CtiyPnia ilanen teL
b~t ben kendi dcdanımda liğ cttiıilmesiııc ve muha
.\rı;~t {ltnıi~ bir kimseyim. kemeuiıı 14/8/937 gününr 
l~1:C!lı· :ıduleı. kürsüsünde bak bırakılmasına kurar veıilnıi~ 

b~ eılecekıir. 1 olduğı.ın·':ıP mezhureııiıı ıncz 

lik cemaati vakıflar; nra.. 
:-ımda t:ıbkikati icap ettire. 

cck ihtilaf zuhur cttiğ'inden 
dolayi da her iki cihetteı 
diğerini gibi geri bıralıtıl-
masına ve her üç cemaat 

~.,., iı: 

PiYASA 

Kllo•a 
IG. sa. --

Buğday .t 2i) 

Nohut ,J 

Arpa .. 
·) 25 

Mercimek ;) 
~ nO 

Yağ ~5 

Deri ıl() 

Yün 44. 

Badem 18 

Badem içi o 
Pirinç lfl 

Mazı 25 

Zeytin yağı 05 
Şeker 35 

Kahve 125 

Sabun 50 
Çay 300 

1~~İktı~~ erkek. hunları söy kfır günde mahkem .. ğe ..ı!"a· 
qb. \t n liOnra ~erine "tur Ieten veya vekaleten ge1me-

vakıfları tıakkında vakıflar 

genel dircktörliiğ'üne maın. 1••------•••11 
u. <like gözler ini bir ınerke- diği takdirde ğ"iyauında ınu-

b:rek clüşürıdii. bakcmeye de\·aru olunacağı 

mat -. crilıne:,ine tevcih ko
misyonunca karar verildiği 

bit ınıeyicilcr ..ıralarıntlan iHiıı olu•ur. . !J/14/18 
~~R . _:.:.:;:._:.:.:,:~--·------------.:__----------....;;.~~-----"'- ' 1Şi<iildi. 

ilan olunur. 

~i .. Aııı· 
~ıı 11 . a cesur ~Py ... Ken-

t~tıtı· 1Udafaava bile lüzum 
I~ Or • 

~ . liı.ı,ld. 
lı," an sonra suçhıı 1z-

lvu~at ö ld' t .\,,. ı. ına s z ~e ı. 
~tC!k ~ U"'at Röziiııü iJeri ... ü-

aı .ı~a~. ıı "I . . k 
~ 1ıtır•r ~<\ tımler, hır ço · 
. ~i~nı dırılt>ııildi. Bir <'•>k 
:r~t;ı-:t getiı ildi. Bir çok 
''b t ''l~ll\r '" ld B l ~· ııt·p . ~' aJ.>ı 1. un a-
lı~t: l•':ı~~, Yapılın ş tctbirler
~!tı~i 1 •it Yine bunların hic; 
~ ı2 ·ı·· 
~ ~t f'd~ ın ka:~ı olduğun~ 
trı ht . ıtıez. Çıınkü bu C!· 

lıt•k gt>ııe g" i· ı . rf ~11 ki)' 01 l IOPIDI~: 81 . lllıp 

'~%ence . Yapıl~n tazyık 
~ir Tl ıl \ ikr~rında bas 

~eı·ı • 1 Yoktur. Bu ik-

ÇOCUK BAKiMi KİTABI 
Kızılay Cemiyeti tarafından b:ıstmlan ve do~·u tmı iki 

ya:;ına kndarki hehekl lrc na~ıl 'hakıla('ağını öğret 'n y:ıv. 
rularıınız adlı kit:.ı.p satı:;;-a çıkarılmıştır. 

• ,.efis ve parJak bir kağ'ıt üıeriııe renkli bir hUrclte ba-. 
sılmış olan hu kitapta: Yeni doğan yavruya annenin siit 
,-ı>rme tarzı. Bebeğin gıdaluı. Yemek ''C uyku zamanları, 
Yatak odası. Beı.leri: Geyec~klcri. Bebeği geytHrme tarlla
rı. Dişlf•ri, Çocuk hast:ılıkları, buJa~ıcı lıastalıkl:u<l:m ko-
rurmı:ı ~ oJları, Bel.wğe yaptırılacak hareketler, oyunlar, 
ith•at !arı, anı•e ve bahanın çocuğa vcret·ı~kleri terbiye ve 
d;ha hir çok hmmslar hakkımla hu) resimle uıufaı.isaJ ma
JOmat \·ardır. 

Bu kit:ıptan edinmek isteyenlerin bedeli olan bir Jirayi 
Ankara<la Kızıl:ıy Genel ~ferkezine göndermeleri ve ad. 

1 rcslerini okunaklı olıirak hilJirmeleri lfızımdır. 
j 1 tanbulda yerıi postahane civarında Kızılay ıatış dc-
1 posuııJn. , e ki ta pcllarda satılmak.tadır. 

UlıUSSESI 
Abone ve IJAn 

şartları 

Türkiye JinrJç 
içiu için 

Oç aylığ'ı 200 

Altı aylığı 3f>O 600 

Seneliğ! 650 1200 

İlAnın beher satırından 
(10) kuruş alınır. ilan 
neşrinden mcsuJiyetİka
bul edilmez. 

Günü w·çen nushalar 
1 (J kuru~tur 
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Yazı 
• a ınasının 

il 

. Bütün yazı matin !arını gri~e ~ırahn 
yenili de~ mali~tir 

·1t1ını, <:S\';•p {1ol· 11111 

rini de düşün: 
Her mü\ sime göre Rt>çel ve ~urupl:u mı hnzır1:ı! .. 

Uusnl Ekonomi \C Artlırmn Kurııınu 

~------------~------------

~1 Ev Kadını! 
1 Bol çil, k nıe\•siıııin,k reç 1 \'<! ŞUI ur 

y;ı pn1:ığı ihaı<ll ı·ttiose, ha ri \'İşne nıt'v ... 
siınini L«ıçırnıa ! 

Ev kadını! 
Tasarrufa riayetin ilk şartı, bir kiler sahibi 

olmaktır. 
Kilersiz ev. hesapsız evdir. 
Kuvvetli ve ucuz gıda Heçeı 'ı1e şuruptur. ,. 

.... ~ 
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! Kurun gazetesi i 
~ , 
•} 1 

: 100 paraya ı 
•) 41 
' , 

Makina aJntak iste.• 11ııler düşUnmedeP ~ . J " 
Hernıe§ Hab ·i evcilı etmelid irler .::: ~ f KURUN -. es!'i adı VAl(I r] sayısı•1~ ı 

ııffi? <> 100 paraya endırdı. Bununla benıh ·r. ~( '' 
kadaşın11~ eski hiiyük h<1cn1ini nnıhah1" ~ 

· ~ ... ... za ctnıektedir. Her sntıcıdan hu fj,r:ıt~ i 
: ~~ ' I · ı u • • h. 1 "" .. 1 .. : ·JOC ~, 

-> • 6\ a JJ n" )1 t·ce<YJ <>"t ' a \' ıgı 115, uc ,, v ı <YJ • jk 
ty /-..~ J _, .,, ... i' 

Ansikiopedisiııin ! ~ nltı ~)'lığı 5?0. yıllığ·ı lO~O l<t1.ruş l da ~f~ll~" 
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