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\/e illerimiz, Atatürkiin riyase 
tinde mühim .bir toplantı yaptı. 
Mareşal Fevzi Çakmağın da işti- 1 , , . , . 

rak ettigi bu toplantıda 1 Ve~ıllenmızAnh- Bır Japon kıtası daha 
H A T A y raya döndüler tamamen imha edildi 

ıneselesi mevzuu bahis olmuştur 
İstaı bul 21 A.A. -

il şvekil Cdftl B ı
Yaı ile Büyük Er
kuıııh ı r b \'e Reisi 
ve bunıd~ı bulun 
n1~ıkt· 1 1 ·ı -' O il \'C { l 
ı t ,. 1 .. 

( Uıı S ı va ron~ı 
),, t 1 

.ı I ı ı<l a AtHtürkün 1 

başkanltğınd<ı top
lı~narak uzun süren 
hır ınüz~ kerede bu-
lunn1uşlardır. Bu ,Atatnrk \'C Mar~şal Çakmak 

n1üzaker ı H t 1 
11 • tae a ay esnasında Celal Ba-
leselesı rnevzuu ba- . 

his ol yar gazetecılcre, 
rnuştur. . 

~lüz:ı kereden son 
ra Ankaraya dön-
11le) .. ..........__ < uzre hnreket 

~örüşler: 

Hatay ışın1n bır 

haftava kadar hc-ıl-
"' ledilebileceğini söy-

leınişti r . 

Et niçin yükseldi? 
Ge~en sene bu mev- pılan 2 kuruş zammın 

R . sımde, şehrimizde geçen aylara nazaran 
~tın kilosu 18 - 20 ku- et fivatının bu kadar 

l'tışa 'k ı ·pn bu sene ko- yükselmesine bir sebeb 
Y~n fiyatlarındaki dü- teşkil etmiyecegi kana
ŞUkl" k·ı uge rağmen Etin atındayız. 
,ı o~unu f :30) kuruştan 1 Yurdun her tarafın-
Şagı Yediğimiz yok. da hayat pahallılığı ile 

Buna Belediyenin bu mücadelede en başta 
~ene nıezbeha resmini ve ilk iş olarak lıalka 
~ç kuruştan beş kuru- ucuz et yedirmek Ce
:a ~~karması selıeb gö~- I lal Bayar hükumeti için 
erüiyora~ da kiloya ya- en büyük bir amaçtır. 

Ankara 21 A. A. -
13 ışvekil iic ~lareşal 
Çakınak ve diger 
vekıller bu gün bu . 
raya gclı11işlen.lir· 

Valimiz gitti 
~inob Valiligine tayin 

edilmiş olan Valimiz 
Bay Fehmi Vuı·aı veni . ~ 

ödevine eitmek UZl'C 

bu sabah şehrimizden 

1 ayrılmıştır. 
Bay Fehmi Vura1a 

yeni ödevinde de büyük 
başarılar ve hayirli yol
culuklar temenni ede
rız. 

Vali Vekili 

JAPO); A~KERLEHl 

Hankeo 21 A. A. -
Tatuknoda lHlraya 

çıknuş olaa Japon 
askerleri yirn1i sa-

atlık bir hnrpten 

sonra tan1amile n1ah 

vedilmişlerdir. 

Ademi Müdahale 
Komitesi 

Yeni Valimiı gelinceye 
kadar İlbaylık iş1erini \'e
kfüeten Sa vur kaymakamı 
Bay Nazım Günesen idare 
ed~ccktir. 

Bay Nazım Günesen dün Lonra 21 A. A. - 1 kında ki İnğiliz pla-
Savurdan gelerek işe baş- Adenıi nıüda ha le nını tetkik etn1iştir. 
lamıştır. Kutlular muvaf-
fakiycılcr <lilı·riz. tali konıitesi bu Bir prensib anla-

=-----~.~~= günkü toplnntısın- şılınasına varıldığı 
Koyuncu bır mem- I - ··ıt"l · ı ·ı k ı· 

Ieket olan Mardinde (.a goı~u u ~nn ge- ı zannedı n1e teüır. 
ise bu amaca. daha [ rı çekıln1es1 hak-
kolay varmak ımkft.n- • • •1 t• k . . 
ıarı varcıır. · 

1 
Harbı ınsanı eş ırme ıçın 

Belediyemizin üze- j "'J 

rinde durduğuna emin pragram 
olduğumuz memleketin 1 

genel sağlığı ile alAka
dar olan bu iş üzerin
deki karar ve teşeb

hüslerine sabırsızlıkla 

muntaziriz. 

*** 

Vaşinğton 11 A.A- harbi insanilcştir
Hariciye veziri Hull ' ıuek için bir pro
sivillerin hava bon1- <'rraın hazırlaı11ak
bor<luman'3.ri~dan 1 ~a<lır. 
korunn1ası ıçın ve . 
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a ır karakolu 
u · . da beş on dakika 

o rmak lazım 
- 1G -

Be~ lıucle zahınrt edi bu giin akreplere yardım 
yoı •n sayın dostnnı . Bi· ediyor. Bu çok nazik hay

ı , 7 • oı ra '\ i. u: . d~ı ~t C:«'k I v:rnlardan hı·n U z dört ta-
t-:ırı. Bır:ıkt:ı ık1 sını uera· ne tntıırn ., idik ki yüzü 
ber trmizleı t:5İll ·~ 

ın ii7.e yağmur <laııılalan 

Biraz d:ıha ilQrliJ oruz. ıhi -;<mege lı:ı ., ladı . Çaresiz. 
\rkad:ırı bir koma ::-e~i dörıdiik, tekrar siyah ~·a-

duyuyoruz . Döııiiyonız. <lırımıza gir ik. 

Bir taksi. Yanımıza gel- \ t J k k 
. • . • . 1 z sonra or a ı · ·a-dıtrı vakıt ıçınde kıyıu et-

1. "" hl t u..ı .. .. ü .. .. 1 rardı. Yağmurda başladı. 
ı sı ıa w uurum ıu !!O· Ç d b k d ..... " .a ır er ne ·a ar ya.,.-riivoruz. Selarnht~iyOruz. . e 

N " 1 t d .. f ~ ıııuru tutuyorsa d:ı çok 
r ıoş esa u · ince adeta toz gibi olan-

Kasır Karakolu. Bu- l:ırın içeri siiztilınesirıe ına-
rada bt\ on uakika otur- ni olmadığı iı;iıı yüzümü-
mak lfı.zırn. SabahlL·yiıı ze çok ince su zerreleri 
geçtiğimiz köy leri şimdi geliyor. Yağ"ıııur sabaha 
birer birer görııyoruı. Ka- ' ka<lar de\·am etti. 
sır köyü kernrnşek köyü 
' e nihayet soıı menzile 
Tü veyrik k üyii. *** 

Gözlerimi açtığun Ya-

Hava bir parça yara- kit ortalığın nğ":.ırmağ"a baş-
mazlığa ba~lıyor gibi Sİ· 1 !adığını g öriiyor um. Ha
) ıdı bulutlar ~lardinirı vuya !.rnk ı yurum . Hava 
hzerindcn bize doğru uzan- açık akşam, bize hiı;tc 
rn.ağ'a b.a., l adıl~r. Fakat giizcl olmıyan oyuııu y:ı -
lıı ı klet ı le acaıp yollar- pan bulutlar kayholnıuş 
dan Daray a. giden bizim ına vi bi r sema henüz doğ 
gibi iıti'atılar hiç bu ufak mıyan gii rıese kollarını 
ınüşkilf~ttaıı yılarl:.ırmı ? :u:ıvor. ., 
Yıne bır kaç akrep da- ı ~ 

v ·t etm0k maksadı ile 
kırlarn. <; ıktık . Fakat tali 

- Sonu Var-

ŞEHİR ve 
İLÇE 

IJ A B A, RL L .. Rİ 

Belediye Reisimiz 
İzinli Gitti 

f Belediye R eisin1iz j ni vekfıleten BeJe
Doktor Aziz Uras diye encü nıen üye. 
tedavi için ik i ay s inden ~lusa Uslu 
mezuniyet le dün is- görecek tir. 
t a nbula gitn1 iştir. 

Aziz Urn sn tez iyi 
Şa rba ylık işleri - olm ı sını dileriz. 

Seçme Haberler 

3 Bın Ton Buğday 
satıldı 

Ziraa t Bankası satnıış olduğu Buğ
bir h .a f ta içinde 1 dayların nıiktarı üç 
~endi stok1~ ı 11 dau ( bin tonu geçıniştir. 
ıç ve dış pıyasa ya 

Enternasyonel fizyoloji tonğresi 
Önüınüzdeki A 

ğ"ustos rı vı içi ne.it:' 
Z ut· i h' t t 1 <; 111 <l n ~ c;l I< • 
Fizyoloji kongı esi-
ne Türkiye nann-

na Pı ofesö r ke111a 1 
C enab ile doçent 
HHdi İrn1ak ıştiı ak 
ed e:. c e k lt"rdir. 

J 
Sayı 

t 
........ .. 1 

:· Gari~ Yaralar · 
...... · . .. : . .. : .. . : . : .. . ·. 

Hususi Eldivenli 
~ir försız 

Albert Morg an 11~' 
A ·ı ı n11nda bir Ingı 1 

apaşı, hırsızlık y~· 
pa rken hususi eld•: 
venlerini giyn1eY1 

unuttuğu için ge
çen lerde yaka la rı • 
nııştır. 

Al bert, eski n p~f 
lardandır. Polis, o· 

• 
nun parn1a k izleri' 
ni daha 17 yıl öll~e 
a lnuş ve sıkı şekıl· 
de takibine başls· 
mıştır· 

Fakat Alber, biı' 
çift hususi eldive11 

yaptırtmış, eldiverl' 
leri giyerek yaptı' 
ğı soyğunculukl~" 
da izini kaybettir' 
111eğe dain1a 111&J' 

vaf fak olnıuştur. 
Son defa, eldivel1" 

le ri ni yanına a )(119' 

dan bir vurğuCJıl 
çıkması, nıeşhur İf1' 
g ili z apaşının y9" 
k~ lann1asını kolıı1' 
la ştı rınıştı r. 
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[Yurttan Haberler 1 Annelere üğüt -PİYASA-
Sam~ u ıriHdl a 
~öy sağlığına e~emmiyet veriliyor 
~anısun -· VilAyetin 

Yaptığı bir tamimde köy 
Yollarının bir an önce 
hilirilme .. i bildİI'ilmek
~edtr. Par·ttde hazırlanan 
b ~~ senelik proğramın 
ırıoci safhası muvaf-

fakiyetıe başarılmıştır. 

lialen ikinci safhanın 
tatbikatına geçilmekte-

Belediye 
Riyasetinden: 

dir. Bu safhanın da çok 
yakın bir zamanda ik
mal olunacağına mu. 
hakkak nazarile bakıl
maktatar. 

Diğer taraftan köy
lerde &ıhhi durumun da 

esaslı bir kontrol altın

da bulundurulması ka
rarlaştırılmıştır. Bilhas
sa ııtma mücadele he
yetinin yaygın bir hal
de hüküm süren sıtma
ya karşı aldığı zecri 
tedbirler faydalı seme
resini vermektedir. Ge
çen seneye nisbetle sıt · 
ma sabası gittiçe da
ralmaktadır. 

Çocuk Esirgenıe 
Kurumu Genel A1er
kezi sıfır yaştan bir 
yaşına kadar çocu
ğun nasıl bakılaca. 
ğını öğreten Anne
lere öğütün Birinci 
scı yısını yeniden b ·S 

tırnııştır · 1111 
Birinci sayı öğüt 

hirer aylık yazılnuş 
12 ta ne ınektupt ur. 

İkinci sayı öğüt ; 
nası 1 Çocukların 

Mardin icra 

dairesinden 

A1ardin Abdulka

Beş ınıntakaya ay
rılmış olan memleket 
tanzifatmı temmuz 938 
iptidasından Mayıs 939 
sonuna kadar onbir ay .. 
lık teabhüpü \5445) lira 
nuıbammen bedelle ve 
on beş gün müddetle 
ll9ık eksiltmeğe konul
lllllftur. ihale 29/6/938 
çah ...... ba. .. ü 

---------ı dır k~lav ve Yakup 

de'~ gun saat 12 
y Belediye dairesinde 
e:!Uaoakttr. taliplerin 

.. itme şartnamesini 
torınek üzere her gün 
ve pey ·· ib suermek için 

ale saatmda yüzde 
Yedi buçuk muvakkat 
eın· 

. ınat akçasıJe ve ken 
dıI:rinden istenilen ve. 
saıtıe birlikte Beledi,re en ·· J 
t cunıenine murucaat 

e tneleri na.o olunur. 
4-4 

Belediye 
~iyasetinden: 
Ali i\ var~z nvldlftan olup 
· . <;eppırlen Bcle<liycye 
ıntık· ı . . 
ı a etrnı~ olan kazzaz-
bar Çarşısında \•aki l>ir 
· '}) dükkanın Haziran 938 1Ptid ~ ı:o asından Mayıs 9.:.9 
icanuna kadar bi~ senelik 
lıe:1

1 (34) lira muhammen 
ınu~ 

1

1e ve on beş giin 
ko ' etle ar;ık eksiltmeğe 

nııiınuı:.t . . 
teın 'i ıır. ıbalcsı ~ 

"'-ıtııuz 9· . 
gurıu .~s Cıınıarteıı 
l''!d saat !2 de Bcledi
ica e Yapılacak ve be<lili 
tau11pı P~ineo alınacaktır. 

erın 
ve 8 muayyen gün 
llıeniaatte Belediye eneli
~ ~ tnüracaat eyleme-

l olunur. 
1-4 

Vakıflar 

Oire~torlü~ün~en : 
E:ı;Jd Kiracun: Halil 

Abdullatif 

Vakfı: kasın1 padi
şah 

1Ycvi: ~tir flanıa. 
ını 

Emlak ıJO.; 157 

Jll'rkii: 1 i nic c::1dtle 

Geçen sene 

ldra.ı;i Lira: 2711 

Aluluı nı ınen btdeli 
Lira: 2200 

Haınanıın 93 se-. . 
nesı ıca rı ıçın 2200 
lira muhan1men be
dtddle paz~rlıkla 
nıüzn yedeye çıkarıl
nııştır. 7 teınnıuz 938 
ihale günüdür ta
liplerin v:ık1fl~r ida
rasine gdmeleri ilan 
olunur. 

2-4 

oğlu Seliın ve Nesri 
şehrestan ve sClİre 
ar~sında nu1ş·lan 

nıüşterek Nt cıned
din ına ha ilesinde 
vaki yemini muka-

ddemn vu ... uf bas
lll :. cı ikt:u dvcvın ,,, 

aITırnus şehristein 

veresesi haneleri yi. 
sarı ve cephesi t~ri
ki am arkası İşo 
haddat handerile 
n1ahdut (2200) lir~ 
kiynıetinde bir hi-tp 
h,nıeniu kabıli t<lk-

si n ohn"dığından 
satılınasına krar ve
rilnıiştir. 

Birinci satış 25/7/ 
938 pazartesi günü 
saat 11 de ı ycıpıla
cektır. 

İşbu satış günün· 
de ğayrı nıanl<ule 
taktir edilt>n kiynıe
tin yüzdt' yetnıiş be 
şi hul n1a<lığı hı ktir
de satış on beş gün 
tenıdid olunantk 10/ 
8/ 938 çarşan1ba gü-

besleneceğ·ini ve nıa 

ınalarının nasıl ha

zırla nacağını öğre
tir. 

Cinai 1 Klloaa 
Kr. sn. 

Bu<rdav 1 4 
Ar~a. . f 3 1 50 

-Un (Bir ÇU\'al) 650! = 
Darı 3 
Nohut 4 1 50 

Her iki öğütleri ,•-:~~''-:'r_ci_m_e_k __ ı-_4_-ııı_50 
l 'iriuç ·N il 

İsteyenlere kurum 1 -::S~a-:-de-=-· y=-ağ--190 -
pnrHsı7. ol~rcık gön 1 

<lerir. «Ankarada 

hulunan Çocuk E 
si rğenıe 13:· şluı n Jı 
.... l . · ı 1 
gına» Jır yazı ı e ı 

~1dres bildir 111eniz 
kafidir. 

T ra~om~an satın 
Bllhas'5a .kara si· 
neklerden ka-:ın 

ve oau yaşatma 

Tere y:ığ'ı 75 
Zeytin y:ı~ı 60 
Yiin 40-.. _ 

35 Deri --- --- - -
Badem ' ';") -----·:'----
H:tdPm içi ı &5 

ct;"IZ - ~u -
Cı·' iz i~i _iQ_I = 
~ialılq> , _ 
Mazi 1:! 
Kesırıe Şeker B5 1 -

~- -

'1'01. ~P.ker H2 
J\all\·e 125 i!-
~:ıl>ıın 4j 

Çn~· ı~ıo_ -
Kuru iizünı 20 

- ,-'ekmez-, -- 2~- -

Tr d hoın bulnşıcı 
Hal /14"0ii 

I l ' PH İl :~5 1'-- - ---
'IH'Uk 4fi bir hastalılctır k~n- llııl _____ _._ .. 

dine ve ;ocuk lcı rını 
1<01 u Ç<l '"t' ol:ı r;ı k . 
sık ~ık ellt-rini sft- '. 
bu11IH yıka kı·n<li 
n1t-ndil ve havlunu 
kullnn çocukl::trın~ ! 

1 

kullannıa kirli eli .. 
ni kendi gözüne Ye 1 

çoculdetrının gözle
rint- sflrnıe bilhassa 
kara sineklt>rden ka-
çın ev onu y~şatnıa 

ULUS SESİ ,, 
ABONE ve iLAN 

Şartlan 

-· -Abone Sartları 

A vlıl'Tı • h 

- - --
Kuruş KuruE 

Oç Aylı~ı 300 
------- --
Altı Aylığı 450 800 
--------
~eneliö-i 

rı 800 j1500 

·-------------------nü aynı saatta v;.ıpı- ' 

lflcaktır. 
! IL.4N ŞAR1LARI 

İlanın bener satırından 
(10) Kuruş alınır. 

İş'1u ğ:lyrı nıan · 
ilan neşrinden mesu

ku lc her hn ngi bir ı liyet kabul edilmez. 
sur·etlt" h~kkı obn- 1, 

Günü geçen nushalar 
ların satış günlerin- (10) kuruştur. 

den evvel icraya 
1

1 ................ . 

nıuracaat eylenıe- Y dd y 
leri satışt~n doğa- ur aş. 
C<t k 111;.ı sa rif ı ı ı üş tt· Ku rduğunıuz fa b-
ri ye ait olduğu sa · ri ka lar ve yaptığı-
t ı~a iştirak (•<lt·cek- nuz L)emiryolla r hep 
lerin yüzde yedi bu- ulusun biriktirn1e 
çuk pny akç~sı ver- gücüne dayanır, bu 
ıuesi lazım g~lece- gücü arttırnıa senin 
&İ ilan olunur. elindedir. 



J n A R E'H A N E:s İ 1 

Eakt llalke•l Blaaal H..-al Daire 

Telj'raf Acl..e•l 
Mardin<ie "Ulus Sesi,, 

Umumi Ne,rlyat ve Yazı ı,ıerf 
Dlrektörii 

M. Siret Bay: ı r 
Ba .. Idıiı yer: (ULUS SESİ) Baaımevl 

H r Nevi ve En Güzel 

Kolonyalar 


