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Tevfik RüştüAras hu münasebetle 
beyanatta bulundu 

Ankara 1 A. A. - yanatta hulunn1uş: 
kan1utayın bu gün- tur. Yine hu 111:.ina
~-~ top 1 an tısında sebetle söz almış 

Hankeo 1 A A. -
Çinlilerin n1ühin1 
n1uzaff eriyetler kH
zandıkları bildirili · 
yor. 

Yensikan ile Lon
tegon arasın yirnli 
altı bin n1e\'cut1u 
on dördüncü Jtipon 

Kuruluş yılı ı Ağustos 1927 

fırkası tanı<Hnen iın- 1 

hn ediln1iştir. i 8azı' şe"ı'rle JO ye Suso,·d~ n T;.ı ng il ru ~ -
SHng istİknnıetİnde nı'Jen zezelı: nlJu 
i 1 er 1 e n1<: k t e o 1 n 11 J a - U "' " U 
pon kuvvetleri kan 
h bir nıuharehc so-
nunda <la ğıtıl nnş
la r<lır. 

Anka ra 1 A. A. -
l)ün a kşrl tll S ve ü da 
bur:. <.Lt iki ver sar
sıntısı ol n1 uŞtur. 

Urkiye - Yuncınis ol:'n Hrıtipler, Türk 
tan antant krdivol ve Yunan n1illetle
n1uaht·<lesine nı~n- rini tecrübeden geç-
~~k1 n~uka vele tas ıniş dostluğu üzc-

1 edılıniştir. : rinde dunnuşlar ve 
B M 1 bu dost1uğu bir kat 

Hataydan, Ankaraya 
bir heyet gitti 

Kasta ınuni ve Ç a n 
k11 ıd :1 <l:t L1 s ıl alaı la 
zelz le ol nnı~tu r. Nü 
fuscn z ~lviat voktur. 

_, " 

Japonyada da 
zelzele oldu H .u. n1unnsehetle j da hn teyid eden 

'tlcıye Vt kili iki 1 n1unzaı11 111uahede
k~eıııl~ket a rnsıııda- ! vi hazırlamış olan

ı sıkı dost luğ·u \'e i ı •rı selc\ınlanuslar
~1"~lhpervernne is hir- dır. ~luk~ vele . Ka-

B~nlar, Hataydaki faciaları bizzat 
hükumete bildirecekler 1 

ığ' ~ ' · ırıı hir chtf;, dah .- ı n1ut a vın ittifc ı kile 
lt""h ı.ırüz t. ttiren be- kabul- olunınustur. . 

lnsanlı~tan uza~ ~ir muamele! 

Adana 1 A. A. -
Hatayda grçıı1ekte 
olan facia lan bizzat 
hükfımete hildinnel< 
için Eti Türklerin
den Abdülhan1id 

Japonyada Kuşir 
Hayya tın riy<1setin- 1111ntnk<1sında biri 
de beş kisilik bir biri ardınca bir kaç 
heyet Ank~l r~ıya git- zelzde duyulnnıştur. 

1 - A l <l l'esikn jda denıir 
nıe < uz re < ana a ıı , · . l . 
aeçn1işlerd i r. ~ yoltı))}r ~ 3 ç yen n-
b dcil bozulınuştur. 

Hatayda yaralanan 
Türkleri 

M@lır<dl_üliil IED~ktöırü~~ 

f:ransız hastaneleri kabul 
k@lVlYJ~tlYI . 

etmiyorlar 
Şehrimizin Elek

tirikle tenviri gün 
geçtikçe inkişaf et-

Yarah hrdeş!erimiz Uanaya nakledildiler \ me~~~~;~i cadde ve 

il Adana 1 (A. A.) - yarnlılar Dörtyola cadde üzerindeki 
al tayda son harli- ve oradan da Adana evler, Vali konnğı, 

se erde 1 l' yara anan 1 111enıleket b~stane- Hükunıet dairesi, 
tı~rekle~i Fransızla- sine nakil edilerek resmi ve hususi nıü
ı.ı lllrınde bulunan tedavi altına alın- esseseler tenvir edil-
llatay h·ı t · k · 'k" · k but c s anesı a- nuşlardır. n1ış, ı ıncı ısını 

· etmediiinden -Sonu 2 inci sayfada-
Güzel Mardinden bir manzara 



Seçme Haberler 

Saf ve mahlut 
Zeytinyağların 

Vasıfları tesbit ediliyor 
.iktısat Vekaleti, \ n1atadır. 

r.1yas~dı a sadtılanhzey \lekület, nıahlut 
tınyng arın an e-

ve saf zeytinyağln-111en tH 11H1 :nına ya-
kın bir t kseriyetinin rını avırnn birstnn-
nıah)tit olduğunu dard tesbit etrnek 

ŞEHİR ve 
İLÇE 

llAJJE/llb'Rİ 

Mardin 
Elektirike Kavuştu 

gözününe alarak bu ü Zt! re ze y ti ıı - -Baş tarafı ı nci sayfada- bin<lst, pnrke k<1l-
işi esasındnn halle yağcıları bugünler tesis,ıtta Beledive dırını cndd('sile dH· 
knrar vern1iştir. de Aııkaraya çcığı- tarafından eksil~_ ha çok güzellcş(-' n 
Zeytinya ğı diye rarnk bu nıesele et- L\lardinde clektirik-

n1eve konulnıuş - 1 h t 1 satılan '· ':.l t!lcı rın için- rn fı ne.la görüşn1eler - e o·ece :ı va ı CJa ...,. ' tur. n ., .. 
de nıühiın rniktnrda ycıpa caktır. Bu gö . başla:ııış, Halk cu 111 • 

panıuk ve sair to- riiş rnelerde <llınan Elektirik ışıkları 1 hu, iyetin bu nıede-
lıunı ya~l:-ırı karşık k~rarlar deı hal t a t- . içinde yıldız gibi ı ni v~~rlığ-ını sev1nç 
bulundugu anJ<lşd- 1 bık olunacaktlr. parlaınnya başla_ 1 ve şukranla karşı . 

yan Yeni Halktvi lan1ıştır. 

ri alarımız 
Ne ~a~ar şe~er isti~sal e~iyor 

Yurdun1uz şeker azal ınıştır. 1933 se

fa brika la rının ge- nesine kadar bütün 
çen 037 senesi z,1r- istihsalat yekunu 
fında istihsal etnıiş 65 063 tona yüksel~ 

Çocuk Kurumunun 
Mac:&;ya verd ği 

Me~' uslarımız 

Sayı 940 

~ GarfüVak'alar: t 
Bir lordun 

Dügünü 
lngiltcrede 66 raşın<la 

Belgosen isminde bir Jonl· 
ıııı 28 vasındaki bayan . . . 
Şeylft ile e\'lenıne:::-i günün 
t'll nılilıim hadi~clcrindcn 

hiıi olmu~tur. Şeyl<l pinsoıı 

uir Kaptanın kızı imi~. 

1 ~ikftblarını Demirci Gret:ı 
grııı kıymıştır. 

Ka~m Tayyareciler~en 
~ir filo 

Markiz Tausencr irı 

kuzeni 20 yaşlarında ha· 
y:ııı Uısula Vuldron kadııı 
Pilotlardan mtirckkep bir 
Tayyare Filosu tef'kil ~t-. . ' 
mok i\in, İngiltere Harbi· 
ye XezarP.tindcn nıusmıdı' 
is te ıııiştir. Ru miiraca:ıt.irı 
de. ım .. iıla , Jnpon Tayya 
re Filolarına J,arşı h:ıı P 
edt" ıı Çinli kadın Tayya· 
recilerin büyük muvaffn· 
kiyetler elde etligini mi· 
sal olarak göstermi~tir. 

lngilter(' hükfımdi bu 
!,adının feklifini ehemmi· 
yPı le tetkik etmeye ba~Ja · oldukhırı şeker nıik- h I Ankara - Çocuk li )'cırdıınlrırını n:ı-dig'"' i a de n1ütea-

tarı 51,575 tonu bul- Esirgenıe Kuru nu d'l 1 t 1 mı~tır. kip senelerde tedri- zarı ı < Gı e C\ an 
ınuştu. Bu A1iktarın Genel ~lerkez Ye Ç I 

Cell •:-lzalııu1 fra b<ış- , ocu < Esirgcnıc 10046 tonu Alpullu, - u idare hı-v etlerinde 
6.228 tonu Uşak, lan1ıştır. 1037 sene- on beş senr~den beri Kurunnı unıunıi rnerl 

20.361 tonu Eskise- sinde hariçten 14.3:rn devnınlı bir suret- kez hey'eti, Edirne 
· snyJ<lvı Bay Fcıik hir. 14.940 tonu Tur- ton şeker ithal edil- te l<uruına fahri 

hal fabrikaları tara- ı nı;ştir. 1 hiznıt>tJ{" rİIP değer- Kaltakkıran' Kü- ~lıs!nfaaskl'ligini y;ıp· 
tından İstihs".11 edil- p. tahya s~1yl~l\'l Bay 1 nıakta olan bir İngiliz, 
ıniştir. lls.'ak ve Al- olonya mallarının L9Jeller'ı Receb P cker, ·re- Mukavvadan bir Kcuııln U U l · l ... 1 J> yapına va muvaffak olrmı~. 

ı (lr(C\fflS: l\'ClVl :>C\V •• w A •••• p~l unun t~.·sis tari- Polonyaya aitnıal- t{,lrih sırasına tabi · . ~ · ·· ., \e hu kt·nuın ıı;ın ııntıyaı 
1 ola 19·...-G . • ibra hını Sureyyn rıılı s tiveı->i almak maksadi-
11 n . ..., sene- )ardan olup ~a ser- tutulnıadan ldı.r.ıng y 1·o-,·t'ı· ,Qün 1 üş ııı:ı - Je !!'C·ı·cnlenıe Londra,·:ı. sinden 1033 senesine r.. ,,, •. .. " 

g i ve pannyırlarda hesabı yoluyla oden dc·'l,,,.1 1·ıe ta iti~ .. l\.pa- gelnıi~dir. Keman çok eyi kadar her sene is- • ıL 
. t eş h i r edildikten nıesi lazınıgeleceği 1 ., · 1 1 1 s<>s vl'ıiyormuş. bu nıiitc-

tıhsah\t artnus ol- ) k )"k d I hl'" rar \'erınş, lll<H.a · ŞPuhü::. gene. askı>rlirriııi 
d v J ld b · sonra satı aca 0 3 a a ar ara te ıg yalnr .!!enel n1eı kez uitirdiktcn s~nrn bü.~iik 

U O"U 1fl C U ta- J f b J } 1 . 1 1 - ~· 
.1ö ... 1 an arın e e erı o unınuştur. başka•ılı<rından ken- bir <mukan·a kenunh J. rı ıten sonra senevı ! ~ 

istihsıııat her sene Yapa~larıınız Satılıyor :ıi,~~rine, verilmiş_ ~:i~:~:~;~~.~i. kurın•y· dil· 

Mukavvadan 

Keman yapılmış 

Piy~sada bir ve Anadolunun inct' -------------------
miktar Anadolu ve mallarından üç bin 
Trakya cinsi yapak~ kilo elli yedi kuruş-

Çocuğııııun sağlam ol- Jarı · satilrnıştır. tan, trakya yapnk-
ına ... ını istiyorı::an ona bol Renkli yapaklardan farından 1484 kilo 
bol Uzüm, incir, fındık, 
poıtakal elına ka~·~ısı iki bin kilo kadar I a ltn1ış kuruşt~u~ sa-

) ' edir. 1 kilosu 64. kuruştan tılmıttır. 

Bedelimiz: Her TUrkt!n Bankada bir 

uı~~aş! 
Yurttaş! 

tasarruz hesabı olmnsıdn·. . . 

, 



..., iayla s 

ilçe Rö portajları 

Bizim Ka~raman Otomo~il 
O kadar yük ile İstasyon

dan şehre çıkamıyor 
-12-

n Adamlı fenerli oto -
ıob·ı· . 

1ar ı ırnız yeşil taı la-
'I ar a~ından l\.oşar ak 
nar 1· 1i ( ın ista~~1onuna ge-

Yor. Ve pek tabii ola-
rak . 
y . Ytne duruyoruz. 
enı bir müjde ile kar

Şılaşıyonız. 

Bizim kahraman oto
~ O bil o kadar yük ile 
~ıasyondan şehre çı 
.knrnı~·or . Kızıltepede 
1 en telet"onla istedi o i-
nı· ~ 1~ otomobil bura ı a 
ge ecek ve yolcul ı ı 
8lıp g··t•• o urecek ! .. 

\7 · erecek cevap :vok 
ıstasy · · r . on ve civarında 

1 
esıın almak için do 
a.ıyoruz. 

yatı başladı. 

Ruraya tla yerleş

tik ve derhal yerleri
mize alıştık. öteki to
sun otomobil boş ve 
ömründe muhakkaki ilk 
defa olarak böyle mes
ut ve bahtiyar başı boş 
içi tJOş, üstü boş koşu
yor. 

Bizim otomobil bü
yük, arkadan geliyor: 
Eğer emektar tosun her 
hangi hir sebeple ina
dı tutupta duracak olur
sa bizimki arkadan ile· 
rek onu ç•karacak. Fa· 
kat bunlar lüzumsuz 
tedbirler. Çünkü bu za
vallı talisiz makinada 
inat edecek takatı yok, 

h Gelen o~omobil her 
1 

niha~:.e~. bi~ gün fat di
b~~~ çok ıyi olacak ki ye duşup olecek. 

fazla bekletip üz- r • • 
nıeden h<~me ld: \ e nıbayet Manlın. 
Çoc k , n ge '. 
ı u lar hemen eşya- Eksiksiz, yarasız ve 
1!~10·1~· başına iişü~tü- ölüsüz dönüyoruz. 

' 1 1 otomobil al'a
sıncıa l. 

Sayı 940 --
Yurttan Haberler -PİYASA-

Zeytinler 
islalı ediliyor 
S lifke - Büvük ., 

bir lusnn bakınısız 
olan zevtinlerin1İ -,, 
zi n is la hı için ha llc-
ta bir heves ve g~y
ret gö ülınektt·dir. 

Zirant nıenıur-
luğu, Avv;ılıktan 

iyi cins zt·ytin ~ı şı

h1rı getİrlnıiş ve 
zevtin nııntcıkala -

J 

lanndHki köylere 
de.i ğıtn ıışt ır. 

Ankara ya 
Caniı Bahk gön~ 

derilecek 

İzınit - Körfe-
zinıizde tutulan ha-

Spor Bayramı İyi Geçti 
Hendek, - Genç

ler yurdu bHşkanı 
Karnil Cerrahoğlu
nun gayretile yurt
ta zengin bir kütüp
hane vücude getiril
nıişse de bundan is. 
tif nde "deni er sn va-. "' 

n ı hayret dert cede 
azdır. 

Kasab:ınıızın tnbii 
güz llikle:>rİ ve nıesi
relt·ri bol olduğu 

Cinsi . Kilosu 

•-----------' Kr..-· ' Sn. 
Buğ'ıfay _4_, _ 
Arpa. 3 1 50 

-Un (Hir çuval) ü50 1-
Darı 3 -----Nohut 4 50 
~lt·rciıııek---:-- -4- -50 
J>iriııç - _2_2_ - -
-:::-,::--:~---1-- -
:Sade Y afr DO - ,... 
Tere y:ırrl- -,;..,- -
Zeytin ya~ı (;o -
Yiin 40 . ---Ueri ;3;) ----
Uadcın "'" 

_!3adem içi tı5- = 
('evi?. ~U 

<'~\'İ 40 = 
~ialılep 
~l:ızi ---

ı h;1 ide işsiz gt>nçlerin 
hundan istifade et
ıniverek vakitlerini ı t)~ı bun 
kahvelerde, nıahal \ 'ay --.-

le anılarında geçir- Kurliiiziiı7ı 
meleri elbette doğru Peknıez 

Hal -!O 
değildir. Hendekte PP~L.,..,...il-_~----1 3~ =--=_ 
spora ait bir hareket ~ ı 4-~ııçıı' ,) 
görüln1esi de tees1..ür ı•_. ... __ _.._ _ _. 

uyandır<ın bir vcızi
yetti r. • 1 

:-------------------lıkların Ankaraya ı 
ULUS SESi 

canlı olarak nakh 
1 

için Avrupad·1n f ı
çılcı r getirilıniştir. 

Bunlcı nn İsti11 1alını 
bd lıl<çılık nıüh hns
sısı Ken1 <-d B~ vra k-

"' 
çı öğretecektir. 

İLAN 
Vali Konağının yı

kılan iki oda divarla
rmm enkazı ve ıa,ıarı 

15 gün müddetle art
tırmaya çıkarılmııtır . 
İhale günü saat 12 de
dir. İstt·klileria daha 

_____________ , fazla tefsilat almttk 

1 

! 

: 

ABONE ve iLAN 
Şartları 

-·-Abone Sartları 

~ 

.~· ~ A vlıl'Tı ..:.: 
.. c: ... -• !"') 
ı:: ·- ac.:: 
c- ~ =.::-- ,--Kuruş Kuru~ 

(\: A vlı.7ı . "' 300 ' 
ı~ -

Hr eşya nakli- .. ~ON -

-----------i Tra~om~an satın 
iizre her gün Nafia 
dairesinde müteşekkil 
komisyona müracaat 
etmeleri lüzumu ilO.n 
olunur. 

1 

1 

.! 

Altı Aylıgı 450 800 
-

Senclil",.i 
"' 

800 1500 

Annelere üğüt 
1( Çocuk Esirg< nıe 
k U•.un1u GeıH 1 ~it r-

< %ı sıfır V<ı~tn n lıi r \·a ~ . 
:. Şına kadar ÇO(U-

&un nasıl bakıla
cn ~rıı11 ..... .s ogreten An-
11tleı·e .. ... .. .. B. 

• Ot! ut un ı-
tın · ,., 
d cı sayısını yeni-

en l)·lst -
•• c ırnuştır· 

1 

Bır111c1' ·· ... ·· t b' savı OO'U 
ırer . 1 k - ö 

12 
ayı· y;ızıl ı ış 

t~ l İ . ne nıe <tuptur. 
kınci S~:\yı ööüt: 

nasıl ç h ocuklann 

heslı·nt ceğ·ini ve nıa 
111~ların1n nnsıl ha. 

zırhın: cetğını öğre
tir. 

Her iki öğütleri 

isteyenlere kurum 
par~sı"l olarak gön
derir. «Ankarada 

bulunnn Çocuk E 
sirğenıe B: ş1<~nlı
<:rına» bir vazı ile 
~ ., 
ııdrt s bikhı ıııeniz 

kafidir· 

Bllhas~a &ara si• 
neklerden kaçın 
ve oau yaşatma 

Tıcthonı bul"şıcı 

bir hastnlıktır k~n-
dini ve ;oculdarını 

1-4 

Yurddaş! 
koru çare olarak Türk evinin şe
sık sık ellerini sa- refli ananesi kiler
bunla yıka kendi dir . 
nıendi1 ve havlunu Kavanoz, kava-
kullan çocuklarına noz reçelleri, şişe 
kullann1a kirli eli.. şişP şurupları olnıa
ni kendi gözüne ''e yan bir ev, Çocuk
çocuklarının g-özle- suz bir yuva kadar 
rine sü rn1e bi lhnssa tadsızdır. 
kara sineklt>rden ka- .. I 
çın ev onu yaşatma . ~u guze 

1 
anane

mızı yafata ım. 

1 
1 
1 

ı 
1 

' 
1 

1 

lLlN ŞARTLARI 
İlanın heher satırından 

(10) Kuruş almır. 

İlAn neşrinden mesu. 
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

Yurtdaş! 
Yiyeceğin, geyece
ğin velhasıl her şe
)'İn yerlisini kullan-

. . . " 
nıa yı yenı ıçtımaı 

ahlak emreder. 

-



1 D A R F;JH A N E;8 İ 
Eakl Halkevl Blaaal H1U1Ui Daire 
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ULUS SESi 
Umamt Netrlyat Ye Yazı itleri 

Direktör& 
~ı. Siret Bayar 

Ba•ıldıit yer: (ULUS SESİ) Saaımevl 


