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Sancak Dahiliye Müdürlüğüne 
Tam salahiyetle, Halk Partisinden 
A-bdurrahman Melek tayin olunacak 

Hatay dışından getirilen Aralı ve 
Ermeniier geri çevrilecektir 

D Antüky::ı 2 A. A. -
·lge Gnro Fnın

sa nın An k::ı ra sefi.t-
reti At .1. . 

' « şe illi ı t e n , 
Ve Beyru t ta ki F ra n 

s~ı istihbarat znhi . 
tıle birlil·te ı-b \. <. un 
.aş konsolosun1uzu 

ıı ' · ~ aret edt re k uzun 
n1u .. cl· 1et ·· ·· -) u go UŞl11UŞ-
er ve bnz, ka 

~~1 rl<ır aln11şlardır. 
u kararlara naza-

ran h 11 . . -e rı { p:-.rtısı n u-
ssest·lerindt>n dok 

tor Ahduı rah.n;ın 

~lelek trıın selahi 
vetle Snncak dahi 
,/ 

live ınüdürlü~~ne 
tnyin olun~cak. j u1 

darın::ı, polis kuv
vet teri de enu-i ne 
vt>ri lecek tir. 

H , t ; y th ş 1 n d, ı n 

getirilen Erı11eni Ye 

A rc1 phı r geri çevri
it ~elderd i r. 

l·escil işlerinin t:"Hl-

niyet ini tenıin ıçın 

Elcezirede İsyan! 

Vatanilere mensub 11e

murlar vazifelerinden 
ayrıldılar 

Kamışlıda teşkil olunan hükumeti 
Haco eline aldı 

te~cil brolnrı hak- ı Anlrnra - Bnr:na ııa. 
kınlh da b<lZI kHrHr lepte g-elt'n halwıle~·e gci
hı r ~l luı n11ştır. re. bundan bir mlitldet '\'-

vcl Üt>zirPde Fran~!zlardfüı 

VHrşov::ı 2 A. A. -
Beanelnıilel binici 
lik nıüs.,bakaları
nın VarŞO\'a hele
diye reisi nıükafa tı 

ispanyada 
HUkft.met knvvet• 
leri ilerliyorlar 

Borselon 2 A A. -
Cuınhuri yetçi kıta
at Endülüs ve l''e
rul cephelerinde iler 
lenıckte ve terk 
edilıniş olan n1cvzi
lcri geri H lnıakta
dırlar. 

Paris 2 A. A. -
Fransa hüktlnıcti, 

açık İsp.:ınyol ş bir
lerinin Fr~ı n ko ta-

yo rışta birinciliği 

bir PoJonyah zabit 
il ... inciliği de yüzba
şı S :1in1 Güı kan al
ını~tır. 
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Bendeki gezip gör
me ihtiyacı yavaş ya
vaş alkolik bir ada. 
mm içkiye olan düş

künlüğü şekline dün
meğe başliyor. Daha 
Derik sevabatımın vor-

ğ·ı vakit belediye ça
vuşları tarafından ya. 

kalanıyor ve z,1vallı 

Bisikl~t post.a edilerek l 
Beledıye daıresine gö-
türülüyor. 1 . . 

ğun1uğu çıkmadan he-
men uz.un bir seyahat 
programı hazırladım . 
Bunun ilk maddesini 
Dara ve civarı teşkil 
eder. 

Fakat uu seferki 
seyuhatırn çok daha 
başka ı;;erait içinde ola
cak. 

Deriğe giderken oto
mobilin bir köşesine 
kurulmuş, rahat rahat 
etrafı seyir etmiştım. 
Bu sef P r bu rahatı hiç 
bulamıyacağım , çünkü 
Bisiklet ile gidiyorum. 

l\tardinin Bisiklet işi· 
ni hiç anlıyarniyorum. 

Bazen mesela sabah
tan davuHar çalınarak 

ayaz avaz lıaykırıJarak 
bisiklete binmenin ya
sak olduğu ilAn edilir. 
Fakat iki saat sonra 
sanki bu yasak kendi
lerine değilmiş gibi yi
ne caddelerde bir az 
dolaşmak bir az gezmek 
akılsızlığını gösteren 
insanların omuzlarına 
çarparak dolu dizgin 
koşan ve belediyenin 
yasağına kulak asmı-

Kişi halimi bilse hoş yan bisikletciler görü-
değilmi '" liir. uecc bazen fener-

Karlar yağsa kış de· siz, nadiren fenerli bi-
ğilmi siklctler kalabalık ara

sından kornaların gü-
Djyen bir atalar sö- rültü olsun diye lıay

zii 'aı dır. Benimde kcn· kırtarak mütemadiyen 
• 11· lıaıı· nıe b l çalarak dola1'ır durur-u , , yaşıma a {- 'Y 

ı adan on beş yaşırı · lar. Fakat bunlar her 
daki gençler gibi Bi- halde görülüp yakalan
.siklete binip kilomet- ıniyorlarki ardı ve ar
relcrce yerlere gitme . katarı kesilmiyor. Fa
ğe kalkmaklığıın biraz kat_ vılAyet ve mcınlc
tulıa f gibi giirünüyor~ ketı ve yurdu daha iyi 
Ama ne yapalım ki huy ı tanı~ak için gezmek 
canın altındadır. · v.e _ nıhayet tabii ve ta-

rılıı tetkiklerde bulun-

Hazırlanıyoruz ve 
benim ile berar beş 
kişi Cumartesi gunu 
öğleden sonra Pazart~

si erken Mar<lin<le bu
lunmak şartile hareke
te karar veriyoruz. 

Fakat harekete da
ha uaşlamadan taliin 
çok tatlı bil' cilvesi ile 
karşılaşıyoruz. 

mak gibi üç önemli iş 
yapmağa ve bu karar
larını da bisiklet ile 

hakikat sahasına çı
karmağı düşünen genç
lerin bu maksat için 
toplanma yerine gelir
ken yakalanmaları, yu
karıda yazdığım mem
leket görme, spor yap
ma ve mesleki tetkik
lerde bulunma işine kar-

Talebelerimiıden bi- şı çıkarılmış bir müş-
risi Bisikl ı· t 1 kilat dive kabul edi-. e ıne op an. , · . 
ma yerımiz olan Orta yor 'e geç1yorum. 

~kulun ?nüne gelmek j Temenni edelimeli 
üzere evınden ayrıldı- şehrin intiza,mile mü-

1 

W 111 SKSJ 

olan kanun resıni 

ren nıar'iycteg<ce
cckt i r. 

Maarif Vekili 
Dogu~a teftiş seya~atı yapaca~ 
A11kaı a .. - Haz~rnn ı vilfı~etleri111iz\.it· bir 

ortrı ların,ı dogı u tedl<ılr SC)'' h· t' ~ı · · . . 1 ~ ~ ~ ı c' ı n e 
u aarıf Vekdı Saf- ı çıkacak 
f et An kan doğu 

Spor teşkilatı 

Yeni Layiha Geçenler~e Büyü~ Millet 
MJc:isiae veril~i 

Ankara - Türk 
sporunu geniş nıik
yasda inkişaf etti
recek ob n spor teş . 
kilrltına dair kanun 
layihasını hüküınet 

~1eclise vern1iştir. 

Layihanın l\1eclisin 
tatilinden evvel ka
bulü ınuhakknk sa
yı 1 nı<t ktadır. 

lngiltere sahillerinde 
Şiddetii fırtınalar 

Sayı 941 

Gari~ Yar a~a r 

Sineına Yildız
lan ile Kablun1ba
ğala r a n1sın<la ne 
nıünasebet v<1 r di
yeceksiniz. 

Hollyv,·o ldaki 
sinenıa yıldızlan 
arsında veni bir sal-., 

ğ111 baş gö.;;tern1iş
t İr. Yiidızlar son za
nınnlarda k:ı bluın · 
bnğaları ziy,ıdesile 

sevnıege baş1anıış
lardır. Bunlar bil
httssa Cenübi Afri
kada bulunan bü
yükçe ve üzerinde 
çok müzeyyen re. 
sin1ler bulunan kab4 

lun)bağalardır. 

Cenubi Afrikadan 
Hoil yvvodd~, da 
kablun1bağa ihra
c.ltı o dereceyi bul-
111uşdurki ınn ha ili 
Hükun1et telaşe düş
nıüş ve bu hayvanın 
ihracını n 1e ıı ey)c-
111 iştir. Bu Kablun1-
bağanın İClncsine 
20 İnkiliz lirası ye
ri 1 n1ektedi ı·. Lodra - İngiltarc ks eyaletinde Sus 

sahillerinde şiddt tli seks (lçıklannda teh-ı----------
bir fırtınn lıülnlnl lik('ue bulunan bir 
sürnıe~tedir- Sahil çok gemileri kur- Tür~ -Yunan 
n1uha f ızla rı, Essen- ta rmışla rdır. 

Şampanyanın Gümrük Muahedesi 
' • ,, Türk - Yunall 

resmı llll)10r dostluk ve bitarnf-

Şaınpnnyanın 100 indirilnwsi suretile lık, uzlcışn1a ve ha-
kilosundan ~lınn1ak- ınenllekette ş~ın _ kenı. ı~ıuahedesiyl~" 
ta olnn 500 liralık ~ J p·ıny'l .. .. .. - saınırnı an aşına mı 
resınin ( 48) liray::l ' c surun1uıı~n 1 sakına nıunzam nııJ' 
kellef memurlar icap a rtnınsını t e n1 ı n l d . . . 

1 d ·ı b' I a le enın tasdıkıne 
ettiği yerde fak at en 111H <S:l ı e ı r Gl- • l k 1.. . 1 
ufak bir musanıaba gös- I" h h at( an un a yıhaS 
t d f 

nun ayı ası azır- , 1 1. _ • ~ 
erme en aalivette bu- I M 

1 
il ec ıs ruznanıesıll"' 

luamasınlar. • anmış ve '- c ıse I 
-Sonu Vllr- k 1 a ınn11ştır. ... sev o unınuştur. 
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Yurttan Haberler Gençlerin 
iv . . ., . ı Spor çalışmaları 
rık Demırdag demır 1 

Konya Aksarayı -

lllad } • k d Halkevi spor ko -en erı ya ın a 111İtesİ nıunt~Z:llll 

işletilmeye ~aşlanaca~ ~~:~:E:~~~~~;z~~~ 
~1"as · 1 

tesind - Divrik çev- memur evi ve pavyon- sız yap.n aktadır nr· 
dağcı e .bulunan Demir- ları inşa ettirecektir. GÜ rr ş dersleri vc-

akı ze · d d ·· l 1 1 dalh ngın demir Diğer taraftan a. o- ri ınc~e de J~Ş a -·•ıarıarı "' 
açıını nın işlemiye kiilmüş parçalardan top-

1 
nılınıştır. Sı)or sa-

ası aı·tık b. ·· ı ·ı ı r b. 
llıeseıe . ıı· gun ama suretı e :..-, ın h<1s1nın inşası hit-
Cu·· ~1 sayılmaktadır. ton kadar demirin 938 

lllhuriyet h.. . nıc_,k üzredir. 
llıizin ukurnetı- yılı sonuna kadar Ka-
li eı· Yapıcı Ye kudret- rnbiiğe sevkedilmcsine 
uz •niıı hıı sahalaı·a da 

anrrıas·ı çalışacaktır. Geniş bir 
Leri işi ~ e . yıllardan- amele kütlesinin çalış-
''" etılmıycn ı:-ı ınil-
'""'n ton Ar ma yeri olacak olan kı sa demiri va-
lh~ bir zamanda i:;;l~n- madenin açılmıya bii
•!ıış gö zır lanışı Divrik halkını 
işlet·ı rece~iz .. \1adenin çok Hevindirmi .... .,tir. 
'> 

1 rnesıni Etibank ü-c.ef 
i . ıne almıştır. Bunun 
Cın Etibank tarafından Al h 
llıaden mühendislerin- racat 
~en Yusuf demirdağ t 
lŞletrne müdürlüoüne ar ıyor .. 
ta · e 

İmrahya götürülen 
ma~~Om!er 

Bursa - Afyon Ka
rahisar hapishanesinde 
iyi halleri görülen ağır 
cezalı 2R mabkOm bu
radan ge~·irilerek İm
rah adası nümune ha
pishanesine götürül -
mtişlerdir. 

ariın edilerek çahşma , . . 

l)• adaş\ arı ile berauer 
1 

lzn11 r Ticaret Gere~eye ~ofu yağ~ı 
teıvriğe g~I~rek faaliye- odHsıcda h:1zırlcu1an 

geçrnıştır. Etihank 1 
• • • Gerede - BurClda 

~~suretle resmen de- 1 ısta~ıstık, 937 yılın-
ırmadenleriniiı;;Ietnıi- 1 da lın1aııın1ızdaı1 va-

Ye bacıla l • l . "' 1\ y ınış nılunuyor. pı an ıhrac~ttın art-
aıabaya dört kilonwt-

re uzakta olan maden 
Yapılmakta olan demi~ 
ve çelik fabrikalarının 
asga - -rı vO yıllık ihtiya-
c~nı. karşılayacak zen
g nlıktedir. Banka bura-
~~ büytık bir tesisat 

racak. otuz kadar 

t ığ11n gö,terınişt ir. 
Bu ihracat, bir se
ne evvelkinin Cı n1il
' on 1 i r a fiı z h1 si v) e 
J M 

G3 n1ilyon 6H bin 
lir:1lık n1uhtelif nıe
vaddan ibarettir. 

Annelere üğüt 
"" Çocuk Esi r<renıe 
1\. ~ 
k U~unıu Genel ~ler-

<· zı sıfır vcıstan hir 
Yaşına k;d<;r çoc.:u
ğun nasıl bakrla-
cag" ın ..... A 

ı ogreten n-
nelere ........ t .. B' . ogu un ı-
tın · . 

cı sa vısını ven ı-
de b · · 

n astır11 ıışt ır· 
. Biı·inci savı ö<:rüt 

bır · b 
tr aylık vnzal ıs 

12 t· . " 
" ~nt· •ııektupı ur. 
Ikınci srlyı öğüı: 

nasıl Çocukların 

heslentceğiııi ve nıa 
n1alarının nasıl ha
zırlanacag"·ını ö<>-re-

o 
tir. 

Her iki öğütleri 
isteyenlere kurunı 
parasn: olarak o-ön . 

. ô 
derır. «Ankarada 
hulun:ın Çocuk E 
si ı ğ en ı e B ş ı, · n 11 

ğ·ıırn'> bir yazı ih .. 
:ıJrt'S bildir ıneniz 
kafidir· 

iki o-ün dolu y:ı r.,._ 
h ö 

ınıştır. Dolu b:ıhçe-
lerf" ve sebze ve nıey
va la r bir hayJı ZC\rar 
vernıiştir. Unıuıni
yetle nıezruat HZ 

çok zarar görnıüş 
tür. 

T ra~om~an sa~ın 
Bilhasia kara si· 
neklerden kaçın 
ve onu yaşatma 

Tr cdıoııı bu 11-'şıcı 
bir hashı lıktır kt·n
dini ve ;oculdarını 
koru çare olarak 
sık sık ellerini sa
bunla yıka kendi 
nıendil ve havlunu 
kullan çocuklarına 
kulJcı n nın kirli eli -
ııi l.:endi gözü ·e ''<-' 

çocuk larınııı gözle
ri ne sv rıne bı lha.ssa 
kara sineklt'nlen ka
çın ev onu yaşatına 

Midyat 
Asliye Ma~~emesinden 

~1idyatın Estel 
ınahaJlsinden İbra
hinı oğlu Yusufun 
nıezktir ll"1<l halleden 
l\1ehnıet ahnıo oğlu 

Ahınettc alcıcnğı 

olan 270 ııuHleııi ıne
nıecidivcnin tutcıı ı 

olcın 11~3 linıııİn l<th
sili lıc1kkı:ıda açn11ş 
olduğ·u th ''" üzeri
ne ınüddeü .aleyh 
ıne r k u 111 Ah ıı a~d ı n 

iknınetgahinin 111ec

hiıl hulunnı:ısındnn 
doh vı alenen tehi iğ" 

~ ' 
at icras1na nıahke-
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PİYASA-
Cinsi 

Kilosu 
Kr. 

Buğday 4 
\ f' • rpa .> 

ün (Bir çm·nl 050 
l >arı -8 

Sn. 

Nohut 4 f>O 
ı\lt>rc·iı~~ 4- -50 
l 1irinı; 

:--ade ~-,... 
Tere Y:ı•"ı . ~ 

Ze ~:.!i:ı ~· ;ı :ı·ı 
Yiın ---1 >t•ri 
-~ 

I::ıcleııı 

1 ::ııleııı içi 
l'e \ iı. 
Cı·' iz iı;i 

.\i alılC'p 

.\iazi l~ 

l~:ıl . 40 

8;> 
~ııı·ıık .J;) 

nıecc l<a r;1 r \'eri lnıiş 
ve duruşnı~l 30/ü/<J;J~ 
perşcnlbt• günü s~
at 10 a talik edilıniş 
olduğundan ycvııı i 
nıezktirde ınü<ldea I 
a l , .. y h nıcı h k c rn ey c PiiilEil::mD_ .. __ .,.111 

gt>lnıedigi ve:ya bir 1 
vekil göndernıedigi 
takdirde nıüddeinin 
iddia ve delil1erinin 
ğıyahınc.h tatlcik ve 

hüküın edilecegi 
ilan olunur. 

Yitik 
Kültür Bakanlığ"ı Z;ıt 

i~lcri DirektürlüğiindPn 

almış olduğum fi812 ~a
yılı sicil ciizclanımı zayi . . 
ettim. Yeııi~irıi al:ıcağını-

dan eskbirıi.ı kıymeti ~'ok-
tur. 

.Mardin Ortaokvlu Hesrıp 
memuru 

Osman Ozbf•k 

Yurddaş! 
Türk evinin şe

• 
ULUS SESi 
ABONE ve iLAN 

Şartları 

-·-Abone Sartları 

i\ u\ıi'rı .ı ,..., 

ı;.;ı 

.::· 

..ı.:: .. = O·-- "' .,. _ 
°' ·;::: -=·= =2 

Altı Aylığ'ı 450 800 

:3t'lll•li:.ri 800 1500 

iL~N ŞAR1LARI 
llfuıııı bener satırından 

(10) Kuruş alınır. 

İlaıı neşrinden mesu. 
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nuslıalar 
(10) kuruştur. 

refli ananesi kiler- ı•--------., 
dir. 

l{avanoz, kava-
noz reçelleri, şişe 

ş:ş~ şurupla n olıııa
v:ı n bir e\', Çocul·-
" 
SllZ bir )'U\'~I k:al :ı r 

tadsızdır. 

Bu güzel anane
mizi yaşatalım, 

Yurtdaş! 
Yiyeceğin, gcyece
ğin velhasıl her şe

yin yerlisini kullan
ınayı yeni İçtinıai 

ahlük (mı eder. 



J D A R E.H A N ~.S İ 
Eakl Halkevl Blnall'l H .. uı Daire 

Teltr•f Adr .. t 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

Umami Netriyat Ye Yazı ifl.,I 
Direktörtl 

M. ~iret Bayar _.. 
Ba•ıldığı yer: (ULUS SESt) Basııo 


