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Atatürk, ersi de mot ... rle bir 
gezinti yaptılar Alman Kıtaatı 
Mersin~e büyük bir Antakya da Çekoslovak hududunda 
tezahurat yapıldı 1 r ., . . , b Çekler iki ihtiyat kolcrdu-

~ıers1n 21 A. A. -
1 nnşh rdır. e.~CliblŞl~l'tn.e U SUnU Silah altına Çağırdı 

Dün, haikın coşkun 1 ~1e11sinliler Büyük gun aştanıyor 
Ankara 21 A. A. - dudun.da bazı Al-tezahüratı içinde bu· Sefin şehirlerine 

ta ya gelıniş olan \Trn)iş oldukları şe-
1\ tat Ürk akşaın ' refi dün gece büyük 
Üstü ınotörle den1z- ı tt'zahüratla kutlu . 

Antakva 22 A.A. -
.; 

Revh~nivede tescil 
"' .1 

Bu gün nıuhtelif nıan kıtalarınuı ha

menıbalardan alınan rekc.\tı endise uvnn-
~ J 

de bir gezinti y~•p- lan11şlardır. 
hnherler, Alınanya dınr ınahiyette gö· işleri h · ç hi r scl{ı h 

gö ·tera1cı11ek ted i r. 
İstihbarat zabiti biz
zat ınüda hcı lede bu-

Çekoslovakya ınü · rülınektedir· 
nnsebn tının gerğin 
bir saf ha va o·ir-. ...., Ankara 21 A. A. -Atatürtle lnğiltere Kralı arasın~a 

te~rit ve teşekkür telğıafları 
l lunarak Türkleri 

tesci 1 brosuna git
n1ekten nıen etn1ek-

n1ekte olduğunu bil- Ç~klerin iki ihtiyat 
dirrnektedir. Alınanı kolordusu silah al
Çekoslovakya hu- tına çağrılnlıştır. 

Anl<:ara 2~ A. A. - ı Atatürk ar~sında 
Atatürkün doğunı- san1in1i tebrik ve 
larının yıl dönü111ii ı teşekkür telo-r:-lfları 

tedir. 

Antakya şehrin
de te,·cil islt'rİnt· PH-

lstanbul şehir 
n~ünasehet; le ln~il- 1 

t · J • l ·öt· 
; t't aatı euı nlls ır. 

tere l{ra lı Jor j ile · 
tiyatrosu 

. 
zarti günü (hugün) 

. başlanacaktır. 

~c§l @lb>G§l k c§l ifil Om D ~O ifil Memleket içinde turnaya 
Cff' çıkacak 

Parti Grubunda verdigv i izahat etra- Ankara ~~2 A. A. -
Şehir tiyatrosunun 

fında lnğiiiz gazetelerinin tefsirleri :1~,~(:~~uti~1'.:~~e~~~~~ 
1 ö 

Londn:ı 21 A· A. - kan ve yakın şarkta ivi n1ünasebatı tak- ı sında ver~ııi~~ldu~u 
Başvekil Celal Ba- senelerden beri sulh ,;iye edeceğinin mu. tcn1s~ll~rı~ ıyı netı-. 

yarın Parti Grubun-1 ve istikrar amili 1 hakkak olduğunu .celerını gor~n ~artı 
da, lnğiltereden İs- 1 olan Türkiye hüku- yaznıaktadır. İstanbul şehır tıyat-
tihsal edilen kredi nıetine bu n1ali _ A ~ J 1 rosunun da nıenıle-
hakkında vuku bu. dınıda bulunul~;:_ nl\araua açı an ket içinde bir tur-
lan beyanatı etra- sından dolayı Inğil- ""'I na~a çı~nıa~ını_nıu-
fanda bütün lnğiliz tere h~kunıetinin seruı er vahk gornıuştur. 
gazeteleri tefsirde hareketı takdir edil- Ankara ~l A. A. - Halen Ankarnda 
bulunnıaktadır. nıekte ve bu nıu- Bu gün burada kız bulunan lstanhul şe· 

Taynııs gazetesi yaffakiyetli · ınüza- enstitüleri ve sanat hir tiyatrosu sanat
bu ıneseleye tahsis kerelerin Türkiye - okulları serğisi açıl- karları iki grub ha. 
ettiği makalede Bal- Inğiltere arasındaki nuşhr. linde yakında ana-

dolu turnasına çı
k~icaklardtr. Parti, 
her iki tivatroaun .., 

nıeınleket içinde sık 
sık turnalara' çık
nıasına karar ver
nıiştir. 

Çin -Japon harbi 
Hankeo 22 A. A. -

c;inliler Susounu iş
ğal edildiğine dair 
Japon haberlerini 
yalanlamakta veşeh 
rin Çin kıtaatı elin
de bulunduğunda 
ısrar etnıektedirler. 
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1 Halk bilgi derlemelerinden 

ABERlERı M .1 anı er. 

Derik Bağçeleri ço~ ~oş, sonra peUe 
yakın ~emen ~eş ~akika yürüme~en 

Ağaçlarm golgesine kanşma~ müm~ün 
-5-

Zeytin bağçelcri de rikte bulunan Del'ikli 
bir müddet ayni dre- 1 talebelerimin kratrem 
regettc devam ettikten içinde çok. bol bulun
sonra diğer bağçeler duğunu söyledikten tav
haline tahavvül ediyor şan ve keklik avları 
Bunlara da dahle bağ·- hikayeri, ballandıra bal
çeleri deniliyor. Ve da- landıra anlattıkları av 
ha sonra çöl. O çölki hikayeri hep hava ol
adeta kendisi bir ölçü du, gitmedik. 
ile çizilmiş yeşil bahar 
yeşilliği içinde ve ca
na yakın bir sıcaklığı 
var. İşte Deriğin meş
hur yanar dağı, bir ta
rafta da bir köy. İşte 
Deriğın pomoramik bir 
görünüşü. 

u. 

Şehircikten ovaya 
doğru uzanan Derik 
bağçeleri çok hoş, Son
ra pekte yakın hemen 
beş dakika yürümeden 
ağaçların gölgelerine 
karışmak mümkün. 

""* * Yanar dağ seyahatı 
Pazartesi sabahı tat- bu suretle suya düşün-

bir bahar havası iç,~n- ce çocuklar bana gap 
de gqzlerimi açıyorum. mıntıkasına gitmemizi 
Dünkü fırtına durmuş teklif ettiler. Fakat ben 
Yağmur getirecek olan bu gap kelimesini garp 
bulutlar dağılmıştı. Gt- anladım ve bu sözler
ce pek a& serpen yağ- den de Deriğin garp 
mur tozları yatıştırmış kısımlarına gidelim ma
Derik daha güzel ol- nasını çıkardığını için 
muştu. Bugün doğrusu teklif kabul etmedim. 
etrafı gezmek, görmek Yanar dağ se~·ahatı da 

240 ~ilometrelik Bisi~let yarışı 
Birinciliği Ankaradan ekip 

kazandı 

Edirne, 20 A. A. -
İstanbul ile Edirne 
drasında iki yüz kırk 
kilo nıetrelik Bisik
let yarışı bu gün 
yapılınış Ye netice-

de Ankaradan Ev-
w 

\ 1uh büvük farkla 
~ .1 

birinci, Eskişehir-

den Halil ikinci İs
t anbuldan Lan1ba 
üşüncü ge1n1iştir. 

Sovyet Rusyada 
Bir çok kimseler haik düşmanı 

olarak tevkif edildi 

l\'1oskova 18 a. a. - ! rniler halk düşnıanı 
Havas ajansı bildi- olarak tevkif edil
riyor: Bir çok da- n1işlerdir. 
ire1er, n1üddei umu-

Filistin de 
Yeniden "': :ı taarruzlar yapıldı 

Ankara 18 A. A. - yeniden taarruzlar 
" 

Filistinde bazı ka- y8pı1mış olduğu {{u-
ra kolları ve Y.ahu- I düsten bil<lirilmek
di kolonileriııe karşı tedir. 

il Te risat 
bagçelerde oynamak böyle akim kalınca ça-

Müfettişleri yaşınıın pek ilerlemiş resiz geçen sene gezüp 
olmasına rağmen va- gördiiğüm Dahln ba<r_ ı 
cip idi. Yalnız. ~irden çelerine gitmek c me~- Şitndiye kn kn r hu- dan evvel knnuni

yct kesbedecek, ~c 
av b~sından itibn-., . 
ren nıüfcttişler ına .~ 

bıre aklıma ıkı saat buriyetindc kaldık susı" ı·<.la ı·cler·dor1 n-ıa-
kadar uzakta duran ya- ı ' ~ 
nardağı görmek geldi. -Sonu var--- flŞ alınakta olan 

Derleyen: Kılıı:üzlii 

-Hl7-

Karanfilim duvarda 

Bir yar sevdim hovarda 

Allah bizi kavu!'tur . . 
Su başında pınarda 

-198-

Karanfilim toz penuc 
Kc hata gördün bende 
ÖIHP.m kabre girscmdc 
Yine gönlüm vur sende 

-199-

l~ıı gi.in Cuma günleri 
Ar:;;e ~ıkar ünleri 
Ömürden mi sayar.sın 
Böyle geçen günleri. 

-200-

Karanfilim ez beni 
Al tabağa diiz beni 
Eğer senden geç·erseın 
Bir kunmna düz beni . 

-201-

Ördek nerde gül nerde. 
Ceylan nerdc çöl nerde, 
Bak feleğin işine, • 

Her birimiz bir yerde. 

--202-

Harputun yazıları 
Otlayor kuzuları 
Kimsenin sözü <lcğil 
Mevlamın yazıları 

~ ·· Garib Vak'alar · ~ 

Dünyanın en 
büyük teles~opu yapıl~ı t.:vveıa hana pek aca· ı---------ı ilk tcdrisnt n1üfet

ip görünen bu fikir çok 
klsa bir zaman zal'fın- ı BU GÜNKÜ tişlerinin, u ınu nı i 
da menfi bir cephe al- n1ü vazeneye alın-

P O S TA I~AR 
mağa başladı. Üyleya **' n1a l arı hakkındaki 

aşlarını unıunıi nıü- I Arizona rasadbanesi 
vazeneden alacak- için hazirlanan muaz
la r<lır. zam teleskop her ıı c 

gitmek için hiç bir va
sıta yok. Iwvela oto. 
mobil ınevcud degil , 
hayvan bulmak hepsi 
çayıra gittiği için im
kanstz. Şu şekil ile bü
tün yük zavallı roma-
tizmalı bacaklarımın 

boynuna yüklenecek . 
Bacaklarım derhal di
mağımın bu düşünce
sinden haberdar olur 
ve isyana başladılar, 
bende çaresiz caydim. 
Benimle beraber De. 

Bugün gelectk tren 
postası yoktur. 

Bu gün sabah sa

at O da Cizre, Mid
yat, Gercüş, Savur 
postaları gidecek ve 

saat 13 te ınezkur 
postalar gelecektir. 

Bu akşarn gidecek 
tren postası yoktur. 

kanun layihasının, Yapılan hesClplar, 
encünıenlerce ınü- j Ik teclrisn t nı üfet
zakeresi bitirilnıiş~ tiş1eri 111 ~ıaşlannın 
tir. 2JO bin lira tuttu-

Layiha, haziran- 1 ğunu göstern1iştir. 

Kan kardeşler! 

Yerli maiı kullanmak~ Türk eko
nomisine karşı h,orcumuzdur, 

kadar henüz yerine 
# 

koBmamışsa da Ame-
rikan gazeteleri bu te
leskopun kuvvetine da
ir birçok tafsilit ver
mektedirler. Bu y(lni 
teleskop ile bunların 

yazdıklarına göre ay 
üzerinde elli metre kut
runda bulunan her şey 
görülebilecektir. Gene 
bu teleskop ile beş bin 
kilometre uzakta bulu
nan gazete rehat rahat 
okunabilirmiş ! 



hı....._ ~yfa 3 

Trahomdan 
Sakın 

Trahoın buJasıcı 
hir hastaltktır k~n
di n İ ve çocuk )arını 
koru çare olarak 
sık sık ellerini sa
buııla yıka kendi 
ınendil ve havlunu 

kullan çocu ldarına 
kullannıa kirli eli-
ni kendi gözüne ve 
çocuklarının gözle
rine sür111e bilhassa 
karasineklerden ka 
çın ev onu yaşatn1a 

Annelere üğüt 
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M d, ı- PİVASA-ar ın Cinsi 1 Kilo•'!_ • D • • d lr. _____ _!!· 'I Sn. icra aıresın en I Du<rda\' -ı 
Ar~a · . :r-ı · 50 

~1ardinde Don- yüzde yetmiş beş~ne_ Un ( Birçu,·al)~ıl_ 
durn1acı Ahnıede talip çıkmadığı ta- 1 D~m 3 ·-

Nohut 4\ 50 
200 lira vernıeğe kdirde şatış 15 ğün )lercimck ı_4-ı _50 
borclu Deriğin ha- sonra 20/7 /g3g ğünü Pirinç 22 

ramı köyünden ol- ayni saatta ayni 1 S_a_c.le_' _r_a~ı:r_;__-=. _~o-== 
d l ı t Tere vaırı 75 Up ~ardin ceza ev- v.; er e yapı aca < 1r. - .~~·~!"'.' __ ,_~ 

• 1 - Zeytin Y<ı ·rı 60 
inde ınahktiın nıe- Talip olanların 200.! -·nirı · r- 40 -

n1et oğlu seydo na- sayılı icra iflas ka-
l 1 80 1. ııunun 126 ci nıadde-nıına <avı t ı ıra 

kivnıetiı;c.le Hind sı ınücebincc işbu 
kÔyünde va ki nisif gayrı nıenkule hnk
değ·irnıenin 12 ğün- kı o1anların yazılı 

Coctıl~ ~sirrrenıe 1 besleneceQ-ini ve mn ·· t ... - 1 · den 1 ~ ~ c:.. ,..., 0 lüğücden üç ğun- sa ış gun erın 
1 

\urumu Genci i\1er- nıalarıııın nasıl ha- lüO·ü borcluva ait evvel dairemize mu-J Ke~-;rne Şekei ! :-fö _ 

kezi sıfır yaştan bir zırlaııacağrnı öğre- ve7ılini, arka;ı kaya nıcaat etmelerı ve 
Toz şı:l•cr 1 3~ : _ 
Kah\'C 125 -
S:ıbuu 45 _ 

310 
1\ uru iiıiiııı 20 

Yaşına kadar çocu- tir. Yisari çem cephesi I yüz~e yedi b_uçuk 
ğun nasıl bakıla- Her iki öğütleri arasa yerile nıahdut tenıınat akçesı ver
cağını öğreten An- isteyenJcrc kurunı değirnıcn hissesinio tTıcleri ve satışdan 
nelere öğütün Bi- pnrC\Sl'l olarnk gön- paraya çevrilnıesine nıütevellit dellaliye Hal 40 ' 

tinci sayısını yeni- derir. «Anlcnrelda karar veriln1İstir. resnı1le ihale, pul i _I_'e_s_t_il ____ , __ 3f_) 1=-= 
<l b · Srn:. ıık 4f> 1 en cıstırıı1ıştır. bulunnn Çocuk E- ı ci satış 5/7/ü!38 ğü- bedeli müşteriye a- ıa•---•-•llli 

Birinci sayı öğüt sirğcrne Başkanlı- nu saat ıı de l\'lar- it olup sair ınas-
birer aylık yazılmış ğııı::rn bir yazı ile din icrası.oda yapı- raflar ğayri nıan-
12. tane n1ektuptur. lldres bildjrıneniz Jacaktır. işbu ·satış- kulu alC1cak nıüşte-

lkinci sayı öğüt: lu\fidir. ta değirnıene takdir riye ait olınadığı 
nasıl Çocukların edilıniş kiyn1etin ilan olunur. 

..._,_____~------------------------------

Sı~~at ve içtimai muavenet. Yurddaş ! 
! Mahkeme Başkitahetinden: 
1 

~1ardin Abdurrah- hakkındeki daveti
nıan knvvHs vekili yenin ilan tebliğ et- '. 

• 
ULUS SES~ 
ABONE ve iLAN 

Şartları ..... 
Abone Sartları 

Aylığı .:::-,_ _ 
c:ı.:: 

:c:2 mü~ürlüğün~en Türk evinin şe
refli ananesi kiler- ~len1et bayar taraf ıo-1 tirilnıesine ve n1uh 1 Kuru ~ Kuru~ 

dan l\1arc.linli gözi 1 akenıenin 15/6/9:38 m-0-\c;-. ı-\.~-Tı,-~-ı -+-30-0~--. 
oğluların<lan Abdul- gününe b~rakı.lrn~- ı ı:ı----- ---~ 
kadır kızı Adle ve sına karar verıln1ış Altı Aylığ1 450 800 

Vihivct Encü--
n1eninin verdiği e-

ınanet karan nıu

cibincc tesekkül e--:. 

den ınübayaa ko-

ınisyonunca Meır•

leket Hastanesi ın
Şna tında kullanıl -
ına k üzere pazar-

dir. 

Kavanoz, kava -
noz reçelleri, şışe 
şiş~ şurupları olnıa

yan bir ev, Çocuk
suz bir yuva kadar 
tadsızdır. 

Bu güzel anane
mizi yaşatalını. 

saire aleyhlerine oldugundan ınezkür -:::ı-·c-ne-Ii-ği-- -80~0-j-15_0_0 
açılan izalei şuyu günde esaleten ve.y~ 1.1-----;_----• 
davasının ınuhake- veka!eten ge~n1ed.1gı 
n1esinde: takdırde gıyabın-
mczbure Adlenin de nuhakemeye da-
ikanıet n1ahalli nıe-\ ven1 olunacağı ilan 
chül oluduö·undan olunur 

iLtN ŞARTLARI 
İlanın beher satırından 

(10) Kuruş alınır. 

İlAn neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

h 

lılda beton arn1a de- ----------------------------
1 

Günü geçen nushalar 
ıniri ve çinıento a- v k fi o· k .. 1 . ...,, .. d i (10) kuruştur. 
lınacağından talip-
lerin 25/5/03 Çar
Şan1ba o-ününe ka-

h 

dar (şeraiti öğren-
n1ck üzere) Sıhhat 
Müdürlüğünde n1ü
teşekkil kon1isyona 
nıüracaatları ilan 

olur. 

19/20/22/~3/24/~5 

a ı ar ıre tor ugun en: 
Mu ham men bedeli 

Vakfı Cinsi Mevkii Emlak No: Lira 

Hnremeyiıı -
Dükkan Kasaplar çar~ısı 128 ıoo 

Hey haniye ,, Zahire " 
84 80 

" ., 
" " 

36 100 

:~ ,, " ,, 28 100 
Urkulu .. Ka~aplar ,, 72 50 
Şehiıliyc Fevkani, tahtani Birinci C'acldc 299 500 

iki dükkfuı Eski kasaplar 144- . . 
f · .. lk yetı Yukarıda meYki ve muhammen bcc.lelleri yazılı (6) parça vakı yerın mu. 1~ 

satlıl'l-a çıkarılmıştır. İhale günü 3 Hazirau Cuma günüdür. Taliplerin_ ??evını mcz
kiırde yüzse on he~ tcminatlarile birlikte Vakıflar idaresine gelmeJerı ı~n ~lunur. 

Yurtdaş! 
Yivece!!:in, rrevece-

J ~7 ~~ J 

ği n velhasıl her şe-
yin yerlisini kullan
nıa yı yenı içtin1ai 
ahlak emreder. 
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