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• rye -
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• 
ır ntakyada muazzam 

fener alayı yapll 1 
Ankara 8 A. A. - ı ransız sefirinin ri-

~" 1 · l l S .\ntnky.ı A. A. - ı -
•ur<1ye-Surive vasetindeOU) u- F 1 t d 
dostluk ve ivi ko;n- ;-ive fevk~lüde ko- Kı tnnt ınnzııı, dün ransa par emen OSUn a-
şuluk ll1UHhedesinin n1iserligi t:lnıfın- ~)~yül· t(Z:lhürat ki Türk- Fransız grubu 

ıçınde Antakva'va .. 
tnüzcı keresi ne dün dan gönderi Jen <le- w ., • 

bnşlanınıştır. l 1 d .. k girişini ınüteakib \ Ta I,' 1 J ti lı ,I.' 1 • • At 
Fransız heveti, Fı- ı::;.~; en mu re - wce nıuazı:ım bir url\ıyeye o.an uOS Un ıılS erının a-
A.lma~ Hariciye Nazırı '.~111~~~.-. alayı yapıl- türke_ iDIBğını sef irimiz~e~ rica etti 

Japonlar baS Pc1rıs 8 (A. A.) - ı sıkı nıuncısebetlere M . ""'1 ·ı samimi ""' Fnuısn p;ırleınento- yol ClÇ!llflkta oldu-
~nenıencıog U 1 e kına Ugradı sundaki ·rürk-Fran ğunı·Jhildirerek gru-

bır görüşmede bulundu ş~uığ·hny 8 A. A. - sız .g.rubu .. 'Türki.y~ bun. Tü.rkiye Cunı-
Çin akıncı kuvvet- s:f ırıne gonderl~.ıgı hurıyetıne ~arşı.ol.an 
leri Şanğhaya kırk bır 111ektupta Tu~·k- dostluk. hıslerıcın 
l<ilonletre kadar so- Fransız dostluk nıu- teınennıyatını Ata

Berlin 8 (A. A.) -
Alınan Hariciye na
zırı uınuınisi, ~te

nenıenci oö·lunu ö :,._ 
ö ~ 

le yenıeğ·ine davet 

etıniş ve a kş:ı nı geç 

vakta kadar ahko. 
) arak kendisile sn- kularak japonlara ahedesinin iki n1en1-

1 
türl~e ~blağPH rica 

bir bnskın yapnıış- leket arasında daha . etn11ştır. ıniıni bir gö' üş.11e

de bulunnnıştur. la rdır. 

Almanya y p ırdığımız 
ı gemilerimiz 

Ortame~tepler~e çifte te~risat 
tafıi' edi'iyor 

D ne 
Alnın ovada 

.J 

Y«ptırılrna k
ta olan veni 

ol 

tahtelbahir-

leriınizi n de
nize indi ri 1-
llıesi tarihi 
23 Ten1111uz 
olarak teshit 
~lunnıuştur. 
iki l<ı htel ba h
tin1iz 23 l~eın
•ouu 1 ci ıayfada Türk denanmasından Yavuz ıırblıaı 

Cu yı! ortamsktrp'cro 2 ~'.n taletc in başv~racağmı 
ta~min e en Veka!et a.a: a:ar:ara te~:i .. at ~~aptı 

Maarif Vek!ilctinden ~ııbe :ıçırı:ıkla ve mcvcud-
haber vcıildivirıe güre hırı taln iye etmekle ik
bu yıl orta ıııclttcplere ;ifa edilecek 'e kat'i za-
20 ila 27J lıiıı talı·lıeııiıı rııı et olnıadık~·a oı ta mek:-
haş vıırac:ığı tahmin edil :ı p açılını) :ıcl'lktır. Bazı 

mektrclir. 1 lalbuki bu • C· y<'r lcrıJe şube açmak im-
ne knltür ı.adrosuııa ye. kfmı elde ndilıniş olsa 
ııiuen girecek ınııaJliın bile tnlel.ıe f'ızl:ılıgı olan 
adedi g<'<;on yılki bo~hık- yerlerde çifte tedrisat tat
hırı ve bu yıl açılacak bik edileceğinin şimdiden 
şulwl .. ri dold11rm1ya bile 1 göz önUııde bulundurul
kif:ıyet f'tıııiyecektir. Bıı ıııası için vekalet alaka
müı;a:;ebctle l.ıu yıl yal- 1 darlara tcbli6at yapmış· 
uız lüzumlu gcrülen yer- tır. 

ı ı~rde mevcu~ mekteplere 



1 1 Seçme Haberler 
_... 

BU AK~AMKİ .......-
enlekctimizin her ta- erigi gibi son bahar 
rafında bol bol yitiş- meyveleri pek mebzfıl 

Romanyada sıcaklar~an i 
mekte olan ıne~ velerin isede iıl\: bahar ve yaz Cephane depoları 
ek~eı isi ilimizde bulun- 1 meyYeleri hemen he- inlliUtk ediyor 
miyor. İlk baber meyve men ıni.ıhtirnizde yok. 
krinden olan Çilegin denecek derecede azdır. Ronıa nyada on 
. ·Uzünii görmedigimiz Halbuki toprağı münbit o-ünden beri hükunl 
f ibi her tarafa naldı olan Mardin ve havli- ,..., 
mümkün ol n ve en ne- sinde bu meyvelerin yi- süren şiddetli sıcak-
fıs meyvelerinıizden l>ıı- tiştirılme .. i mümkün o1- la rdn n üç pi yad<~ 
ltm n yeni dünyanın da du .{tı gıbi nıcvcııtlannın \ , l . . l . 
y·illıne h:ıs etiz. Şu mev- ı ~ahı ela ı ek kolaydır. cep.ı,tne c epO:-,U 1·-'· 

sim e yurdumıızun tc Je.;ela Nusaybinde p0k ! nıp olınuştur. F,ı- , 
Jt e~ ek~wri mcvkile il ç<1k olan ve tıryak ele- · l h" ı 
1 l · ' · ı 

1 
t . .. · ft 1 1 c ı a -\ur " il ~ t1· ı n ı n c e \lra~ vı~nc m ııı e- m 011 uy:suz şe a ı aı· 

lif cin Cl'ikler, z 'rdalt a ılaml'sa çok güzel ıs. adedi henüz 111~duın 
' ' kaysı gibi ıney\·eleı· lfrh edilir. Bahusus çi- d~i!ildir. 
rnebzüleıı satılmakta i- 1..,k fidelerinin dikilme- ...., 
ken bizim çarşımızda mesi müı11kün olabile- ı 

pE:'k eyi cinı;ten olma cPgi gibi ha.va Ye mü- l t 1 
yal kiraz \ e eri \t '0 lıit itibar;}c ma\ta crigi ar .n.{ a t( r 
b· \j 1~a bir şey ~o ·tuı'. d ni mı yeni dünyanın- !> 

• 

~ta ya 
Erk2ni Harbiye 

Re-si Almanyada 

1 

radyo proğrat11~ 

lstan~ul Ra~~os~ İtalya erkfıııi har- 1 

bi ve reisi Genera 1 
" Saat 18,30 da fepe Pariani Aln1aııya 
.. :· . , . . , . başı Belediye batıçcsill' 

eı kdnı h<ıı b" e ı e- d ki h f'f ··zi1', . . \T B · . en na · en a ı mu 
1s1, on rantıç tn- 19,15 te Profesör ~alill 
nı hndn n vuku bu - 1 Murat tarafından feil 
l:ı n da \'et ÜZt'rine miisahabeleri, 19,f>f> tc 
B~rline o-itnıistir. Boı·:;;a habcrleı·i, 2ode,, 

~ • . de" 
G ·ner rı ı B ·rlin ci- Gl'onviçraasthaıwsın 1 

v rııKhki ınuhtelif 
~ . keı i tcsis·1 tı tef
i '.5 edecektir. 

naklen saat ayarı. ue 
mu ve arkadaşları tartı· 
iından Şehnaz. Hictıı· 
20.40 te hava raportl· 
~0,48 ue Ömer Riıa Do~· 

ı rul tarafından Arapv 11 

o~ a~1 söylev, 21 de orke~trıl~ 

t 

!arı 
Çal'.;ıda ara sıra g a·ü- <i ı yitiştirilınesine Ye , ş 
ı ·n, c I\1 ardinde yitişen- teksirine ılimiz pe1{ mü- p ı.rer Kah .1· ı{ k•rdon ni!o;betrn daha saittir. Lfak biı himmet- 1 - ~ İ IU ~ 

21,:m da Ncrnettin gııt 
ve arkadaşları tararırı· 
d .. 4 h h'. •)2. an :sega , uzzaın "". 
10 da Tepcbaşı I3cied1' 

0:, i olan zcrdaliler bile le bunlaı· islah \'C teksir 1 

lıariçtan gelmektedir. edilebilirler. Bu işe Zi- S·lrk \'İh\vetlcrin- nıebusbnbn, di<re-
Vakü1 her nakadar ü- ıaat memul'l:ırı ün ayak 1 d; kurunıı~Hsı kn- 1 ri ınüteh ssıslanJen 
r il~n bir neYi mürdeın la başanlmış olur. rarl::ıştıı ılan iki ye- n1üteşekkil oh1cnk-
züm, incir , e inca.z de- olurlarsa daha kolaylık- 1 

any a y phrdığı
ınız Denizaltıla·r 

ni ş .. ker fct brik:ısı
nın vcrlerini teshit 
etrnek üzere ııı z· 
k Ü r ın ı rı ta k a \' a i k i 

" 
tetkik hcveti n=idc-.; b 

CC'ktir. 

1 inci s:ıyfatları rn:ıbat - 1 ile 11 Gedikli Erb8s Heyetlerden biri 
1 .. 1 

Alnıanyaya harekt::tı-----------

t ır. 

Heyetler tetkik le
ri ni ın üşterekeıı Yn
pa nı k r:ı porJa ı~ını 
en kısa bir za111~!11-
da hazırlıvacakbr-

v 

dır: 

l ye bahçesiuden nakle~ 
müzik, varyete, ~.2.50 ~'.. 
haberler ve eı-tcsi gil 
nün proğramı, 20 te sır 
at ayarı. 

~~~~------~ 

Yurtdaş! 

1 Y erii maiını yaV' 

run gibi sev_, 

nıu zda 
' . 
oenıze 

tir. 

n1er:1 si .11 le 
indit ile c~k-

G n1ilerin1iıin de-
nize indirilnıesi n1e

rBsİn1inde lı<lzır bu 

ec..lecektir. Subavh1-
" 

rın1ız g~n1iler tesl i n1 
alınınc~va kadar ., 
A 1111.1 n va da ket la-. 
cnkh1r \'e ınnkine
lerinin n1oııte edil
n ıesi ndr> ç,1 l ış·ı c:ı k- ı 

l rdır· 'T: htelbalıir- 1 

leri 111 iz hir sene son
ra I i ına 111.ııiz~ geti
r. ln1İş ol.ı ca kt ı r· 

iava 
TAN~IL(id)A 

all1 on daKika Ku ·bağa yağdı 
1 u 1111: k üzere, bu 
hafta içine.it>, binba
sı, 'üzbc• sı YC üst-
~ • ~ 1 

tcğ·n1cn ı ütb..:lerin-
dc- R deniz sub1,·1111ızl 

Tren po~üısın<la y ııiden bc:ızı deği~ik
Jikler olıntı)tur. 

Evelce Cu:ı1n sah lhı g-dınekfc obn 
:Ek'sı)ı es ı)o;t·. ı bundr.n sımra o·elnıiYe-

.~ ., 

c k v Cu ıl rt ._.: s·ı b'li11 gf lec ktir. 
l"ren lVl ·t~ sın l v ı)·: ın btı c..1e?J is' idik 

~ ~ ~ 

iız ·ı c> Cu l ı t si ~Ü Ü ö "'·! ·den s011 nı ,-- \..) 

g 1 ı k e ol n [) yarb ıl,ı · po ..... t· sı iki gün I 
tehirle yani Pazartesi gelec<:ktir. 

1 

İst:111bulda ~İırıdi- 1 

ye kad:ı r hiç gö:ül-
111en1is bir hüdise o!-• 

ile k a rkol arası ndn
ki s~1 h.1 va oldu kca 

~ . 
nıebzul 111ikt·1rda 

nıuştur. Trabv~ıc.h1- 1 Kurb:ı<>-a v:ı<rınıslır 
ki 'TokatlıyClr; oteli ! Bu g;~·iı; ;~ığ,~ıur. 

on 
deYn111 etmiştir. 

"~· Y<1ğ<1n kurbflg' 
hl r ceviz büylı~' 
lüğ:Jndedir. 



~erneler: 

r 

_9 

G ırı cı sıııı f 
~e<limll'rivdi. H1111lnra 

Pıı g-İ7.li i~ler~ 'r fildılC'ri 
Saklaııııya ıııt·ıııurdu. 

7 iı)('i sınıf 

YPziı lı•r J.:fıtiplı ı idir. 
v·ı· 1 ay<;t id:tr(·IC'ı inıiPJ,i :-ts 
~er, halk, zır •• at İŞl(•ri 
Unlardaıı sorulurdu. 

8 İllC'İ Rınıf 
I>oktoilar, ıniinrrrim

ler. ıııülH·ıHlisler.. Jiaf.itn 
!an sağaltmak, t<em::ıd,ılü 

1 
l!ıkılapları ve ınc ·ut- nw 
Ştıın giiıılcı i. biııa 'e bah
ç·e ı.lfüılarıııı Yapnıa ı~ı 
buıılarıııclı. ~ 

~) lllH'll . llllf 

Tarilı~·ilerdi. Bunlar 

Vilayet Encü
n1eninden 

c· v k ı 7.re, ze, ik, Bafi ka-
~tı larıııın murııı ive re~ıııi 
ı ıafo . . ~ . 

tarıhıııc1cn m:ıh m:t
Yı8 !l;JS 
1 avı sonuna ka-

< :tr :ıı;:k :~l'ttırııı:ı ,.n, koıı-
llıtıst · · 

o; ıır. ı~teldil erin ;?l'<;Pn 
Yıl bfltll'Ji olaıı 1580 li-
ranın . .. l 1· ı. .., ) ıız<. e vcc ı 1,1uçııg-u 
O)a • 11 118 lira 50 k urıış 
rnu,"1kk ı b ' ·at tenıin:lt mn {-
211zlarile ihale tarihi olan 
3/7 /93e giiııii snat 12 

d(' Mardin , il:h rt d:ıiıııi 
eı c·· · ıııııeııe müi:ıcaatları ilfüı 
olunur. 

1-4 

Vilayet Encü-
meninden 

Harıpın küviiııdeki Ilu
Stısi 1tl:ıren• ;id 19 p:1r
Ça tarlalaı~ın ihale tari
hindun fl38 mali yılı A· 
ğıısto. nyı sonıına k:ı.d3r 
olan kircıları açık nrtıır
~'.ln~.a ~"k:111Jrııışıır. htrk. 
ıleı ırı s:ıhik ilrn1e bedt•lı 

<Jlnn 3ü(i lira iızeriııdeıı 
ıııu ''akk:ıt tf·minat 'eı e
Ct·klPnlir. 1 lıalc~i 2:~/7 /038 
larihiııc mii~:ıtlif Cuınar· 
te i giinii saat 12 drcJir. 1 
liı1ıl11d ve sair t>\'~:ıf ve 
.,er:ıiti :1nla.ıuak b.t<1 ven
leı in ıh:ılı> rriiııiir.c k; inr 
~lardiıı J);ıi~ıi E11ciiıııene 
1lltiracaatlan ilfüı oıuııur. 

1-4 

İnceleyen 
Zeki Teoman 

(Şercfcttin Alinin 
eserinden ıılınmıştır. ) 

Timnr·1 Peygamberlerin 
haycıtlnrmı Hiiküm<lnr \'e 
H ii k fımetleriıı tel; fı ın iil ve 
iıılıit:ıd sebrpleriııi öttret
tilcr. Bııııl ır Tiııııınııı ha- • 
yat ve yaptıkla.·1111 giinü 
giiııunP sade oir dille ya
z:ırlardı. 

10 uncu sınıf 

lbtiy:ırlar, dindarlar, 
ulnmtl ilfllıiye :1liııılt•ri .. 
Onlarla l"oııu~uıak Tiınu
ra hc·m faydalı, hem hoş 

g(1 1in.1i. 

11 iı~ci sınıf 

J\ı:;kcı lorin . ilfthlarım 
koı uıııak i.;in kulbnılaıı 

usta J.ı r, a ınc·l elerdi. 
12 inci. ınıf 

'l'iiccar ve knvan re

isleı itlir. Bunlar tacari~

tan, Çin, HiudLtan. Mı

sır 'f> Frenk Şl'hirlerinde 
g-ördüklcri en buluıııııaz 

( şyttl:ırı getirirleroi. 
O )"ırılann ahv:ıl. adcl 

"e lıiil: fımd ıı rla rınrn h:ıl

k:ı nasıl muamele et i ''- -
Iı-riııi. ikrisut lrnberleıiııi 

YCrirlerdi. 

-Sonu Var-

~ocu~ Esir=eme Kur m~ 
Çocu' akıcı oku~ rt'abul 

şart arı 

Çocuk Esirgeıne' ' 
Kuruınunun Anka
radn ki ç:ocuk Ba
kıcı ofnıluıHl 1 Teın
nıuz 038 d n i tibcl 
ren bdnbc kaydİne 
b<ı şl<ı11n1ı!jtı ı· , 

1{·1 vıt nıu:tnıelesi

nc l'eın nuz 03 ni

lı <ı y ·tinde son ' c.: r i-
1 t•ce l< tir. Okul va-. 
tdı ve p ln sız !ır . 
·r J ı İ:·n t iki senc
d i r. n~ r .. ler n:ı zari 
\'e pratiktir. Ü~·aı 

lu :nuv·ıff ı kıvetle 
b'tiı· rek diplo:ııa 

abn Bcıyanlar Ço
cuk E-:.;irgeıne ku-
run1unun gös• ere -
ce<Yi verler<le iki se-

;:, -
ne nıa:ışlı 01an1k 
ç · ı lış nayı deruhte 
edecek len.lir. 

Okul Y<1 lnız Ba
ya nl:-ır içindir. 

(:ocuk Bakıcı 
okulun~ı vazılına ve 

~·dınnıa 8artları sun-. . 
lardrr : 

1 - ıs yaşından aşa

ğı olmamak. 

2 - İlk mektepten dip
loıra nlnıış olmak. (Or
ta mektep ile Lise ta
lebciel'i teı·cilı edılil'lcr) 

:3 - :--ıhlıatı yerinde ve 
ahlak iyi olmak. 

4 - Okula ya11Imak 

istiyen!eı· (Anha• a Ço
cuk E'irgenıe Kurumu 
Genel Merkezi Başkan

lığına) adı esine istida 
ile müracaat etmelidir· 
lcr. 

5 -- Kayıt içil\ gerek 

li olan eYrak : 

Mektı p Diploması 

Nüfuz hüviyet cüz

danı 

t'.)ıhhat ve aşı rapo-
ru 

Hüsnühal ilınaberi 

Üç fotoğraf 

Mardin Satı a 1 l<:omisyonu 
Başkanlığından 

Cinsi 

L'n 
• :ıbıın 
Sade va~ 
EkıııPk lma
liyr.J 
Süt 
YO.!l rt 
Km·ıııı Eti 
ket:i Eti 
~""Pi' 
Pir inç 
Arpa. 
udun 

A~keri 

Kilosu 

ı:5ı 00 
1200 
900 

25000 

~:ıooo 
61100 
8000 
4000 
~ıco 
:3000 
8000 

280000 

1 l:lstane~inin 
!)38 yılı . r:ıPlik itıı ıy:1cı ı 

t'lll a~ağ'ıd·l cin~i \'P mik
;:ıı 1 \" 7tlı i:ı~l' il (1 ılı• •·ı i 
hizal~rı:ıda yaıılı ~ekil , e 

Teminatı Ekslltme 
şekli Lira Kr. ihalenin tarih, gün ve snnh 

Açık 

" 
" ,. 

., 
,, 

,. 
.. 
" 
" 
!• 

225 00 
46 70 
f>7 
:?3 

40 
3G 

150 
48 

-
' 34 

50 
00 
00 
00 

!)5 1~ 
40 50 
27 00 

lü8 00 

lü / 7 / 938 Salı 
,, " .. 

,, ,, ,, 
" 

,. ,. 

,, . , , . " . , .. ., 

" " ·ı 

,, ., 
" 

,. 
il ,. 
,. " " 
" " ,. ,. 

" 
t:ırilıinı1e ckt:iltınPyc koııul- mi~yoıııı ck::;iltınesine gire 

muştur. bteklilerin -.art lar ı ceklt•rin yazılı teıniıı.ttl.ırı 

giirmt·k iizre iş ~:ıatl"m da 
iı ri Hıl. l':tlı;1nı G trııi

z.onuntlaki Satııı alma Ko 

ile meı.kfır .~un ,.r sa:ıttt• 
konıi ... yonıımuza ıınirı:ıcaat 
ları ilan olunur. 

4.7.9. N/7 /938 

SA ,~ 
Kilosu 

Kr. Sn. 

··~ 4 

Arp·l ~ 50 
I İ!:_çıı~:ıl Gf>O 

3 
:\olıııt - -.( 50 
~lı n·ııneız----4- 5o 

"""'GiI'ıc; - - 25- -
~:.de Y:ı~ - -85- -
'l ul' ~:ıg-ı- -- --

Zı .' ıiıı .ni°J'ı 60 --
'ı illi 30 

- - --) {' i :1~ 

flaıf Plll 

H:ıt1t>ııı i<;i 
( ıı' it. 
t 't ' iı. ic;i 
.\ :ti jp l 

I\ P. ıııP ~el· Pi 

f Oı. Sl'l (.'I' 

h:ıl,,e---

•J·> ---

·•·) .)_ 

1:!3 
..... bıııı 45 
\'ay 
1\ 11 nı iiıiim 25 

2~ 

S SESİ 
ABO""ılE ve iLAN 

Şartlan 

-·-Abone ~artları 

Aylığı 

~ ... 
.!<: .... = 
~~ 

~ .. --__ 
-=~ ... _ 

Kıır•ı Ku rıı 

~ent:Ii~i 1500 

İL~N ŞARTLARI l 
İlanın lıener satırından 

(10) Kuruş alınır. 

tl A o ,.:ı an neşrm, . en mcsu-
li~ et kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

rddaş ! 
Kurduğunıuz fab-

r : k;ıl lr ve Y" ptığı
nıız llen~i ryolla r hep 
ulusun birikti rnıe 
gücüne dnyanır, bu 
gücü arttırn1a senin 
elindedir. 



J DARE~HA NE:st: 

- Teltraf Adreal 

Mardinde "Ulus Sesi,, 

Umumi Ne,riyat ve Yaza f4lerl 
Direktöril 

M. Siret Bavar 
Ba•ıldığı yer: (ULUS SEsl) Saaıme~ 


