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Sahih ' ve Başmuharriri 
Sbln BAYAR 

\leaııek 
et ınenamne aJd yazı.lara 

8&.vt&ıarunız a~ucur. 
Basılma,· . an yazuar ~eri 

v~riimez. 

.... 
On lkineı vıl - .. 

sıc_ :zz 4 

52 sa_ 2 -
lngiliz Kral ve Kraliçesi! f ransız Genelkur- ! 

Dün Amerikaya hareket may ~8Ş~8DI 
ettiler 

Ankara 7 Ra<l yo: r 
Ing: 1 h - l .. l ·z u {Uınl ar-

ı~ rı dün a kş · tıı1 A nıt> I ,., k 
'Y 1 h ı rekt""t et-

11 •İşi rdir. \7arın ak
Ş ı.n K\ ıa la huJu : 
d.u •.ı girert k V 
Ştnğtona gidecek
lerdir. V"şinğton
da hüküındarların · 
huzurile bir geçid 
tt>snıi yapılcıc::ıktır. lnCJiliz kı·alı Corc 

" 

Prens Poiun Berlini 
ziyareti 

Ankara () Radvo: 

Ankan• 7 Radyo: 
Fransız gazeteleri 
Fransa gentl kur
nıa y b.-ışka nının 1 n
gi l tereye y[lptığı 

ziv ıretten bah-.ede-. 
rt:'k lnğlliz b ı r harp 
vukuu ,da h ·ı rcke
t · g ç nek üzre ht-ı

. zırlıklarda huluo-
duğunu yazcnakta
darJar. 

l · Suriys ~a~inesi 
Ankara 6 Radyo: 

Surivede ınuhtelif ., 

partiler arasında 

kabine kurulmasın
da bir anlaşnıaya 
varılanıa nııştır. 

2 

Sayı 1240 1 
7 Haziran--1939 

Çarşamba 

Sayısı 100 Paradır . 

Kuruluş yılı ı Afustos 921 

Ordumuzun Hataya 
girdiği gün 

AntAkyadan bir manzara 

Antakya [Hususif ı nuşttr. 
Kahranıan ordunıu- . Hatayın en büyük 

zun Hataya girişi- ve en mukaddes bay 
nin ikinci vıldönü- ranu olan bu mutlu 

~ 

nıü olan 5 Tenınıuz gün layik olduğu 
için Hatayın her nıuazzan1 tezahü
tarafinda şimdiden ratla kutlulanacak
hazırhklara başlan· 1 tır. 

Yuğoslavya K~al 
Naibi Pre.ns Po'un 
Berlini zivareti ınü 
nasebeti I~ bir teb
liğ neşredilırıiştir_. 
Bu tebli<Yd~ Kra 1 

leketi alakadar eden 
nıes'elder üzerinde 

111ütabalcıt .hasil ol
duğunu bildirrnek
tedir. 

lngiliz - Soviyet 
müzakereleri 

Polonyaya tre~i 
I Ankara i Radyo: 

N· ~ ' aıbi nin Heri ini zi-
Ya reti nde rreniş fi-
k' ~ 
ır taatisi y,~ pıldı 

ğı Ve gö üşınt""ler in 
do~tane cetevan et 
liğini v .. ~ iki- ınt'ııı· 

istifa e~ece~ler 

Prens Pol ve Re-
f ı ktısı dün akşanı Ankara 7 Rady9: ' 
Beri inden nyrılnıış B -ı~t h ·lİJerlere .!!Ö 
lardır. lstasvo 1da re lngil iz Başve kili 
H itler ve L\l~ı reşa l Ç(.: ı nb~rl.ı yın bugün 
Gö ·in er tarafı n<l<ı n ı veya )'<l rırı Ava 111 

uğurl:nnıışLırdır. 1 kanıarasında Sovi- · 
1 yet 1 ~ rl e y ;lJ1 ı I n n 11 ı ü-

s n yı' yet Rusya ın ı nıüzaker hakkın 
J n da he;'<lnatta bulu 

A k CHYa"~I rıac; ktır. n ara 6 7 R.ıdyo: 1 U 
lokyodaki Alınan Anlc1şınn<l<1 n1uta-
Ve İtiilyan elç ileri 1 ~ A~.ık<lr:t 8 R.:1~iy~: 1 bil kat hulunJuğun-
Japoıv Al İı1gıltere H arıcı sı- dan 1\lo:;;l<ova \'a bir 
1 a nıan ve k . . I .1 h .- .. 
talya~ 't ·r k yaset 01111tesı A- ngı ·z evtlı 20 l· . n ı t11a ı na ı "' J' c . ~ .... , 

gırıned'ğ' t l · d vanı Kqnıarasırıda derılectk ,·eynhut 
. ı ı a <tır e . k S l ll" k 1 .. ıstıf .1 d 1 1 . . top in na n1 ovvet- nıos ·ova e çısıne 

• ~ t- ece< erını w • 

bıldir · l d ' lerin cevabını ltt- bu hususta tahn1at 
nuş ~r ır. . I d' .1 k . . kik etnnt er ır. 1 ven ece tır. , 

İngiliz Başvekili 
Çemberlayın 

Polonya büyük el
i çisi dün evvela Ha
l ricive Naurı Lort 

1 ' H :1 li f~l ksı ve sonra
da B8 şvel<il Çenı
herla yn ile görüş
nıüştür. 

I 
l) ... ~ vli .\levl O"azete-

- - f' 

sine gö:-e. iogiltere 
t~rafindan Polon
\'<ı va tank \'e sair 

' ha~~ ınalzenıesi ve-
1 rilecek ve 50 n1il

yon kredi açılacak-
tır. 

Suriye Haberlerimiz 
-a Uneü a&fltded.i~-. -



- ]ES 

C. H. Pa"ti•lnin batardıjı bBvlk itler : 

Cümhuriyet 
devrinde 

Nebatat hastalıkları ve zararlı 
hayvanat ve böceklerle mücadele 

lmperatorluk devrinde 
en 'l.iyade (..'ekiı ge miıca-

delcsile uğnı~ılıyordu. Mal -
sulat:ı ı~r:ır ''errn diğ"ı•r 

höcek ve hastalıklaıfa nıii 
cadele için bir .tP~kilfıt 

W PVCUt değ'ilrli. Cunılıu· 

rivet idarc· .. i d ığ'rr işlflr· 

de old uğu gilıi zira•.tm 
lm •. ubesine de gPr(•l;ı·ıı 

önemi vcrcıek uüttin ınah
~ul ' e rıelrnt:ı.t wr.ırlıla
rile mticadPle yapıııak 

Uıere hususı bir te.,kilfıt 

vücuda getirdi. Bu teşki
lat ev,·elft. çiftçiniu en 

leıinıiz ekinlerinin en kor
kunç düşmanlarından olan 
sune lın~ere. iııe kar .. ı mii
cadelc <lÇılar:ık 71n.748 
kilo lı:ı~ere rnpl:ıtt ı rılıp 

iııılıa ettirildi. Ilalkımııın 

eu ımihiııı ge~iııı va~ıta

larından biri olan Zey
tin leriııı izde zcyı in ::.i rwµ;i 
v t zeytin gii vesi gibi ha. 
şer •!er ziyan yapıııakta 

idi. Bu lWŞPrelere karşı 

4.328.195 :ığ'ıı ç ilfi 1;lana· 
rak temiz ınaheul lllınma 
E"ı kauil olan keza elma· 
larıınız iç kıı rdu cleııilt· ı ı 

D ıübi uı derdi olun , e ge- IJöcı>ıde bulaşık olduğ'ım-
dan dış piymw.la rd:ıki re ni ::; miky:ıst:ı ıı~r:ışıln.a:-ı 
va •; ,.e kıymetini kayip 

İt'ap etleıı Fan:, J >uıuuz 
l't uıek tiz~rt! nıü<'adcle gibi ırıuıir hay,·anlarla 
yapılarak 2.477.583 Elırıii<'adcleleri elı:ı alc.11. Her 

. ııı:ı \'Pi i~ı ir n ail·a • ·ı iı.tı·-sene fa:ı1ı\'et mevzuu ve : · "" ') · 
•. \ 1: wıı. Ba~lık sn hularda saha~ını hır nz da ha ge- ö .. . 

1 1 k 
1 . g ruw 11 ta. ta ı · vr ıa-

ni:~lete rek Cumlmrıvı·t dev. 1 k l (j 130 bek • ·. .;;ere er~ ·tır-.ı . -
Ti.ne kadar ehenıuı 'et ve. .. . : 
. . . . .... ~ . tar saba ılaı;lanarak za. 
rılmedığın<ll·rı otıırıı ~ıft- .. 1 a· ' f 1 IAt • • -- . 1 r:ır un crı ı . ..., a um a a 
çıyı c;ok mutezarı ır c_•c en , , • . . • 
b. k .. 1. 1 t 11 zarar 'ap.ırı Çck ırgclcrlt:-
ır ço . mu ıım ıa~ .'.1 1 ~ de Uu~ı hurh·ct devrinde 

ve ha nelerle ll<• muca- ~ 
._ • . ı·ok uf'rr:.ı~ılmıı:: v A :j40. deleve lıaı::ladı. <ırn•klı '.> !"' • • 

• w • n:JR.520 kilo sili fo ül<lü-
s ı lfi h ve c·Pphaııe mecr.a-
nP rı temin <'dilerek ıııü

l.a·llt1fi yd ıı ~u lii ile yıı r-
d uu hl'r tar:ı f ı nda d om ıız 
ıniicadt•h•si ~ :.pıld ı. Bıı 

savede 7:?:?.:3:!8 domuz 1 
vı• :?.!lH7.0ö:! muzır h;,,·. 
v arı itlaf t>dilerek m:ıİ1 . 1 
sulflt zarardan kurt:1rıldı. 1 

Keza bazı yıllar fazla. 
ürüyerek ekinlere 

riilınü:;-tü r . Portakalla rı 

rnıza zarar ,·rrcn lıüc{·k· 

lcre k:ır:;ı 501.044, Tııt-

lar:ı z:ır:ır yapan uöcek
lne kar::-ı d·ı 5.45 1.3 19 
:ığ·aç ilflçlaıımıştı r .. Meyve 
a~ac:larırıa en mühim düş 
ırıaıılarıııdaıı olan :ığ tırt ı · 
lınn 1-ar~ı ıııulıtP-lif ıııPy-
,.c mırıtıkt.larıııda ıJ.57:2. 

;;5 :ığ'ııç il:i~:lanınış 186. 
ü'' 1 ağacın üksereleıi w. 
rııizlennıi~tir. ~i ey"eli "e 
uıey,·e~iz a~açlara rn uf':a ]. 

1 
l:it olan kabuklu bit~ ilerle 
pii::ıüronlara karşı 25:000 
ağ"aç ilfü;l:ınmış pcnbc 
kurttan temiz pamuk böl
gelerine yollanılacak pa
muk ı•lyaf ve tohumlarını 

Ut'7.e11ft>ktf' r.tmck üzere 
Mersinde bir vekafum 
cihazı kurulmuştur. 

(Yluı Sesij 
:az nz · 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

H A IJ E .. 'l L E il İ 

Ceza Ha~imi Gel~i 
Sehrin1iı Asli ye Ceza H{tkimliğine 

tayin edilnıiş olan Anka ra Ağır Ct>za 
Azasından H a yrull a h Koka g~lerek va
zifesine başlamıştır. 

Başarılnr diler, hoş g eldi niz deriz. 

Akreplerle Mücadele 
ŞQhrin1İz Akrep İnıha Cemiyeti 

akreplerle nıüc~deleye b<ı şl a n11ştır . 

Her gün Cen ı iyete v.:.ısnti olarak 100 
akrep getirilnıektt." ve İnıha ediln1ekte· 
Jir. 

Hava 
Ş.:' hrİınizde bugün 
ha \'a n1üteha v-

vil bulutlu ola r ~ k 
gt'çecektir. 

Rüzgar sakin 

Gölgede scıa t 14 te 
ısı dert cesi en faz
la 28 dir. Sühunet 
15 oldu <ru k;;\\ıt edil. ö ., 

nıiştir . 

Türkiye iie Hatay 
arasındaki 

• 1 

Payas gümrügü kalkıyor ! 

1 1 fay dalı Bil9iler 1 ] 

Hava nasıl tah
min edi!ir 

G ünC'Ş batarken ufuk 
::.arı veya kur~uni olursa 
ve güm'~ doğarken ufuk 
kızarırsa yağmur vard ır. 

Günr~in etrafındaki ha· 
le küçiiliin;e yağ"mura, 

biivürsc iyi ha"ava i~~-
v ~ J ~ 

rettir. Sis: dıırğun ha ,.3. 
ya alauıPttir . Havanın faz· 
la berraklığ'ı, yıldızl arın 

fazla parıltı sı yağ'ınu ru 

gö~terir. 

MiJadi ve Rumi 
seneler 

~tiladi seneden ru
nıi seneyi bulmak 
için n1iladi seneden 
58.ı ra ka nıını çıka· 
rınız kalan rumi 
senedir· 

Yarınki 
Postalar · 

8;6/1939 Perşembe 

Yarın <Yelecek 
~ 

Tren postası yok-
tur. Saa t 11 de Nu
saybin, 13 te Cizre, 
İdil, ~1idyat, Ger
cüs, Sa vur, 15 te 
Divarb~kır, Anka-" . 
ra, lsta nbul ve A-
nadolu posta ları gc

Payas güııırük nıü lecek , saat 18 de 
ara sınd .. ki g ü urük dü rü \,a1ovaya ta- Ekispn:s l"ren pos-

Tü : kive ile Mata y 

idaresin in vnk 1tıda 1 vin edil n i ş tir· ta ları gidecektir. 

k t-ıl<lırı l<ı ca ğı h ~ıber ı------------·------
~ lın 11 11ştır . Ş i nıdi yal 
nız Pa vasta ola n 
günırük i<l Fı resi lağ
vedilecek ve giriş 

çıkış serbest ola
caktır. 

Papanın sulh lehindeki 
teşebbüsleri 

Ankara 6 Radyo: 111iştir. Birbirinin 
Deyli ~1eyil gaze- ayni oln1ayan . bu 

ha~ar yapan taıla fare
leril ı' yap ıları sa ,·a~ ııeti

t·esinde 2.8;35.178 hektar 
ara7.i fa reden terniılcnd i. 
Buğdayları ıı 111.ın cıı mii
him haı:ıt:tlıklaı ıııdan hiri 
olan sürmeyf· kar~ı ı Hfi. 
004 t on tohumun ilftçla
narak h :ı. talıkfl7. tohum 
zni kahil oh.hı. Yurdu
nıuwıı k ıymetli mahsul
lerinden biri olan l'amuk· 
larımıza ar17. olan böcek· 
)ere kar~ı • 'P.yhan \'C lçt•I 
, i1 :1yctlerinde feııniııin icnp 
ettirdiği ~ekil ,.e \'CSajtle 
uı il radC'I~ \'apılar:ık f>4629 
lı~kt:ır ::ıha ilfıç·l:uıdı. v,~ 

Peıı be kurda bırş! 39~52:1 
kilo p.ımuk tohumu tnt
lıir edildi. Cenup vil!lyet-

Yurtdaş! 
tesi muhabirinin notalarla bu dev
Ronından bildir_di- ! Jetlerin sulh hak
ğine göre Papa in· kındaki fikirlerine 
giltere, ~nınsa, Al n1üracHat edilecek
n1anya, ltaly'1 ya bi· j tir. 

Çok para kazanıp yuvamı Ş(·n. yavrularını 
mes'ut edeyim c1 ü şü ucesile kaçakç ı lık yapanlar 

t sonuncunda ~uvasırz ve yavrusuz kalırlar. 

-------..-...- ..,.... . --
~e~ nota &öude~: · 

--
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~lUlırDy~<dl~ 
Bir intikal kabinesi mi 

kuruluyor? 
Kurulan kabine her şeyden evvel 
Halayın Türkiyeye iadesindeki 

emri vakii tanıyacak 
ŞAll - Kabine buh

ranı devanı etmekle be
raber bir intikal kabines· . 
ının kurulacağ·ı hakkın-

daki şayia gittikçe kuv
''etlcnnıektedir. 

rreşekktil edecek in
tikal kabinesinin ba .• ına 
eski B~şvekillerden itida. 
lile me\ hur Hakkı Azı
ının getirilect•ği ve buna 
eski nazırlardan Şakir 
Nimet Şabaııi ile ~lehıııet 
lialil Miid~rris gibi bazı 
Şahsiyetlerin i ştirak ct;ecc
~i söylenmektedir. 

İntikal kabinesi Suri
Yetleki sivasi lrnluana ni 
hayet ,.e;mek için hemen 
~,ransızlarla müzakereye 

girişecek ve ilk i~ olarak; 
Hatayın Türkiyeye iado
sile basıl olan emri vakii 
taniyacaktır. Ru ı:mretle 
Türkiye ile Surive arasın

da yeni bir dostluk ve evi 
komşuluk nıuahede:;ile Su
riye · Pranga arasında ak
dolunacak ınuahedenin de 
tasdikına imkan buluna
caktır. 

EfkariumumiyP, ne şe
kilde olursa olsun bugün
kü uubranın Lir an evvel 

sona ermesi ve memleke
tin y ıllardauberi yuvar
landığ"ı kararsıılıktan kur
tularak sabit hir idareye 
ııail olması taraf darıdır. 

E~t:ony©ı 

Hariciye Nazırı 
Ankara 6/ 7 İston 

Ya Haricive Nazın 
bugün B;rl ine h:1-
teket ctn1iştir. 

İstonva-Alınanva 
J .. 

c-ınl a şıul st Berlin-
de İn1z,danacaktır· 

Çin-Japon Harbi 
Şiddetle devam ediyor 

Türtiye RaOyoOif üz yon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu. 

Uzun Oalia: 

Kısa Dalja: 

1648 m. 183 Kes./ 120 K,·v. 

19,74 m. 15195 Kes./ ~O Kv,·. 
31.70 m. 9463 Kes./ ~O K vv. 

Bu günkü proğram 
12,30 Pro~rauı 

12,35 Türk müzigi -l'I 

13 00 Memleket saat a-
' yarı, ajans ve meteoroloji 

haberleri 

ı 3, 15, 14 Müzik Hiya~eti 
Cumhur Bando~m - Şef: 
lh~an Künçer 

19,00 Proğranı 

19,05 Müzik Straussun 
bir valsi - Pi 

19,15 Türk müzigi Fasıl 
heyeti 

20,00 Memleket saat. :t

y:ırı, ajaus ,.e meteoroloji 
haberleri 

20, 15 Ne~cli plaklar- iL 

20.20 Türk m iiziğ·i 

~1.00 Konuşma 

21, 15 )lüzik 8aksefon 
~oloları - Nihat Etiengin 

21,45 Haftalık posta ku
tusu 

. 22,00 Müıik Küçiik Ur 

kestra - Şef: Necip Aş -
kın 

-
-

23,00 Son ajans, ha 
berlt~ri, ziraat, esham tah 
dlftt, kanboyo - nuku t 
borsa~ı fiat 

~:3 ,:?0 ~liiıik Caıuan 

- J>l 
tl 

,._ ~i3.55.~4 Yarınki Pn1~ 

ram. 

ÇindeDayak 
Çin k ~rnunları g-a rip ve ı Çinde uu dayak mc-

miithi.)' b ir çok cevıla.rı sele::.inde h<tzı garil> ha 
ihıh· a <'tııı ek t eLlir. Faka1 dh.;ı:ler de cereyan eder. 
bu cezalardan en fazla Mescl:1 Lir edadın. l.rnl>a-
kullanılauı day:ıktır. T>a- şının yninc lııı dayağ·ı 

' 1 

1 
1 

• 
PiYASA-

.... -~ 
Bnfrday --ı~r~ 
Arpa 2 ~O 

"'tu (Bir çuval) 580 --
-Ü:ırı 2 50 
~\ötiut - --

Ü _,,, -:Mercimek 3 
Pirin<; :?5 --

- -90 $ade Yağ -- -Tere v:ıl"rı . -
Zeytin ya~ı 70 ·-Yün 40 -Deri 40 1 

ı- -- ,-
Badem 20 --- --
Badem içi 95 -
Ceviz -
Cedz içi --

-:,ıahlep --- -.Mazi 19 -
Ke~me Şeker 35 -Toz ŞP.ker 31 ı_ 
K:ıhve 118 ' 

-
~abun 42 -
(.,ay 350 - ----- -- -Kuru üzüm 20 
Pekmez 15 
Bal --1 50 lı 

Yıl~a [ 1) Lira 
Her gün binlerce yav-
ruyu senin yardımın, 

ı senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

Yılda lira ve. Ço
cuk Esirgeme kurumu
na üye ol. 

Çocuk 
Çocuk Esirgenıe 

Kurun1u Genel nler-yağa ınahklıın olan bir yemesi kabul olunmakta . 
adam daynktan :.:orıra d ı r. Sonra <.:inin hüyiik 

1 

kezi tarafından çı-
bunu atan llfıkimirı ünün- memurları sokağa çıktık- karıl nla kta o l a n 
de ü~ da.fa secde ederPk lan zaman daima yania- (Çocuk) adlı dergi-

A k ct·~· · t b" k rında bir iki dayak(,'t t:ı- · 
'.

nkara 6/7 Radyo: detnıişlerdir . Çin ·en ı.ırıı C:r ıye etme · · ( ) S k 
Ç - lutfunda uulundu«un<l:ın şırlar. Yolda, yolsuz işi~· nın 1!36 ayısı Çl -

. lrı - J cı pon Har bı Tayyareleri Japon· dolayı tc\ı·kkiir ,... < • tın ek re rast geldiler mi bunları ınıştır. 
Ş1dd J d l fı d ı b · · hemen oracıkta dayag" a ete evan1 et- ar tara u1 an ta- mec urıyetındedir. 
n k attırırlar. Yurt ya Yru)arının 1e tedir. Çin kuv- ınir edilen bir de· 1 

v t) k sağlık, sosyal l(ül-. ht! eri bir kaç cep- n1iryohınu yeniden y .1, an Par 1 türel durunıların•n 
.. ede nıühin1 n1Ü- 1 tahrip ettnişlerdir. 1 
l ff inkişafına hizmet a eriyetler kay-

Kandaş! 
Türksen malını kullan, yabancı malı daima 

a~n\ aldatıı\ 

Y ıla n sokanları 
1

1 <listanda, Jcıponya- eden bu kiyınetli 
yine o cins )·ilanın da, Arjentinde n1uh- dergiyi çocuklara 
zehrinden cılınan se- telif zehiili hay- çocuklu ana Ye ba
ronılarla aşılamak vanların beslendiği 1 halara tevsiye ede ... 
!~ap etti~indcn, l!~n par~!ar ~,~~~!r~ riz. 



MARDIN'DE • iDAREHANESİ 
Eakl llalke"Ji Blnaai Haaaai Dair• 

Teltraf Adre9İ 
Mardinrte "Ulus Sesi •. ULUS SESi 

Umumi Ne~riyat Ye Yazı işleri 
Dlrektörii 

~L Siret Bayar 
Bauldıtı yer: (ULUS SESi) Baaıme•f 

Mardin Asliye 1 
............................................... , •• Y U 8 T O A '! 
•~••••••••••••••••••••••••••••c•••••••••••••• •~ Y 
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reli bir kita susuz 
tarlanın kabili tak-
sim olnıadığ11ıd~ n 

Büyük Piyangosu · 
2 nci Keşide:: 11 Haziran / 939 dedir 
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Kaçakcılık yapma! 

l'L.ıı ·k e vııı 111 şe
refli an. ınesi kiler
dir. 

Ka,·anoz. kava-
noz reçelleri. şışe 

şişt' şu:-u pi~ rı ol 111a-

_v.ın hır C\'. Çocuk
suz bir Yuva kadar 
t~J~ızJır. 

l:3u güzel ·anane 
nıizi ycış~ tn lın1. 

Yuvanın saadet ve varlı<rını do<ruran 
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Aile düğü ınüııü kuvvetlendiren çocuktur· 
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Çocuk E~;rJe:ıH· Kuru ı nun:-ı üye ol. 


