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"ahibi ve Başmuharrir 
SİRET BAYAR 

\lenıı . 
eı.ct mcno.tiınc nld vazılnra 

avfaıarımız aula~:. 
Baı::ılına\'aıı ,·:ız11ar upri . . -

....___ vt>rii.m<>ı. 

-
Oıı ili inci ~·ıl ............ _ -

Türk irran hayatını yükseltme sahaı:;ında 
varmak istedigimiz llCdefc çok ışıklı bir 
yol açacaktır. Daha şimdiden ~mu Şefimi· 
zin rehberliği altında bu yolda yürümenin 
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Perşen1be 
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Fransız Ge ıeralı V eygand dün 
Ankarada ayrıldı 
.... 

General beyanatta bu unarak dediki . 
zevk ve bevecanı içindeyiz. ... 

o ·· ,.,ıh~. n~,dy•t~:::::a::ro::ca:,~,~ar IGörüşınslerimiz çok iyi n tic ler verlli1 Heyetimiz geliyor 
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akilı sayın Ba~,·c·ldl Hdik riyat fılrnıincl(· nıkua ı T;ıhrandan Ankara~ :ı gPl- \ ta~ ya~f' ıle ~~ukre .c hare Anka rrl 3 Ra<l yo: 
Sayda mm «Ok değerli {;'etirdigi int..i~afın günd<·n ıniş olan Fra11. ız heyeti ket t•aecc>ktır. l"bra na gi tnl İŞ olan 
hir nutukl:ıl'lie açılan Bi- güne arttı6ma ~liphe ~ok- rri~i General Vay~and \ Oerırr:ıl llnsaR :ıjansına \ heyetin1iz, İran Ba ş 
rinci rrurk N< şriyat Kon- ı tur. Fal...:ıt hunu t'Üratla ı lıu :ı.k~:ım .h,ta~ıbula lın- \ beyanatta bulunarak <k- vekilini ve Harici ve 
l!re, i de iki üç günd<·n I . . .. f tt• •k k reket etnıtş. 1 tasyond:ı miı::.tir ki: 1 ., \ ınkı,;ı e Jrlfü l 0 lllTifi • • ·· T ··1· T. ,· 'J vek1"\ı"nı" z"t varetede-
)l!f İ nıesah=ine ba:;.lamış . . t l . . d l\lıllı Mu<l:ıfaa \ ekı ı .ı. .tcı "' 
bu\ uı ı l t 1ıı· Zf'\ kını urt ırına '. ıı:ın a- 1 Tınaz, lfaricİ,VI' \'Ckfdc>tİ 1 "Hl'isirumhur hmıet lııö- 1 r u} , d·~) •"1> Sl111S \ 'e lll~ ~ :.ıo . lıa bir t•ok tcdbırler al- '- ( \ t.• c.. cı~ •• 

11 uı!rnmi katibi N uman Me- nii Y<' hii\,frnwtin ricah l 
l)c:.•'" ı lı· ~[a.·tr"ıf \'·,kili ma!!a li11.unı \ardır. Bil . ,,..1 t• k 1 •1 .... t·· 1, .).rt·1· .. \ 1"ahrandnn a yrı -!','- .ı.' " • · nenıt•nrıog u \'e ıır c;o · ı P goru:;: um. _,u g'l ~- -

Hasan Ali Yücelin yük- hasa bfüm~i neşriyata zevat tan1fıııdan uğ'urlan- ııwkrimiı (;ok iyi nl'tice- lTllŞ ır. I-levt t imiz 
sek t eı::..,el)büslrrile Ti.ırki- clt>dNçe yapılan yardı nııstıı·. A:skeri bir kıta !er vermi::-,tir. fl:ıkkımfla 1 r-ı '1 t A- k . - , ı l' a' ıs a n ~ a ra-

J'{\uc ilk defa olnr:ık ba~- ının daba \t•rinıli bir ~ola selftm re~mini ifa t:lıni~ gösteril~ıı kabul 'c te,cc- \ ,_·a m~v< salatetn'l 1 Ş 
la yan bu fikir 'e kültur konuhnabı me\ ıuu üze- müzika Türk, Fıransıı m~r \ c.iihtt·ıı ç.ok ınütt'lıa~t:i-

Büyük Millet 
Meclisinde 

l k 
'f k . f l J'l0 llde 11° kadar durulur:ıa olacaktır. ıare (lti, ür · ır an 1a- .... ~ııll çalım~tlr. tıencral ı sıuı . 

Yatını yükseltme sahasın· yeri vardır. 
ua. v:.{rnw.k i~teıliğimiz 
lıı•defe çok ışıklı bir ~ol 
aça<·akt ır . Daha şiındillcn 
Milli Şefimizin rcbberliği 
al tında l.nı yolda yürü
menin zevk ve lıeyet·::ıııı 

i çi nd ı•yiı. 

At:ıtiirk haı flerile lJil

ği nurlarına kanı~:ııı ulu
::.- ıı muzuıı bu yadide daha 
ı.;ok ilerleme i \'l' ~ ül...~t 1-
ınesi iı;in nPşriyat kon· 
~ re:::iııd<'n çok f,ıyda 1 

kararlar bddiyoruz. 

Konğredc tetkik edil
ınPk t P olan ıııevzııl:ır ldil
tii r d:ı \·:ııııızın lı:ı~mda 
Yer alan pn n::-iplrrdir. 
Bu preııRipkıin talıakku 
ku voluııda atmak i:ıte 
diği~ni1. adımları ra ) onel 
çalışmalarla proğraınla~ 
t ırınak azminde~ iz. 

Bu meyanda ıııPmle- l 
kt•tin uz,ll" l ... ö~ekrimle I 
bir çok fl•dakfulıkl.ır ih
tiyarı su retİll' açıhıı \'C 

bu gün lıir çokları mas-
1 raflarım ı .. uruyaoınınak 

uurumuuda bulunan \ e 
sa5 ı"'ı pek mahdut olan 
ln: ... u-..i 1ııatbaalar1n i\' YC· 

rııııini arttırmak '(1 bu 
il. tbJalanfa cık. il }ıu!-n 
~i g-,\Ldı•l rlt• y:qHlan nt ~

r·~ .. tın ._:ıtı~ ' • <fa"':tma 
' i:;.ı uzninde dah.ı çok du
nıl.u.ık < ... ;ı .. lı tedbirler 
alnıa, rnunlı ket iı fa

rıınııı iııki~. rı lıakınıınılan 
ı:~k f.ı~·d: lı ul:ıt q.!,1 ı ... :ı 
naatın· la~ 11 •• 

... Tı ~rivn.t havatııııızın . . . 
en lmylik d:ı' :ı <ırınm hal-
li yolunda l.Pıııli::-iııdcn 
muhiın kar:ıı lar lwklcdi-

\ ğiuıiz. ~e~riyat konğre:-ine 
Memlekette okumayı nıl saıi-ırıc.le ) üksek ınu-

tcşdk ,·.c. ıwşri) at~mızı \ \ affakiyetler <lileıiz. 
tanımnk ıt;ın çok pıopa- \ ğanda yapmak ihtiyacı ı~~!!~:!!!!~!!!!!!'!~I 
karşısındayız. U ınumi lıir 
neşri yat proğraınHe re~ıni 1 
' 'P husu!=1 tf'Ş"kkiillrr kuv
vetlerinin az:ınıi \ eriııı 
temin {·decel" bir hadde 
g~tirilınesi ve bu sahada 
bir i~ birliği yapılına.J ı 

Diğer haberier, 
iç sayfeierimizde 

Şehit T ayyareci!erimiz için 
Dost iranda duyulan 

büyül{ teessür 
Ankara ::>/4 Hndyo : 

1 T:thran gazrtelPıi iki tay-

ı
n ) :1 reci ıııizin Şt•l.adcı ilt ne
u t İC.'Pleneıı ha IJC'rlt: ı i ~iya 11 

ı:en;r' dn iı;irnh· y:11.mak- ı 

Ç k N 
' ·. ~ d ta. ba*ta ~ehin~ ıh oldu

-O . eş en Oi U j ttu halde Iran ıuill<'tı tc-
essnı \erimizi ınıylaşınış -
mışlardı r. Dün gt>C'P G.lzi okulu 

I~iım.ye llı·\ ·eti t.ırafm-
~ . 

dan F.tkir \'.ıeul,J,ır ıııen- ı 

Tahr:ınJa ~krit C<ı-
ıniiııde şehitll'riıııiı. ıc;ııı 

Ankara 3/4 Hqdyo -
Bü~ ük Millet ~lecfü~i bu 
l!iiıı ?ıl:ızhar Gel11wnin 
lı: ş ,;aıılıP:ınd:ı toı}\aııarak 
Mart 'e :\1ayıs U38 ayla
rına :"ıid <liv:ıııı muhase
b:ıt raporlarım, ,·akıfüır 
umum mıidiirliiğ"ü Lütçe-
5İıHlf- tr•klif olunan mii
n:ıkalt yi \'P sahil hudut 
blitçe:.'hıi kabul Ptmi~tir . 

Mecli:;; Cuma gfüıü 

toplanacaktır. 

Asılsız bir 
haber 

l.>ir hatım okuıımıış, Y<'· 

zirler, k.ıbine :ızal:ırı, ha 
rici,·e 'ek:llt•ti. Jr:ın g'('· ' 

ner;lları, uıatlrnat erkflni, 
Irak. Afğan lwy'pfü ri \ e , 
hey'etiıııiı hulıınıııu~ur. Ankara 3 Ra<lyo: 
llatıın nıütrakip ga~ (•t Sün1er Ye E t iba n
heliğ bir "mer:;iye ohun- \ kin birltşt i rileceği 

1 unı:;tur. llaziruıı lıcy'eti- l d 
1 hak n n a gazete-

fa:ıtinr llall..t>vi salonııııtla 
't'l'ileıı \ıaloda Yal\ıııiz 
Ce' ~.a Ok men , c .. ııup 
Hudut Koııı11t:ıııı, Ll:ıiıt• 

ftmirlNi. su_b.ıy. ııırınur 

ve ö2:retmenlerle halkt~uı 
bir çok d:ı \•etli iN .. şlnile • 
beraber lıuluıımu~l:trdır. • 

Ba'oya i..tiklfll ın::ırşı-

111 nıütt'akip u;yarbakır 
H:ıJkeviııi11 kıyınrtli ı·az 

lıC'~ \•linin çaldı ı f .,\,O.:ı 
trotla b:ıf'1 hııdı. • 

Diy:ıı bakır 11.ılke' i 

-Sonu ~ nci s.ıyfada-

uıiz rebi Ali Hana. 'far 
hana ve elçimize taziyet- \ı lerde çıkan h~ her-

ı te bıılunmu~tur. ler asılsızdır. 

\ Hud~t harici çıkarılacaklar 
1 Ankar,ı 3 Radyo: 1

\ adet oasyona l a j a-
\ İtalyan dahiliye ne- nını hudut ha r ic ine 
l zareti yakında elli \ çıkarac~ktır ~ 



Sayfa 2 

İlçe Röportajları: 

Nusaybinde 
Belediye ve imar işleri 

N'usayhin (Muharriri
mizden: ) - Belediye re
isi kasabanın kiremitli ve 
tuğlalı binalara ka vu~nıa

sını temin için gençlere 
tuğla ve kiremit iına.lını 

öğ'rettirmey i d ü~ii rı mekt e
d ·r. Bu hususta lazım ge
len teşebbüslere girişilmiş 
ve bu diınleden olar:ık 

vilayet merkezi r ıd en ve 
Midyattan g-elen ustı.ılaı la 
yapılan isti~arelcr ve hu 
işe hevesli bir kısım genç
ler arasında g-u çerı konuş

malardan bnı <•şa :;lı ne· 
ticelcre ulaşılıııı~tır. Bu 
esaslı neticelere gön' : 

1 - Gençlere bu san
atı öğrettirmck imkanları 

vardır, 

2 - KirPmit ve tuğla 

imalinde kullanılan bil
cümle malzemeyi Nusay
binin çok yakınındaki top
raklarda bulmak kabildir. 
Nusaybin binalarını ma
hallindeki l·u türlü çalı ş
malar sayesinde sağlam 

kiremitlere kavuşturmak 

ve bu kasabayı güzel 
ve metin tuğlalardan in
şa olunmuş e\. lcre ve dük
kanlara sahip kılmak 

mümkündür. 

Şu halde Nus·ıybin 

çok uzak olmayan bir 
istikbalde daha mamur 
bir lı:.ılJe gö reb i l l'crğimi

ze :-:imdiden kanaat ge
tiruıeliyiz. B:ı surette hal· 
kın lıir kıEmına yeni bir 
kazanç 8ahası dah:ı te
min edilmi~ olunacaktır. 

N usay bin<le k ullanılarm
yac:tk kadar c·ski \'e ha
rap bir halde olan kasap 
çarşısı ile köhne ve sılıhi 
şartları haiz bulunmayan 
dükkanların belediyece 
yık tırıl ıııasuıa ba~lanıııış
tır. 

Mlilkiye :inıirinin ne
zareti altınd.ı yapılan bu 
vıktırına uım~liye~i tamam-. . 
)andıktan sonra. yerinine 

darlarca atılmıg olan azim-• 
kftranc [adımların müsbet 
neticelerini nihayet bir 
ırn~~ sene içerisinde gör
mf'k mümkün olacaktır. 

Adliyede 
Nusaybinde Adliye 

teşkilatı kazanın ihtiyacını 

tcnı:ınıile karşılamakta -
dı r. Başta genç Müddei 
Umunıi Bav Ya~ar oldu-. . 
ğıı haldı; Adliye erküni 
ara~ındal~ i abenkJi çalış

ma gj~teıni cidden takti
re lftyıktır. 

Enak vıtt-ınl~m ara-• to 

t:'IIH.la µ;cçen ve vazife aş-
kı uğruna yapılan bu ça
lısmaJarı lıir ''Ok ~ekiller-• .., . 
Je tebarüz ettirmek ka-
bildir. Ezcümle asayiş ve 
uizarnı içtimainin kay
de değer bir güzellik ifa
uc Ptmcsi de bu cihetin 
canlı delillerinden biridir. 

Hava yolları 
Pazar günlerinden 

başka her gün, İs
tanbul - Ankara, 
Adana - Ankara ve 
,\nkara - İznıir ara
sında kar şılıkh pos
ta tayyareleri ile 
yolcu, posta ve ba
ğaz nakliyatına h'1ş
Jann11ştır. 

Divrik demir 
madeni 

o ;vrikte demir 
nıadenindc faaliyete 
geçiln1iş ve üç bin 
fınıele çaJışnıağa 
b<l ,ta ınıştır. 

(Ulus Sesi) 

Vilayet Mahmının ~ir tevzi~i 
Murdln Matbaa llUdUrıuıune 

13/ 4/939 Gün ve 6 sayılı yazı kar~ılı~dır. 
Matl.ıaamzdan çıkan Ulus Se~i gazetesinin 31 /Mart/ 

9:~9 nııshasının ikinci ~ayfasmda inti~ar edilen Sala
kun meTkiinde iki kişinin atlariyle bataklığa saplan
mak F-uretile boğularak öldükleri hakkındaki neşri
yatınızın yanlı~ olduğu ve bueun Midyat kazasının 
Halalı kövü halkından İsmail oğlu lsa ile Ferho o~lu 
Saidin Cii·.reye giderlerken ldilin Harabişarah köyü 
civarında şiddetli ve fırtın:ıh sovuğa tutularak iki 
merkeplcrilc birlikte donarak öldüklerinin yapılan 
tahkikat ııeticesinden anlaşıldığından mezkur hfidise-

:nin o suretle tashihini ve evvelki ne~riyatınızın teki
dini ve doğrusunun yazılmasını rica ederim. 

Vali N. 
A•ım Tekin 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

il A JJ E :l L E R / 

Dün Geceti Balo 
çok neş' eli ve eğlenceli geçti 

gençlerinin çaldıkları mil
li oyunlarımıza ait hava
lar çok neş'eli saatler 
yaşattı. 

Gazetemiz Muharrir
lerinden İbrahim Necdet 
Gökerin Balonuu ellem
miyeti hakkında. yazıp 

okuduğ\l yazılar çok eğ
lenceli oldu 

Bayanların centülmen, 
ve şık gcyinişleri ve ki
barca dans edi~leri, Va
limizin hasta olmasına 

rağmen Baloya gelmek 
suretile verdikleri gece-

nin şetaretini arttırmakta 
çok müessir olmuştur. Ba
lonun Büfesi de çok mü
kemmel ve zengindi. 

Şehrimiz münevverle
rine dün geceki neş'eli 

sahneleri yaşatan Gazi 
Okulu Himaye Hey'eti 
ile Baloya maddi ve ma
nevi alftka gösteren hal
kımızı ve bizlere takdire 
lfryik bir neş'e ve eğ'lf'n · 
ce talılosunu seyrettirmek 
v~silcsini veren Diyarba
kır aalkevi Müzik Hey'eti 
gençlerini bu münasebet. 
le kutlulawayı l.ıorç bi
liriz. 

Abep lm~a Cemiyetinin umumi içtimaı 
Bir kaç gUn evvel ku

rulduğunu haber verdi~i
miz Akrep imha cemiye
ti uwumi heyeti dün Halk 
evinde içtima etmi~tir. 
Umumi reisliğe Emniyet 
Müdüı ü Faik, ka.tipliklere 
de Hususi İdare Müdürü 
Nafi ve Mahkeme Başkl· 
tibi Siileyman intih:ıb 
edilmiştir. .M ilesaislerdeo 
C. Müddei Umumisi M. 

veni , e daha güzel olan
İarm meto:Ju bir şekilde 
yapılıııııt;ırıa b;ışl<! nacak

tır. ÖğrenJ · ğiınc güre bu 
i~leriu yakın bir istikbal 
de l>itirilaıcsi için alaka-.... -

Etibankın idare
sinde işleyen bu 
ocak Karabükün 
ihtiyacuu tan1arnile 
ternin ettikten n1a
da haricede ihra
cat yapacaktır. 

1 Aşır Aksu c .. ıııiyetin ni
i ıaumam~sioi okumuşt uıou · 

mi hey{;tiu tasvibine ikti
ran etlen nizaınnanwtleo 
sonm idare heyeti intiha
bına ı{eçilmi~ rei!lige C. 
Müddei l) munıisi Aşır Ak
su, reis vekilliğine Fethi
ye Erdem, katipliğe mah
keme başkatip muavini 
Mecid Özdener, muhaf.ip
liğe Hmm~i idar~ memur
larınde Tevfik Bakır, vez
nedarlığa da fabrikatör 
Rifat scçiluıi:;;lerdir. 

BundaD şonra meycuı . 
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17 Umumi valilit 
i~das ediliyor 
lTınunıi nıüfettiş

likler verine 17 unıu
nıi valilik ihdas 
ediliyor. Dahiliye 
vekaletinin bu hu
susta hazırladığı la
yiha ~·akında heye
ti \'eki leye verile
cek tir. 

An~aradati 
f ransız elçiliğinin ziyafeti 

Ankara 2/3 Radyo -
Fransız Generalı Veygand 
şerefine Fransız büyük 

elçiliği tarafından l>u ak

şam bir ziyafet verilmiş· 

tir. 

Ziyafette Hariciye Ve
kilimiz Şükrü Saraçoğlu, 

Milli Müdafaa Vekili Naci 
Tmaz, Yunan, lran elçile
rile bir çok zavat bulua
muştur. 

Ziyafeti bir süvare ta
kib etmiştir. 

azanın ittifakile nizamna
made tadilftt icrasına ka
rar verilmiş bu tadilatta 
cemiyetin umumi vazife· 
leri meyanına Akrep çar
panların imdanına yetiş
mek üzrt. cemiyetin lüzuw 
gördüğü ve halkın kolay
lıkla alabileceği yerlerde 
serom bulundurulması ve 
bu seromu meccanen 
tatbik edecek doktorlar 
bulunduracağı ve fasıllar 

arasında ınüuakale icrası 

için de i Jare heyetine se
lalıiyet vrren maddeler 
konulmuş ve kabul edil-
uıi~tir. 

1şi ttiğimize göre ce
miyet karagollarda seroıu 
bulunduracak ve her ay 
bu iş için bir doktoru 
memur edt·cektir. Burıu 

milteakib idare heyetinin 
tanzim rttiği bütçe konu
şu:muş ver kalıul f.dil
mi::tir. Oeoıiyt!te başarı
lar dileriz. 



- -. Sa,ta 3 

Cumhuriyet 
Rejiminde 

Zirai istihsalatı artırmak için 
tohum bakımından yapılan işler 
Ziraf mes'l•Jelerinin en 

c;etinlerinden biri olan to
humluk işinin mümkün 
Olduğu kadar kısa zaman
da hallı için Hfikfiıneti
hıizin aldığı tPdbirl<>ri dört 
safhaya ayırmak müm
kündür. 

2 - Tenebbüt ~artları 
ithftl edilmek istenilen 
nııntakanınkine muvafık 

yabancı memleketlerden 
tohumluk celbederek çift
çilerimize dağıtmak. buna 
mieal ufarak Mentena buğ
dayını gösterebiliriz. Bo
zulmuş olan tohumlukla-
rın kısa zamanda değiş 1 - Tohum islah ve 

0 tirilme~i i~in baş vtırulan retıne nıüesst•seleri kur-
bu tedbirler bilhassa Ka-. lrıak ve bu sureı le bura-

1 radeniz Sahil ıuınt.aka-arda yetişen hütiin m.-zru 
n b 1 mızıla pek güzel netice-
e at arımızın tohumları- Jt•r vermiştir. 

nı fnni usullerle islah 3 _ Geniş bir selek
:dforek yüksi!k. va.sıflı to- tör şebekesile köylü elin-
~nılar elde edıp üreterek ı de bulunan tohumların 

~ıft~ilerimize dajt1tmak. fenni bir şekilde temizle-

Istanbul, Adapazarı, 
Eskişehir, Ankara, Kay
seri, Konya, Antalya, Ço
runı, Ordu ve Erzuruoıda 
l'llodern ,-ısı talar ile çah · 
Şan bu ıntiel'seselerimiz 
~Uhitin yalnız tohumluk 
~htiyaçlanm karşılamak 
•çin dttil ayni zamanda 
teknik ziraat usullerinin 
Yayılmasına da hizmet et
llıektedir. 

nip ilaçlamaya t!bi tut
mak. Bütiin çalıştırma va. 
sıtaları Hüktimetimizce te
min edilmekte olan bu 
füetler köylülere tevzi 
edilerek çiftçimizin tohum
luklarını 1Beccaneo temiz
leyip iliçlamak suretile 
yükst>k evsafta fazla is
tihsal.-, <tolayısile çiftçinin 
kazanc10m artmasına yar
dım eyleqıektedir. 

=Sonu Var-

Diyarbakır 
Caz Hey' eti Şehrimizde 

Dün akşam Diyar
bakır HalkeYi mflzik ko
lu gençlerinden mürf>k
kep 5 kişilik bir gurup 
dun geceki Gazi okulu-
1Htn fakir çocuklar men
!aatine verdiği Baloya 
lŞtirAk etmek üzere şeh
tiınize gelmişlardir. 

Caz Abdullah Oruo, 
Piyanist Halit Pars, Vi-

Serği layihası 

yolonist Nuri Kan, Bür
b3n Lttjer ile Trombot 
Tevfik Özgenin teşkil et
tikleri bu hey'et; dün 
gece Halkevimizin misa
firi olmuştur. 

Kendilerini ziyaret eden 
muharririmiz gazetemiz 
adına heyete ayrı ayn 
hoş geldiniz demiş ve 
hatırlarını sormuştur. 

5000 lira 
verdi 'I'icaret VekAleti bir 

8erği lAyihası hazırlamış
tır. Ltlyibaya hariçteki Ceyha nda Haci 
8er~ilere iştirAk şekilleri Sami adında bir 
Uıerinde bir takım kayıt- C 
lar konulmuştur. tüccar, eyhanda 

Bundan sonra ecnebi bir dispanser ynpıl. 
llıernleketlerrle açılan ~er- n1ası için brş bin 
~lere gönderilecek mallar ! lira teberrü t'tlniş
hır komisyon tarafından 
konıruta tabi tutulacaktır. tir· 

(tnua Seıi) • Sayı 1211 

günlük. 
• 

Türtiye ra~yo~ifüzyon Postaları 
PiYASA 

Bu~day 2 75 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
Arpa 2 50 

1 

Un (Bir çuval) 620 
Dan - --2 75 

Uz- Dalf!ı 

K ... Dalta: 

1639 m. 183 Kes./ 120 Kvv. 

19,74 m. 15195 Kes./ 20 Kvv. 
31,70 m. 946:> Kes./ 20 Kvv. 

Nohut 

1 
Mercimek -ı _Pirinç 
Sade Yağ 

-6 - -3 
22 -

-90 
1 Tere vao-ı- -

Bu günkü proğram 
85 - - "' -Zeytin ya~ı 70 

Yün --44 
Deri 40 -

-
12,30 Proğram 20,00 .Mt>mlekct saat a- Badem 18 -1:3adem içi 86 -
12,35 Türk müıigi-PI yarı, ;ıjans "e mf'jeoroloji 

haberleri 

Ce\'iZ 
Ceviz içi 

18 -50 
13,00 Memleket Saat a- Mahlep - -

30 
yarı, ajans meteoroloji ha- 20,15 Türk müzigi 
beri eri 

Mazi 
Kesme Şeker 

-19 
35 -

18,15,14 Müzik .llarışık 
Toz şeker -31 
Kahve 118 -21,00 Konuşma 

proğram-PI 21,15 Esham, tahvilAt, .Sabun -42 
kambiyo -nukut borsası 

17,80 İnkilAp tarihi ders- fiyat 
leri-Halkevinden nakleo 

<::ı:v 350 -
-ıturu üzüm- 20 

18,30 Proğram 

18,35 Müıik Konserto 
-Pi 

19,00 Konuşma Zira&t 
sa atı 

19, 15 Türk müzigi Fasıl 
heyeti 

70 şehir geri 
alındı 

Çinliler, hu güne 
kadar J ı pon la r<ln n 
70 şehir i~tirdat et
tiklerini bildir.nek
tediı ler. 

Hitier, reddetti 
Anıerik Cumhur 

reisi Ruzvelt, Hitler 
ve Musolini ye birer 
ınektup göndererek 
kendılerile Asor ad:ı 
)arı gibi bitarafhir 
ada civannda bu 
luşmalarını tekl.f 
etn1İş, bu teklif red
dedilmiştir. 

2\23 Neşeli plaklar-R. 

~1,30 Müzik Küçük Or 
kestra-Şet: Necip Aşkın 

22,50 Müzik Aryalar Pi 

23,00 Müzik Cazband Pi 
23,45,24 Son ajanR, ha

berleri \•e yarınki Proğ
ram. 

Pekmez 15 -Hal 1 50 

Yeni bir nişan 
Hitler, Alman kar

t~ lanın büyük altın 
salibi ismind~ yeni 
bir nişan ihdas et
miştir. 

Ortaokulda vazife 
görmek 

isteyen ilk mektep öğretmenleri
nin dikkat nazarlarına 

Şehrimiz Kültür Mü- j yapılacağını l.ıildirmckte-
dürlüğünden aldı~ımız bir ı dir. / 
haber, Maarif Vekaletinin İlk Mektep öğretmf'n
bir tamimine göre 4, 5 leri içerisinde bu evsafa 
v~ altı sınıflı ilk öğret- haiz olanlar ar:ısında önü
meo okulları mezunları müzdeki Haziran ayı içe
arasında Orta okullarda; ı isinde bu imtihan yapı
Türkçe, T;trih, Coğrafya, laca~ı anlaşılmıştır. 
Matamatik, Fizik, Kimya Bu imtihane girmek 
,.e Tabiat Bilgisi gibi isteyenler Mardin Maarif 
dt•rsleıden öğretnıenlik MüdürlüğUne haş vurur-
yapmak bteyenler ara- l~lrsa bu hususta daha 
ıında her &ene olduğu 'faıla malumat almış olur
gibi bu aeue de imtihan lar. 

... 



IDAHEHANESİ 
lVIARDIN'DE Umami N~yat ve Yazı •eri 

Direktörü 
E•kl Halke-;i Bin .. i Hususi Daire 

T el{:raf Adresi 
.\f ardinde "Ulus Sesi,. UL 

Ç ocuk Esirgenıe 1 türel durun1larunn 
Ku run1u G .... nt-l :\1er- inkişafına hiznıet. 
k ezi tarafından çı- eden bu kiyınetli 
karıln1aktn o 1 a n dergiyi, çocuklara 
(An:ı) adlı dt rgiuin 

1 
çocuklu ana ve ha

(1 5) Say1s1 çıkıı ı 1f ır hnlara tavsi\'e ede 
'Yurt vavrulaı 111ın 1 · · "' , rız. 

Sağlık, So~yal Kül-

VUIR<TDAŞR ı 
Türk e\·inin se- v<ın bir ev, Çocuk- \ 

refli a nanesi kil~r- 1 ~uz bir yuva kil<l:ır 
<lir. tads1zdır. 

IT z k~ı ,,~ - Bu .._!l"U- zd aııa ne '-avano ., .. u u 

noz reçelleri. şişe \ nıizi yaşntalııı1. 
ş i şe şurupl arı o ltna- 1 

Yuvanın saadet ve var1ığ·ını doğ·uran, 

< 

Ç) 
(\) 
~ 
~ 
~ 
' 

~L ::liret Bayar 
Baaıldıiı yer: (ULUS SESi) Rasıme•i 

YURTDAŞ ! 

ava 

r mu na 
.. .. 

s=: 
p. m Et 
< 
(O 

11(/) 

~ 
r ım enbü-

~ 
~ ....... 
~ 

Aile düğürnünü kuvvetkndiren çocuktur _________ _ 

Çocuğu sev. Sevilnıekten nınhrunı bikes ı 
va vru la n d a hn t ır l:ı ·yılda bir 1 i ra ver 
Çocuk Esi rgenıe Kurunıun<.ı üye ol . 

yurd bor-

Kaça~çılar vatan cu ur . 
-ı 1 hain i~ir.. .. "WJW 

Yurddas! 
Yurdun en uzak kö.;esindeki Yoksul Yav. 

rul arın sa!!lıgına t.)ıis~ bilmek için Y1ldn bir 
Lira verip Çoet:k ~:sTgeme Kurumuna Üye 
olal ı m . . . 

Yerlimaı 

Kulla mız ... I 

~ 

Kaçakcilık yapma! 
.. 

öDk ğr tim· 
~{ ;ıa r if Vek<.\ lt~ti-

n İn h<ıftnlık olarak 
çık arn1 1ğ~ı .. devc-:111 
ettiği (İlk Oğretin1) 
gaze tesinin (Q) ncü 1 

nüshası da ~1atba
n rn1z3 geln1iştir. 

1\lua ll in1lerle ta
lebelerin ıi z için r~ıy
dala vazılarla 

0

sü~-
~ . 

lenn1i ş olan bu gü- 1 

zel rraz"'tevi oku-
~ "' 

vucul a rırnıza har;:t-., 

retle tc.:vsİYe ede-. 
rız. -

Vakfı 

Kn:-ıııı padi~ah 

Camii kebir 

" " 
Hey haniye 
l'ıkulu 
Şak olu 

" :-;:abaıı ng'a 

" 
" Kasım pn<lişalı 

il " Ali affan 

------·-.--------~-------------------Vak fla · Direktörlügünden 
Cin i 

Emir h:ııuanıı 

lfoırıanı 3/1 hisse 
Diikk:ln 
l>iikkft·ı 

Uül,kfrn 
Ha:s nbif drgirmeıı 
borç dPgiruıcni 
Hane 
Diikkfrn 

Pski ke~:ıplarda <liikkfı.n 
Bir kıta bahre . 

,, ,. Susuz tarla 
3 bağ 3 lmhçe 

Mevkii 

Birınci ('adde 
Caınii kebir 
Kazzazlar 
Zahirede 
Hafafiarda 
He~ml bevder küyii 

~ w 

A nırut k<iyu 
Sa \•tır knpu 
Zahirede 
K :ı~nplarcl:ı 
Medrese civarında 

" " Tuhup köyünde 

)J ıılıaııımeıı lı ir seneli k fr:ır 

Nııııınrn~ı Lira Kuruş 

lf>7 I :?:.!50 
7 :r; t 

79 31 
9 70 

7G 14 
127 

(jQ 

31 
:?4 

10 
3 

GO 

Vakfa aid 'c C'''.s:.ıfı yukarıda y:ızılı i Ham:ını !i Diikk:tn 2 Dc-girnwıı .ı balıÇ(> :1 bağ bir ta rlanın 1 
Haziran 1939 tarihinden 1 Jfaziı :m Ü~<' tarihine bir 8l'IH lik icarhırımn bıı giindC'n itibaren 1 O giiu rniiddl·tle 
rnüzayt.>deye çıkarıhnasıııa 'e u.lhe~uı ~ ı: lı lJİll 13 M:ı~ lb CumartC$İ günü oluı:ı .. ına \'C keyfiyLt irı bu suretle 
ilfmına karar verildi. 4/G/8/ 10 


