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Cumartesi 
Sayısı 100 Paradır. 

- -
On iki nci yıl Kurulu' yılı ı Aj!ustes 921 

Hitler Cevabını Verdi. 
Ruzveltin beynelmilel bir konfrans akdı fikrini reddeden Alman 

garanti ""' varmege hazır devlet reisi mevzuubahs devletlere 

Potemkin 1 

olduğunu söyledi 

Alman·lngiliz ~eniz itilafı feshe~il~i 
Emir A~~ullahın oğlu 

Ankara 28/29 Radyo: 
Bu gün Hayiştağda, llit
ler bir nutuk sövliverek 
l nği)iz - Alman d;ni;. iti
lafının fesih edihli~ini 
Süylemiş ve delilliştir ki: 

" Sarın Almanyaya, 
avdeti, Fransa ile Alman
Ya arasınılaki meseleleri 
tamam ile halletmiştir.,, 

Bitler. Polonyaya tek
liflerinden bah8etmiş ve 
Polonyanın tekliflerine de 
n:ıu~ayır olduğunu süyle-
ıniştir. . 

Bitler bcynt>lmilel bir 
konferans fikrini reddede
rek şunlan söylemiştir. 

11 Ruz veltin bahsettiği 
devletlere granti vermeğe 
hazırım. lngil z matb1rntı
nın ve makamatının Al
ınanyaya karşı i&tih:ız 
Cttigi hattı hareketten do
lay ı deniz itilafının fesih 
edildiğini ln~iltereye bil· 
dirdim. lnğiltcre ile bir 
silah yarışına ~irmcğe 
hacet kalmamıştır.,, 

Alman - Leh itilafının 
da fesi h edildiğini sliyl~· 
Yen Hit!er, Italya ile Al 
Inanyayı birleştiren IJ:tğ

ların çöztilmiyeeeğini, Ar
navutluk i~<Yalinin tasdb .. ,.. 
edildi~ini beyan etmiştir. 

Hitler, Alman, Japoıı 
tnünasebatlarmın istikra
l'lndQn bahsetmiş, Alman, 
Japon ve İtalya arasın
daki teşriki mesaisinin 
dünya adaletinin dire~i 
olduğunu söylemiştir. 

KudUs 28/29 Radyo: 
llitıer bugtin Hayişta~da 
Verdiği nutukta C'Lcilınle 
Şunları demiştir : 
Biı Amerika Reisicum-

hıırunun mrsajını a!dık. 

Fakat Hay RuzvPlt bu 
mesajının muhteviyatını 

istemekte israr etmezden 
evvel tarihi ve bilhassa 
1918 den evvelki umumi 
vaziyeti göz önünde bu
lundurması icap eder. Ve 
bu vaziyet göz ününde 
gayet adilfrnc bir şekilde 
bulundurulduktan sonra 
bize işaret edilen Avrupa 
Balkan ve diğer hükfı

metlere karşı on senelik 
ve 20 senelik g!ıranti is
temesi doğru olabili rdi . 
Biz gerek Nasyoııafüıt 

Sosyalist Almanya ve ge
rekse Faşist 1t.alya zaten 
ml'şru olan hukukumuz 
uğrunda bütün kararla
rımızı vermiş V4' yine bu 
uğurda ç::ılı~ıyoruz. Çalış
rnamıı dünyayı tehdit 
hakkı gasb değil doğru

dan doğruya adilane bir 
müsavat taleui ve sulhun 
yine bu yoldan kurun · 
ması<lır. 

Konfransların :o:im<liye 
kadar biç. hir ehemmiyet 
\'C radikal bir ıwticc ver
mediği bütün dünyaca 
malfımclur. Bu suretle bey
nelmilel bir konfransı 

batrıuıızdan gcı.;irenıeyiz. 

fethi Diyar ve Yahya 
Kemal 

Diyarbakır Hefikimizin yaz
dığın& göre Meb'ııslarıınızdan 

Fethi Okyar ile Yahya Kemal 
geçen Pazartesi gllnil l>iyar
bakıra gelerek B. U. Müfettiş 
Abi~iıı Üzıııeııde bir gilıı misa
fir kaldıktan sonra Diyarba
kırdan ayrılwıılardır. 

... 

Ankara 28/29 Radyo: 
~oviyet Rusya Harici
ye komiser muvaini 
Potemkin bu gün saat 
10,30 da H.i yaseticum
hur köşküne giderek 
defteri imza etmiş. Baş
vekil Refik ~aydamı 

ziyaret eylemiştir. Baş
vekil kart göndermek 
suretile iadei ziyaret 
etmiştir. 

Hariciye Vekilimiz 
Şükrü ~araçoğlu misa 
fir şerefine bir ziyaret 
vermiş, ziyafette Muha
bere ve Münakale veki
li Ali Çetinkaya, Ha ri
cive erkAnı ve bir çok .. 
za vat bulunmuştur. 

lngiliz Hey' eti 
Anka r a 2 Rad , o: 

Hala Bükreşte ola n 
resn1i l nği l iz n1 u 
ra h has hevet i Ati 
na ya g idcrt-k ınü 

zakerder<lc buluna
ca kla rdır. 

HAT AYIN 
Türkiyeye iadesi 

Londra radyosu şu ha
beri neşretnıi~tir: 

Paristan alınan malu
mata nazaran, Hatayın 

Türki,·Pve iadesi hakkında 
~ . 

Türkiye He ~~ransa arasıa-
dıl t::ıın lıir aıılaRına hasıl • 
olınu~ttır. Fran8a, llatayın 
Türkiyeye ifülPsi nıu\'afa

kat ettiğ'i cihetle de' ir ,.e 
teslim nıuamelfsine ya
kında b3şlaııacaktır. 

(Cumhuriyet) 

Şamda tezahüratla karşılandı 
Ankara 28/29 Radyo: 

Şamdan bildiriliyor: 
Ankaraya gitmekte 

olan, Maverayı Erdün 
Emiri Abdulla h Hazret
Jerinin Şama uğrayan 
oğ111ları ~uriye hudu
dundan itibaren her 
geçtikleri yerde pa.rlak 
bir surette karşılanmış 
ve uğurlanmışlardır. 

Şamda, büyük bir 

kalabalık <:'miri karşı
lamış, ellerinde kılıçlar 
olduğu halde yollarda 
kasideler okuyarak do
laşmışlardır. 

Emir öğle yemeğini 
Reh.;icumhurun misafiri 
olarak sarayda yemiş
tir. Emir yarın sabah 
(hu gün) Halep yoliyle 
Şamdan hareket ede
cektir. 

Vatani Kütle 
Darmadağın oluyor 

Camiler~e ~urşun muhare~esi 
Vatani Kütle italyan teş -

kilatı mı? 
Antakyada çıkan YPni 

Gün Refikimizden : 
Şam - Vatani kütle

nin iııbilali devam etmek
tedir. 

Fahri Barudi Abdür
rahman Keyyali ve Ne
cip Reis ile diğer bir çok 
tanınmış şahsiyetltır da
ha kütle<len istifa edi!rek 
çekilmişlerdir. 

Sadullah Cabiri de 
Kütle riyasetinden ietifa 
e~1lemiştir. Cemil Mürdüm 
~iyasi hayattan çekildi~i 
ni gazetelerle ilan etmtk
tedir. 

Bu vaziyet karşısında. 
Vatani kütlenin artık ta
rihe karışacağı günler sa-

yılmaktadır. ŞükrU kuv
' 'etli ile Lütfü Haffar küt
leyi yeni baştan tanzim 
,.e adını değiştirmek su. 
rctile başka bir teşekkül 
' 'ücuda getirmek için ça
lışıyorlar . 
Geçı:-n gün Emeivye camii 
önüRde vatani kütle aley
hin,.. şiddetli hir nümayiş 
olmuş ve camiin duvarına 
üıerinde şu cümleler ya. 
zıh büyük tıir kağıt ya
pıştırılmıştır : 1ı Vatani 
kiit.le İtalyan teşekkülü
dür. dikkat ediniz!,, 

Şamda siyasi vaziyet 
karma karı~ıktır. Mecli
sin fesbedilece~i söylen

-Sonu 2 nci sayfada-= 
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(Ulus Sesi~ 
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Fen Bahısları: Zemanı Geılçlkçe: 

HaVacıhkta 

ŞEHiR Ve 
İLCE 

~ 

H . t IJ .E"" :t L E il İ 

Dünyanın Sulh ve sü~üna 
~avuşması için ne yapıl

mahdu 1 M .. h" i k. f 
li .u !m .n ışa 

ln~anlar asırlarJ:tıılı"ri 
uiriJirlt·rile lllÜ<'adf'lt' l'l

ınekte yek<liğ·erltırirıi lıo

ğ;ızlamak tan ç<'k in meme k
tı>di rlcr. Dünyanın in~:ı rı

ların ezeli \'arlı!!ıııda lıft

kiııı kıldığı bu yaradılı.:ı 

bı·:-oc>ri vetin va umumi za-

fnglllcrc İmparatorluk Hava Yolları llecmuaaından : 

~rcrcümc eden: Ömer Hayati Karakoyunlu 

19 Xisan: İngiltere iın
ırnratorluk ha\'a yolları 

ııın ) Cllİ ) az <lPVff'Sİ uk 
) aııoslar aşırı Jıa,·a . t•fer

lerine IJaşlaı ken bu sefer

lerin en seri lıir zaııı:mda 

'c tev..ıkkufsııı olar:1k 

Ukymıosu :ışmalarıııı tt•

miıı cdolıilınek içiıı lıil

haı:;sa lıöyle uzun ı-ef erle. 

re tahsis edilen muazzam 
ha,·a gemilerinin ıne,·:tddı 

israfiyesini \'C miiştailcoirıi 

bu gemilerin innwye 
mecbur olmadan hav:ıd:_ı 

teıniıı etmeleri l:{pyfiyeti 
göz iiııünde tutulnıu::; ve 

bu husus l>iiyük bir 
ıııuvaffakiyetle orğanizc 

ve tenıiıı ctlihııi~tir. 

lngillere<len .A\'lıstu
r~ılya, ,\~ı..,ır \'C ı\frikanın 

diger muhtelif ıııcmleket

Jeri, Ilmi::-ıtarı, Filistin, I\a
nad<ı, Vinlamliya. ve A \'
rupaııııı di•rcr ııwııılekl't

leri için tah. is edill ıı lııı 
muaıw.ııı ser\'İS şu ~<'

kilde yapılınaktatlir: 

lııgiltrn•nin Southhop
ton lim~ıııırıdarı ~·oJcıısu

nıı :ılar:ık lı·uf•kPt eıkn 

iki ırıuazz:ıııı ha \'a g-eıni

siııi :ı,·ııi zamanda iki 
ol 

ha va gıız dPposu vnife
sini gön·n T:ıyynrc takip 
edPcck ve denizden de 
bu seferlere t:ıhsis edil-
ıuiş gaz gemileri 
<lev aııı l'tlccekt i r. 

Yulda Lenzini 

~efe re 

biten 
hava gt•rnisi g:ıı ~:ılıııuk 
içiu her hangi bir yC're 
enmeve ıııcehur eılnııva,.. . ~ 

cak keııdisini takiben ge-
len diğer ha va gaz depo
su vazifes'ni o·ören Tav-c ~ 

yan•den hava gcmi~ine 
bir lastik buru uzatıla-

cak ve lJ u lı u usi l..ıoru 

\ :ı.sıtasile yoluııa ue\ :ırıı 
etmekte olan ınn:ızzarn 
ha va gPııı isiııin depoı-;ıırıa 

istcıı ilen ıııiktar<la gaz bı
rakıl ııııı;; <.'l:ıc:ık , ~aatta 

vasati 170 nıi! sıır'atle 

Dlinya arasındaki hanı 

irtibatını tetiise çal;ş·m 

bu gewilcr bu ~"'kilde 

hiç dıırıııadan yollarına 

devam t'dcceklcı dir. 

1 )epo v:ızife:::irıi gören 
Tayyarenin h:ınıulesi IJit.
tiğ·i zauıan ayni sefne 
i~tirftk edip muhtelif nok
t:ılarda lmluııan gt>miler. 
dPn yar<lııııcı T:ın·arc 

gazını :ılabilnıektc:dir. Hu 
~eklin ba va('ılıkta uiiyiik 
bir kolaylık \'C sür'at ~ te
\'Clliit ettii .. j muhakkak 

l"'\ 

görülınekledir. 

lzınir f um ına 
iştira~ e~ece~ 
Ecnebiler 
Ank~u-a 27 Radyo: 

İzmir fuarına gt le
cek ecnebi )ere n H c 

Yeni Janllarma Kumanllanımız 
A 1 tı sene is tan

buldn çalışn11ş olan 
veni J .. -indarn~a ku-
~ 

nıandanınnz B1y 
İzzet Akın hir ketç 
crun t \'vd s :hri ıni-c ,. 

ıe geln1iş ve yeni 
vazifesine b<1sla n11s-.. . 
tır· 

Yeni Jandarına 
((unıa nda nunıza hoş 
geldiniz deriz. 

Posta~anemiz~e bir Terfi 
Şehriıniz P. T. T. 

ınüvezzilerinden 13. 
l\lah111ut Arslan tcr
f ian Nusaybin ·reı- 1 

ğra f n1u ba bere nıe-

111 ur )uğuna t~yin 
ediln1iştir. Kutlula
rız. 

• J • 

ifiyetinden vpya lıcnli-

ğfodeki ihtirnsın boğu~

ın:i lı:ıleti ruhiye~ini ha
zırlaıııakt:ı olmasıııdan ile
ri gelmektedir. 

Dünya ilcrlcdikçr·: iıı

sa11lar ara::ıırıda lw:;;Priyeti 
elJcdi saadete ka vustura-.. 
cak olan \'e sa.mimi in. 
s:rnlık emcllt•ri l» :;lcyeıı 
ömlerler, zeka itib:ı.riylt! 

üstün seviyedr. yaratılış

lara sahip bulunanlar Y"· 
ti:-:ınekte oldu~unu rrür<lü-. ,..., .... 
ğ'üıııüz g-ibi Eıııperyali:-t 

uuyğular ve emeller ar
ka~ından ko:-;nıaktan ha-, 
1fı çekinmemek siyasetini 

~~-.----------------------""' gii<lenlt·rin d~ me\'cudi. 

11 Surı.ye Habererı· ı yt'tini datıi görmekteyiz. 
_ _ Dünyanın arzettiğ'i bu 
~------------------------:.__~ güuk ii iztiraplı maıızara-

t A K •• ti mn bu ikinci yola gidia an 1 ' u e :;;in doğurduğu cleıııli ne
t itenin ifa<le~i old u~u n u-

ca n i vize ,·erilınes! D d v ı da söylemeliyiz. 
İcra vekilleri heve- arma ,.agın Ü u. y Ü f .Menfi tesirlt'r yarata-
tince k~bu) edilıııiş rnk beşerin kan, ate~ ve · c .

1 
~ barut yığınları iı;eri~iudl.! 

tır. amı er~·e urşun mu~are~esı' boğ"ulınatıına sebebi\'Ct ve-

y v • • • U il U n•ıılı•riıı Lu talı:.lkünılü harı·-
u nosla vya Haı .. ıcı- kellerine ıııani olmak is-

ti - Va tan i Kütle İtalyan teş - teyt' ll zeki insanlarla H:;-

! ye Nazırı k ı· la" tı mı?. tilıı yaratılışı! beşeriyet 

A oka ra 88 Radyo: 
Yuğosla\'ya Hari
ciye Nnzırı ~lnrko
viç Berlin sevaba-_, 

tJo<la n BeJğrada 

dönmüstür. • 

Yakalanan 
Kaçakçılar 

Ankarn 28 Radvo: 
Geçen hir haf ta 
içinde Suriye hu-
dudundH :1:l kaçakçı 
2010 kilo gün1rük 
k~ça<rı, ~ı l''ü:-k li-

• ö 

n1sı, 2 'f üfek, 55 ıner 
n1i, G kaçakçı h.1y. 

-Ih~ tarafı 1 Hci sayfada- hiııı pJşa camiinı1e hal

ııı cktedir. f'aristı•ıı \'Pri
luı lıalıPriPrC gfüe, Suri- ; 
r·~ hıı g-iiııkii Ciiıııhııriyl't, 1 
iuare ı;;f'klirıin df·ği~tirile
rck Krallık idaresinin ku- 1 

rulırrnsı lıakkıntlaki ka
rarlar gü rıden giiııc ku ,._ 
vf'tlPıı ıııek te<I i r. 

Ilo - Koıııber Gahri-
n·l Piiunurı bu tl\' soııun-. . 
da l':.ui:4en a' t.leti l..ıek-

lcniyur. Ho - Komiserin 
1..ıu sefer kati talimatla 
~ehliğ:i zannolunınaktadır. 

Halep -- Diin Eıııevi
ye camii i~inde Liruiı ine 
giren ha !k ~ırnsıuua kur
~un \ar !tkılııııştır. 

ka hit:ılH1n lıir ııutnk sör· 
leıııck i~temi~ fakat lıı>r 

t;ıraftan "ı\şap;ı in hain!,, 
~f'~leri yiiksdrni~tir, Bu. 
ııun üzerine V:ıtaııilcrlt1 

Uslıccilcr hiroirirıe giri~
ıııi~ ,.e Hamid 1 hrahiııı 
P:ı:;;aya iki el ate~ cdil
ıııi~tir. Baslarında 1 rak i-. 
ye ol:rn UslJccileriıı hep. 
~i clüğ'ülıııii~ ve irakiyele
ri yırtırılmı:;;ı ır. llfıdise 
mahalline yeti~en polis
ler v:ı kayı IJastırnrak he
men İlırahiın pa~ayı mu
hakkak bir ölümden kur-
tarını~lar<lır. 

Camileri siyaset kav-
g~~• ve tıutuk yeri lıali-

llaui:;ı' R•Hhı r : U. ber.i-
vunı yakalann11ştır. f lcrin Hcisi. Hamid il.ıra- ı 

ııe getin·ıı bıı V :.ıtaniler· 
dt>rı halk ı•efret duym·ık 

tadır. 

alewiııe l..ıu husu::ıta ayrı 
ayn i::;abçt. etmekte lıu
lıınan ve ba:,::arılıııa:;ı la
wıt gelen \'azifeler olclıı

ğ"unu :ı:;la unutmamalıyız. 

Bu Üllcvlcrin en IJa~ında 
Iıi<: ';'iiphe yok ki: iıı~an
l:ır! l>ir!Jir;Priue kırdıran 
insanlıktaki menfi ruh 
a~ıl:ıyıcı ihtiras heyecan
larını ~öndürınek gelir. 

Bunlar da ancak sulh 
ve sükfınun faydalarını 
anlatacağını ümit etıııcJ.... • 
istediğfoıiz inımn ülealle
rmın tahal:kukuna çalı

şacak ''e kollcktif emni
yeti vücuda getirecek olan 
vazifeleri üzerine almıs 
Lulunan beynelnıilel tr: 
şekküllerin kurulmaları 
\'C U!llılamı uünyaııırı Jıer 
tarafındau lıirden \'C siir
atle faaliyete grç·meleri 
ile ıııüuıkıindür. 

lbralıaim Necdet Göker 
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Türkiye 
Bağcı ıvı 

lı-;tihsal t>cli\ııwkte olan 
hu ıııı'l·<l ·· ·· ·· ı · \ ar uzuıııuıı >ır 

kısıııı y:ış ve kuru olarak 
Ve k ·ı ıncıı şarap pekmez, 
bulama lıalirıde 'l'ürki\·e 
datıiliııcle sar r \'e it;tihl;ık 1 

c•dilıncktc·dir. Mühim bir l 
k~sını kum olaraı.. Pcııel>i J 

lıt~ a. al:ıra ihraç olunmak- 1 
l·tdır. 

Eğe ile cenulıi O':ırbi a o 
nadolu mınt:ıkmmıda el-

de edilen çddnlı·kli vt> 

Çı·kirtlek İl kurıı ii1.ümün 
f'Ptı•ı • • ı · · 
1 

''I rııı~tarı taknben 

ğil aynizauı:rnda bir ıe\'k
tir. Bu ıııııtılt işleriıı fr\'
k~ndP Tiirk bağcıları lı:ığ
larmın vaziyetlrrini koı u-
ma için ihtiyati tedbir
lere de baş \'Urınaktan 
geTİ kalmazlar. ~lulıremel 
bağ hastalıklarına kar~1 
sa,•aş u~ulilııii öğreıımİŞ· 

lcr ve tatbikat :ı1ı~mı.,l:lr-
dır. Her bağcı daha has· 
talıklar haş göstcrınl'dcn 

kükürtiinü, ~üıtaşıııı 'e 
bağların ınuhta~ olundıı
ğ'u diğrr nı:ılzeuıryi ~·ak

tinda tedarik Pder. Bağ

ların bakım ve ınah. ul b' 042:~ tondur. Bunun 33 
ırı tonıı dahilde istiblft

kt:t •la ~arf edilmekte 774~g 
tunıı ise muhtelif ecnebi 
nıenılı>ketlcre sevk ve ilı
rac olıı n ınak tadır. Ecnebi 
lliya. nlara :ıız. edilen bu 
ır~~kd:ır kuru ü1.iiııı l.rn~ün 

1 zamanı ek~ eri :ıilclcrivlC' 
birlikte bağlarının içimle 
\'C vc:,illiklar ara~ırıda in-. . 

kıı k' 1 .. rr·· . ıyınet ere gure ur-
kıy~yt: lıer t:t'llC 10-11 
1llilyon Türk lirası rıu1ılc
Siııde IJir gelir temin ey
leıııt!k tcdir. 

k· Bu rakamlar bize Tür
k 'Ye için Bağcı.lığın ne• 

adar mühim bır servet 
kayııağ-ı olduO-unn ''azih 
Lir ~ekilde •~östl·rmekte-
<l" • o 

ır. 

Bu güzel verimli mem-
lııkntte bar,.cılırr111 daha 
,• M O 
1
•
1Yaue iııki~:ıf t-dect~ği ve 
~ısa hir za ınaıı daha yiik-
St:k b' . 1 ır gl'lir teıııırı t'Y c-
"t•b ·ı · •.. ı 1..l"C'ğ'i muhakkaktır. 
~ ~nku \'a1.iyet buna çok 
lrıLı · · · · :ııttır; hir def:ı kısaca 
~ekrar edcliınki lınğcılık 

._:ı ettikleri d~tiın'i kul<>lere 
,•eya unl\·akkat kulubelc 
re yl•rlc-şrrd~ nıall.-ı.rınm 
b:ışrnd:t yatar k;.ılkarl:ır; 

daima hazirlıklı vn daiıııa. 
uyanık bulunurlar. 

Tiirkiye<lc gı~n·k mii

saiLl o!dıı~tıııu izah ctti
ğ·iıııiz ildim ş .rtlarma ge
rek~e Türk bağcılarının 
vUkı:;ek kabilh•ctlcrine in-.,, . 
ziııımı f'dl'rı ve b:ıµ-cılıgı 

te~' il 'e trshil eden kiy~ 
ınt>tli n~ çok ku'' ' 'etli Lir 
dc~tek daha 'ardır ki o 
<la 1.ira:ıtııı inki~.ıfı it;in 
Cumhuriyet hükCııııP.tinin 
trilc:terflil'i'i ,·üksek alaka 
~ o.,.; ~ .. 

ve yardımdır. 

- ~om: Var -

Yarınki 
Jaı·ıı ı ·ı· .. k" ı .. '"' ıııııc an ur ·ıye Jtı-

~iik bir imtiyaza uı:ıliklir. p t 1 

.0ıır:.1. Türk kiiYHi ve .·ı os aı ar 
~lftp"ı '. • 1 • 1· 
1 "ı11n ve hatta Re ıır ı-

}erden lıir ı;o"unıııı • bağ'a, 
l;ı.-,.} " •. 

b
. ı-ı :ıayat ıırn, hağ" ışlcrıııe 
Uv .. k 
• w u · bir merakı ve ta-

bıt \.. 
uır ınevli vardır. Eat· 

t:ı lJ v ~ • 

1 :ıg Jıa,·atı Tiirklerın. 

'Urk ailclt:rinin tabii '~ 
%k k . se\'diği cğ"lt•rıcelcrdcıı 

1
111dir, deııeuiliı? Bağm-
arın l r· . .. . t" fll ll1 ıs ü1.ıım yetı., ır 

1 e.ğı~ he"cs ,·e kabiliyet-
erı ı· ·.ıı ··ı k. .,e Clul mı yu \Sl! · tır. 

Hai!- \"lktıntln sürmek 
\'(! "'' ~ • ' 
rı 'Ya hnlll'nıck, budamak, 
{1Pnlam:ık her tiirlü ha
tlıın işlerini ıııüınkün oJ. 

l!i"'ru k 1 1 d ·· r~ -:H nr \'O mı a Ytı-

31/3/039 Cunıa 

Yarın s.d1?.h, sa
at 9 da ek is pres tren 
postası gelecek, 10 

da Savur, ~lidyat, 

Gercüş, İdil, c;zre; 
ıı de Nus<ıybin, Di
yarbakır, Ankaı·~ . 
İstanbul ve An~Jo . 
Ju po ; t c-ı lan gide-
cektir. 

Tür~iye ra~yo~ifüzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Dal;?-=.,:_ 

Kısa Daığa: 

ll\:39 m. 183 Kes./ 1~0 Kn·. 

lü.74 ııı. 151D3 Kc:s. /:?O K\'\·. 
31,70 111. !14tl3 K~./~O Kvv. 

Bu günı{ü proğram 
13,aO Proğrarn 

)1 üzik 
ınüzik-Pl 

l · -ı ,. '.;g' ellCl'lı 

litikn hadiseleri 

::?0.00 l\frıııleket ~mat a. 
yarı, :ıjnıı~ \ P ıııc>jeoroloji 

Sap 1208 

Bufrciny 1 2 ' 75 
Arpa 1- ~ - 50-
r 11 (Bir <;U v:ıl) 620 
lJurı ı 2- 75 

G ---:- -a ----
Pirinç :!2 
:-':-ıde Ya!! -9() -
Tere ya2"-ı - -S5 _ 
Zeytin y:ı~ı 70 
Yüıı --44--
ııeıi 40--
ı ::ıc·iern ıs ----------
Baueın içi _s~ __ 
Cı)\•iz lS 

---ı-~ , __ 
_Cf•viz i<;i _5_0 __ _ 
.M:ıhlep 00 
~1azi ----ı~ı9 -14.00 Meıult>ket S:ıat a

yarı: ajan:- meteoroloji ha
l.ıcrleri 

h:ı ucrleri 

20, 15 
sönıııL7. 

K f•sıne ~eker 35 -
Temsil l\orkrııa ' TozŞ'Pker--31 -

14, 10 Türk ıııüzigı bu ~afaklnrda Kahve US 1 

14.40,1!>.30 ~lii'l.ik Karı. 

~ık proğraııı- l 'l 

17 ,:-30 ProğTa111 

17,35 lılüzik I>aıı~ saat1 

-l'I 
1 i)i5 Korrn~ııı:ı çoeuk 

esirgeme kurumu-Hafta
nın kapanı:;ı 

18,15 TUrk ınii1.ig·i H:ılk 

ınü.:;ikiioi A:;ık YPyscl ,.n 
lurahim 

18.30 Tiirk mib.ig-i K:ı

rı:;-ı k pro!!r:ı ın 

19,00 Konu~rtıa Dış po· 

~ 1.1.) . 1~::--ham , tall\'il:ıt, 

k:ınıuiyo - nukut lı<mmsı 

fiyat. 

2:,::2.) x(>~f'li plaklar-n. 
21::fü Miızik ~oııatp -~le 

t-;llt <'emil - Cernal Heşit 

:?~,00 Haftalık posta ku-
tusu 
:.!:?,~O ~liizik Kii<:iik Cır 

kestr:t-~l·f: N°P<'ip Aşkm 
2:3,00 l\l üzik Caıu:md 1' I 
~8.45.:?4 Suıı :ıjanR, lıa-

IJerlı·ri re yarınki Proğ'

raın. 

Bir lngiliz Tüccarı 
Sünnet olarak Müslüman 

oldu 
" üO Sent den b ı i Jz-

111 ire )·er leş1p tica 
retle İştiğa 1 eden 
Jiro na ınH1daki İn 
<ril:z ailesinin o<rul-
t-- b 

)arından ~lüsvü Fe-
" re<lrik Ali is111ini al-

n1ış ve kendisi İz-
111 ir ınüf tülüğüne 
resınen istida ile 
ınü · : ı C'uıt ederek 
pek nz 'fürkçe bil .. 

ta gazetecilere se-, . 
nelerdcnbcri lngi-
lizce ve Fn-t nsızca 
bütün din kitnpla
rını okuduğunu en 
güzel en s~ ğhı 111 
dinin islün1İ\'et ol-.. 
duo·unda karar ve;:-, 

rip bunu da tatbik 
ettiğini söyleıniş -

• tır. 

1

1 

diği h., ld~ kt linıci A ·k d , . I 
şahadet getinniş \'e ı a aşıat -

- t 1 ,..., mis olun Akrep imha kıı-

~ahım 

Ç:ıy S;)O ----· __ ,_ 
Kuru üzüm ı ~O 
PtJkıııez 15 

~--

Bal 1 50 
BM!!!im---~· 

Yılda l 1 l Lira 
Her güu binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

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

Çocuk 
Çocuk Esirgenıe 

Kuru:ııu Genel nıer
kezi tarafından çı
kanlnıakta ola n 
(Çocuk) adlı dergi
nin (135) Sayısı çık
n11ştır. 

Yurt va vrula rının 
sağlık. sosy;d Kül
türel durun1larının 
inkişafina hizn1et 
eden bu kiynıetli 
dergiyi çocuklara 
çccu ld u n na ve ba
balara tevsi ve ede-. ~ltnek '!'ürk bar~c;Jıırı 

·~· t'l h ·n sauecc l>ir vaıifo de- l 
bir doktora o·id ip 

1

1 ~PhriuıivJ<' tt .. t'"kklil rt.-

sunne .. o n1ustur. 1 · b 1 •• ) ruımına 'c u ıanr ı.:ıne 

---------- l(endisi bu husus· se,•e sc\'c üye oı;ııw ... " . 
rız. 



iDAREHANESİ lVIARDI)t'DE • U111111Di Nelp'iyat Ye .Yazı 1'1eri 
Direktörü Eakl e.lke'rl Bta .. ı 8-f Daire 

T eliraf Adreat 
Mardinde "Ulus Sesi,, ULUS SESi M. Siret Bayar 

Basıldıtı yer: (ULUS SESİ) Basımevl 

Ana 
türel durunılarının 
inkisafına hiznıet 

~ 

eden bu ki yn1etli 
dergiyi çocuklara 

çocuklu ana veba-

Çocuk Esirgenıc 
K urunıu G enel ~ler
kezi tarafından çı
karılmakta ola n 
(Ana) adlı c.lPrginin 
( 15) Sayısı çıknıışt ır 

Yurt va vru la nnın .. l 
b."Iara tcıvsiye ede 
nz. 

Sağlık, Sosyal Kül-

Türk evının se-. 
refli ananesi kiler-
dir. 

Kavanoz. kava
noz reçeJ1eri. şişe 
şişe şurupları olma- 1 

van bir ev, Cocuk-.. .. 
suz bir vuva k<ıdar 

" 
tadsızdır. 

Bu <Tüzel a n a ne 
~ 

mizi yaşatalım. 

ı Mardin 
Tapu ~airesi nOen 

Bilali köylü n1eh
n1et oö-lu hasan ve 

ö 

ha lil o<r)u sülevmn n 
h -

nıeyanede haricen 
bin kuruşla ali oğ
lu hanıodan aldığı 
bağı ğa rra nıevki
indeki bir kıta bağ 
yerile kürün1ü keş
fi ne gic.li lecegi nden 
alakası ola nların 

Mardin Hukuk 
mahkemesinden Mar~in ln~isarla r 

Kani sipi K. den Müdürlüğünden 
ınehmet oğlu n1usa 

fı 1 ~lardin İnhisarlar Mü-ta ra ı nd::l n nıez <ur d.. . t· 1 k t 

l r d ı·k· hl' i uı·ıyeınegeece ~ar. 
'-· en a ı ızı a ın1e namede musarrah ınhı-

a leyhi ne ikame olu- sar maddelerinin istas
nan boşannıa dava- yondan Müdüriyete ve 

. müdüriyetten istasyon. 
sının ınuha kenıesın. Diyarbakır, Cizre, Mid-
de: mezburenin su- yat, Nusaybin, SaYur, 
riyenin resülayin Gercüş, Kızıltepe, Derik 
kasabası nda bulun- ~~emurluklarma gönde

duğundan kendisine 
i ltınen tebliğa t ifa. 
sına mahken1ece ka-

rılecek ve memurluk-

g~zetenin çı ktığı rar verilıniş ve nıu-
günün ferdası gü- hakerne dahi 18/5/ 939 
nünden itibaren o- gününe birakı ln1 ış 

lardan gelecek emtaa
nın bir senelik nakliye
si 26/4/939 tarihinden 
11/51939 tarihine kadar 
on beş gün müddetle 
açık eksiltmeğe konul
muştur. taliplerin şart

nameyi görmek ve pey 
sürmek iizere 11/5/939 
tarihine müsadif ihA.le 
yevmi muayyeni olan 
perşembe gününden ev
vel Mardin İnhisarlar 
müdüriyetine müracaat 
etmeleri il~n olunur. 

' nuncu günü s:ıat ye-1 old~ğundan" n1ez~1u
i d ide o ra da buluna- renı n nıezku r gun-
1 cak nıenıura evra- de bizzat ve bi lve
kı müsbitelerile bir- kale mahkenıeye 

likte n1ün1cdat ey
lemeleri ilan olu-

gelnıediği takdirde 

Yuvanın saadet ve va rlığını doğuran, 

Aile düğürnünü kuvvetlendiren çocuktur 

Çocuğu sev. Sevilmekten mahrun1 bikts 
vavruları da hatırla Yılda bir lira ver 

nur. 

davanın giyabinde 
ı üyet edileceği ilan 
olunur . 

26/2<J/2/5 

Mar~in Gümrü~ Satınalma hmisyon ~aş~anlığın~an 
" 
Çocuk E.;;irge:ı1e KurumunH üye ol. ~1iktarı Ten1ini fiv~t -

Cirı :.-; i Kilo Lira Kuruş İhale g-iinii -------
4604 00 13/ 5/ 939 Cumartc·si ~aat 9,30 da --------

"I =- Un ----
---

45000 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav
ruların sağlığına erişebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 
olalım . . . 

- -----

/\. - 45000 kilo Un 13/M:ıyı~/<J:J<J Cumartesi günü saat 9,30 da. .Mardin güm
rük muhafaza taburu karargah bin:ısında satın :ılınacaktır. 

B - İsteklil er ş:lrtna.ırıeyi lwr giin tabur s:ıtın alına komisyonunda gürebilirln. 
C - liteklilcr Unun teminat ak~ası olan (346) lirayı Mardin Gümrük veznesine 

vı}yalıut bankaya yatırıp ,,cznc makhuzilc l>irlikte ~artnarneain 4. ncü ma<ldrsin
tlc yaıılı ~esikaları <la getirmeleri ilan olunur. 

~5 /~9/~/1~ 

Zayı Vakıflar Direktörlügünden 
Kövünıüze ait n1uh-

" 
tar ve cızaiara ait 
n;ühürleri kaybet
rniş olduğum in n ve 
yen isini h~ik etti re
c ~· <,-in1den eskileri-

~ 

nin hükn1ü olnv:ıdı-
ğını ilan ederiın 

Glrgllrin köytİ muktarı 
Mehmet otla Aziz 

Yakfı Cinai Mevkii Numaraıı i h a le tarih i 

Hcrcmeyin JJauıaıu Hükumet ch·arı 10 12 mayı:5 939 
Hahiıne scyyide Dükkfuı Attarlar çarşısı 27 ,, 

" " Belhi hatun Bah~·e Gurs üzcvir kövü . . " " " Ilamıiyan camii Habçe Gurs ü~eyir köyü 
" 

,, 
" Hahiıne seyyide Kahve hane Camii kebir <:ivarı ,, 

" 
,, 

Ermeni katolik Dükkan 1nel~ çarşısı 166 ,, ,, ,, 
,, ,, Dükkan İnek çarşısı 186 ,, :ı ,, 
,, ,, Hanr. Şeyullalı 26 ,, ,, ,, 

Kil<lani Dükkan İnek çarşısı 168 
" 

,, ,, 
Kildani Dükkaıı Birinci cadde 233 ,, ,, ,, 

Vakfa ait ve cv~afı · yuk:ırıda y:w.ılı 1 O h:tb hamam \ 'C <liikkiının 1 Haziran 193U tarihinden 1 Hazir:rn 
!HO tarihine Lir senelik iearlanrıın l.rn gii ııd " n itibaren oıı lw~ giiıı nıüuıll'tlc nıüz:ıyeut'Yl' çıkarılmasına \'C 

ihalenin 12 Mayıs 939 <.:uuıa &·iinünc L>irakılması ilan oluuur. 29/2/5/9 


