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Cuma 

Sayısı 100 Paradır. 

-=== • 2!!l 

Kuruıu, yılı ı Alustos 927 
zı cısss 

Milli ~uf lnönü Romanya Kralı Karol 
Istanbulda 1 Reisicun1hur İs-

met loönünün bu 
rol vt:liaht &-1işel hafta içinde lstan
bu sabah istanbu- bulu şereflcndirıne-

İstanbul 27 (Hu
~u~ı) - Ronıanva 

Başvekil imiz Dr. Refik 
Saydam 

Rarülşafakayi ziyaret 
ettiler l\a l -ra ı Ala jeste Ka. 

~--------------------------
la geln1iştir. leri n1uhten1eldir. 

Maarif Şurası umumi 
heyeti 

Şef~n vaiideleri İstanbul 21 [Hu-
susi] - Yalovada 

~lili Ş~fin valide· bulunmakta olan 

kında görüşmüş. 

tür. 

leri ile çocukları İs- Başvekilin1iz Dok- Saydan1 bu ~ün de 
tanbula gitmişler- tor Refik Saydam Dc.rülşafakayı ziya-, 

Doktor Refik 

Ankara 27 [Hu-,u
~i] 

dir· dün istanbula gel.. d k -ni ~unn1ak üzre top ret e ere , n1ues-
ı---------ı n1iştir. ~eseye kızlar~ nıah-lu bir halde Riya. y ı· · K t 

G ık B 
d ıyı, o ınu a sus kısn111 ilavtsi 

seticümhur köşkü. une urmay aş- nı, partıyi ziyar~t hakkında diı ektıf 
- Maarif Şu. 

rası Umun1i Hev· 

ne gitmiş1er ve Mil- i. L eden Başvekil muh- ler v~rnıiştir. 
li Şef tarafından l\BOIOIO İ8ŞB lÜf Ü telif mes'dder hak-

tf .1 1 halinde toplan· 
~:ıştır. Büro azası 

j( 

•C 

1 

it u? .saat on yedide 
l eısıcümhur İin1et 
nönüne tazin1leri-

ka bul edilmi,ler· 
dir. 

Suriyede tevkif at 
Bir komplo meydana 

çıkarıldı 
~.anı 27 [Hususi] -
.'rektörler koose

~•nin başkanı ile 
<tzı ·ıd " · ... arı ve Sl)'ası 

Şah · 
sıyetlere karşı 

bir sui kast teşeb

büsü meydane çı

karıln11ş ve bazı tev
kifat ynpıln1ıştır. 

Japonya ile olan ticaret 
anlaşmasını feshetti 

1 ı\ ı\rıkara 27 A·A - tası bugiin Japon 

t' lllerika hüluime- Hariciye Nezarcti-
t. 

1
' Ja P · l l · ı · · ~ 1910 . 0 nya ı e o an ne vera n1•ştır. A-

~ b tıc :ıret mua- mcrika kararının 
~ edesin·ı r h . T ı -i tir. U~i etmiş- tebliğı o <yo res-
' n1i ınahaf ilin Je elin 
t ,ı au fesih hakkın- bir intiba bırak-
f "ak· , ' Amerika no · mıştır. 

il ,, 

Ankara 27 A.A -
Genel Kurmay Baş 
kanı Mareşal Fev-

zi Ç~kmak, Hata
yın anavatHna ka 
vuşınC\St nıünase- 1 

betile aln1akta ol 
duğu telgraflarda 

ordu ve kendisi hak

kında sevinçli':'gün. 
de gö;;terilen sevinç
lere teşekkürlt=rİ -
nin iblağına Ana
do!u a}ınsını me
nıur etın.şlerdir. 

Erzincan · Erzurum 
Osmiryolu 

Ankara 27 A. A -
E ·z:n\!-tn E ·-zuru·n 
o~cniryolu hat fer· 
ş i y:.ıtı bu akş ·1 m 
Aş kaleye va· 
racaktır. 

Mihverciler sulhtan 
bahsediyorlar 

BİR NAZİ RİCALi DİVORKİ 

"Almanya, Denziğ için 
harp etmiyecektir,, 

Almanya ve İtal
yada şimdi n1üte.: 

madiyen sulhtan 
bah!)ediyorla r. 

D1oziğ nıeseltsi

nin bir harp mev- ı 
zuu ol cn1yAc..ığını 

tekrar ediyorlar. 

B~riioJe v~ Ro
mada şi ın li hep sulh 
fikri ileri sürülmek
tedir. 

N.ızi r;cahndan bi. 
Bay Hitler 

ri restnen D.ıoziğ harb etnıeyeceğini 
içio Almanyanın hiç söylemiştir, 



Sayfa 2 
as·- ı=,-

Beynelmilel şimendüf er 
konferansi 

Yıldız Sarayında topianacak 
Devlet Demiryolları 26 Eylülden 7' 'l':ı~rini 

umum müdürlüğii Eylül e''''t•lc kaclar devam ede· 
ayı içinde Ltanbulda top- cck olan konfor :rn a ini· 
lanacak olan bes nelınilel kilmet y::ı lıancı el \ lN de 
şimediifer1er konferansı l••geleriııi c u. iz il ıiy:ı~
h:ızırlıklarına ba~l:uınştır. !arı iı;in Yııdız "ar vıı d.t 
Konferarı:s içiıı Yıldız sa- uir ~anj J..i~e ... j :ı ·ıııııaı-ı U!1 

rayının Ş:..Je köşkü tnhsb 1 kararl:ıştırıl.nı tır. 
edilmiştir. ı 

Kara 
f a~ri~asmm 1 nurnara~ı 

ocağı 

Karabük fabrika· 
sının bir nun1a rH lı 
.ocağı merasin1 le 1 
Ağustosta işletn1e
ye açılacaktır. 

Cenevre 
üniversitesi 

Cenevre Üniversi
tesi Bayan Afete 
doktorluk payesini 
vermiştir. 

lngiltereyi 
ziyarete gi~ece~ler 

Ünivers:teli hir kız 
talebe gruhu bugün 
İngiltereyi ziyarete 
gidecek tir. 

Doğu -,a uru 

Aln1a ı,,'f1C -l ycipı-

! lan Doğu . apuru
nun ş::ı rtnn 111eye uy 
gun olan1k ynpıl 
n1a n11ş old uğu an
laşıln1 ıştır \'e vapur 
tesellü ın ediln1iştir. 

İnhisar birası 
Ağustos h~şından \ 

itibaren inhisar bi-
rnsı sa tlığa çıkarı
l<lcak tı r. 

Yolcu Tayyarelerimiz 
Devlet ha \' r.n·olları . 
beş _yolcu tn yya r( si 
ısnıarla nııştır. 

Kral Zoğonrn 
Mallan mt~sane: e e·H- ıl 

ti yor '[ 

Tiran n.a - [{ır 
alivet kan binere'-., 

leri h . şk u ; : nd:-t nı ' 
n1n riyas ·l.indel'i 
kon1 İ S\'<>rı Ktra 1 zo · . 
go ve yakın n1üş"l · 
virlerine ~ii't ·bütün 

• 

1 

uz 

SEHIR Ve ... 

İLÇE 
il A il E :l /,, ı; J: i 

Yerinin d~rlığ·ı dol~yısile şehriıniz 
po;;ta, t lgraf ve telefon dairesi esk i in
hisa rln r bina sına ll:l l< ıl ctrneğe ba 5ln
n1 ıştır. 

1 fay~alı Rilgikr J 
Kolonyayı Kiın 

icat etti 1 
Kolonva suvu paııl 

Ferninis ~d~nd~ bir lt:ıl· 
yan berberi tarafınd8'l 
icad edilmiştir. Bu adjıı 
on yedinci asrırı orw· 
larında Cologna :;;eh· 
rinde .verleşnıiştir. orıı· 
da « feYkrılfü e uüıeJ o 
su> diye bir su hazıı · 
lamıştır. Sonra 1taıyı1· 
da kalan ve Fer1ma ~11· 
yu adını taşıyan ye· 

Ycni·posta binns1n1n şinH.likinden çok genlerini yanma aınıış· 
O"eniş ve postrı ha ne oh11a i'ra chı hn elve- tır. Onlura koloayunı.O 
,..,, 1 · b , t b · , r-p .,... T . 1 im aııni öğretmiştir. aurı
rış ı uıunnınsı ncsH 1 ıe . ı. . ıu;ı re- · !ardan J~an Mar· ırs .. 
sinin işlerini da hu büyük bir sühuletle j rima on dokuzu;~u as· 
gört:ceği ıneı11nuniyetle haber a lınınt~- r~n başlanğıcında pa· 

tır. 
rıste yeı-leşmiş ve {lnı· 
peryal) namı altındll 
ilk kolonyasını ımale 
başlamıştır. 

O sıralarda kolon· 
ya suyu adeta· bu aile· 
nin yedi · inlıisarındıl 
idi. Kimse onlar kadı\! 

B
. . .. . _. güzel kolonya yapaJJll' 
ır kaç okuyucumuzun gonderdıgı şikayet yor ıardı. · 

P©ırrlk.Dc§lrromo~ 
lh1 c§l o. k Üç Ü ifil <dl Ü ır 

mektuplarında Halkevimizin kar~ısındaki Parkın ı /. 
Belediyemiz tarafından yasak edildiği bildiril-
mektedir. 

Bu hususta yaptığımız tetkiklerden nnladığı

mıza göre bütün umumi bahçeler gibi Halkevi 
karşısındaki Paı·k dahi halkın her zaman ~er
bestçe gezü p istirahat elmesi i~~indir: 

Yalnız çiçek tal'lılarırıı bozanların bu hure
k~tleı·i şıddeue yasak erlilmekte ve hatıa bu gi
bıfer ceza da görmektedirler. 

Yarınki 
Posta tar 

2D/7/93D Cumartesi 

Yn•n ::;aLak g~Jeccl' 
Tren Postası yoktur. 

Öğ'leden sanra E8:ıt 
rn,!30 ,fa Divarlrnkır ı\11• 

~ ' 
kam, l:-;t :ıııb ııl, Deı ik, J{ı 
zı I tt·r>ı·, ~ u:-ı:ı y üi ıı , e ~:ıa' 
17 dl· Cizn·. 1.ıil Jlı·.ıv:ıtı 

. ' . 
1 • '"' 1 Li~ı ey~, , a ' ' ur posıaJ:ll 

g-ı--lı>r •k \ 'I' ·lıı t ! S ıJC: 
E .. i;-;prı .. ;; Tn·n posuı~1 

gideet·kıir. 

\ 
" 
lı 
ti 

,,, 

Mı•k tııp ki~0..:>İ sa:ıt 8 
ıieıı li' ~t>: Jla,·n lıı ,,r lu 
p ık~r kı~ını d.t sa:ıt s oı 
lı'n lil ş~ ka!i:ır aı;ıktır. ll') 

--------./- I)) 

Y•ırtUaş 
it 

malların n1üsadere- Şehir Parklarıadnn biri Kıza1aya 
ol ••• 

üye 
şine kara:r vernıiştir:. -....--------~~----------~-...... ------
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Irak, lngil ere-
den 3.251.ooo 
liralı'< bir ~istikraz _istiyor 

fi~ aağdHd A.A -
ll~lİınet p l rL- -

ı1f11(!n loda ;1, hc:ı rp 

h~alıellıl si ve nıü-
tnltllcıt s·ıtın ~ı

tı1ct k . . 
\' ıçın üç nıi 1 
... on 2~1 b' 1" .. lj -iJ ın ıgıl iZ 

ti~~sı kredi isteıniş j: 

J) Ayoı kanun ro. 
~k.J si ile, Tu .. o:; 
lı 'SJ>res hat tan 1r1 
Q(l \; d I 

t <I g <ıdrı kadar uza-1 
ı ına 1 . ku ~•nı n1ünı (lrt 

tak den-ürvolu 
"' 

inş~atı için de ya
rım nıilyon İngiliz 

lir" sı tnlep olun
n1uş!ur. 

Bu kredilerinin 
h ·v'et.i uınu rniyt'si, 
halen, ingıliz hü . 
k u nıPt İ tanı fi ndn n 
lrHk'ın enırine ve
n lecek ,.e bun lrı r, 
~(I senede ö.it:nt'Ct'k 

hcı zi ne honola rı ile 
,. ıştlanaceıklardır· 

Yeni Barem kanunu 
Ye· o, ... 

1 
nı barem kanununun ... ne .. 

rrıı .. u 
11 ınadde-i uıa:ışlı 

lllti\'t•tı . ~İt, · eı c ılk defa 
~ııler-

v" ın ınerısPrderine " t~lh:-;· ~ 
hil ılll'nne güre alıı::ıa-ec •kı . 
!fır erı derccı·IPri göE 

lıl(•kt . 
itti ecıır. Maarif V('ka 

l lfl~kt l . .. .. 
lf-ş~·ı ep t.>tlıı uuguııku 1 fi.tla · ·b · t-=nı k· rı ıtı ııııyle lıa 

anununun ücüııcil 

mnddrsiııc teka')ül eden
leı ini :ı~~rı ayrı te. l>it et· 
uıh bulıınmakt.ıdır. Ve. 
kalet, u·sbit eli ig-i ıııek
tep1erdcn miihiııı bir kıs
mının rrşldlfttınıfa C\'t•ke 
ıleÇd~ikli"lt·lP. nıku bu}. 
ınuş oldıığ'ımcl;ın hu rııek

tt-plt·rden . anatlaı ını :ıy~ı 
ca ıes1Jit edecektir. 

1iirk · yeyi z · r ayet 
edeceK ola ı 

lngi.iz onannıası 
Yc, l·ı ı ~1 lu .' nua "tan hu- hul 7.İv.1retine ait 

h zıılıl<lrın tetk k 0} ?. y;ıret td c k 
Qn ı ·r . 

lll l'&ı ız t•o lan ,,e teshit etınt:k üze-l.lsı111 • 
l11 n " "n ı z ,ı- r #"' t v vı_ l ki !~ ün Ati-<l tı da B 1 • • "' ' ita 1 • u g. n t·ın nad~n f .;t.1nhuL1 bir 

le\ ny·l (=> 
~<ıhı'll . c. ve "usya (n<:r .l iz askeı i t~ v 

erı 111 J · ..... . • 
~dec ... . t e zıycıret v;:ıı·t·si,·le b1r heye t 
lö"kt>tgd1.haber Ye r-i l- j ~Ydnıi; \'eyin o ~J k 
d.._ t ı r l . 1 • b 
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Bu günkü proğram 

Cuma 28 1939 

12,30 Pr:ığrnın 

12,35 Türk ınüzigi -PI 

13,r.o ~remlr.ket şaat a 
yaı ı, <.ıjans \'e ınett:oroloji 
hat>t-rleri 

rn, 15, 14 Milzik Beetho 
ven - Pia no koırsertusu 
No. 5 -PI 

19.00 Prozram 

19,05 .Müı.ik ifoloJilL·r 
-PI 

19, 15 Türk wilzigi Fasıl 
heyeti 

20,00 Memlekı t ~n:ıt :ı
yan, :ıjıın8 "e uwteoroloji 
halıerlari 

20, 15 Konu~rna H afralık 
~por scı vbi 

:20,::JO Tiirk müzjl"rj r. 

21,rn Konuşma 

21,25 Xe~eli plaklar-R. 

!l 80 Radvo Orkest r:ı~ı , ~ 

- Ş .. J: Hasan Ferid An
lar 

!?:.?,30 )Jiizik Operet parça .' 

lan - PI 

28,00 Son ajanı; halır.r
Jeri! ziraat, e8h:un t_. h' i 
Jat, kambiyo-nukut bor
sası fiyat 

23,20 Müzik Cazband 
- PI 

23,55,24 Yarınki PrnlS-. 
" ram. 

Bui'!'d:ıy ı 2 ı öO 
Arpa 1 2 4o-

-[jn 1;.iq·ııval ı'575 -
Tı.7rı~- -,-2 '10 ~ 
-~ohm--6- -
----' .ı._ - -

~ltlrciıueK 3 · . 
J •jrJU\' - :?5 ~ -. ~ -- -~:.tıe \'. a!!" 9n , 
·rercy;µ:ı- -.- 1- . 
ze, ıiıı nt~ı 70 . 
ı\ı;ı . . 40- ; • -. . 

·----ı----
4U _____ ,__ ......____. 

20 
-l-ia_a_e_ıı_ı -iç_i __ -ı 95 --

--ı-__ , __ 
~;e' iz ic;i 
Jiauiep_:· __ , 25 -
.\l:ızi 

ht:::ıme $eker ~ ...-
lm ~fllier ~ı 

I}; iı t}1•e 120 

:--;ıbnn - 4j 
, ~·~- a:,o-- --~--~ 
~~ru fiıi~ı 20_ --
Pekıııez . 15 

-Rai t °50 

Çocuk· 
Çocuk Esi rgen1e , . 

l(urun1u Genel nıer-:. 
kezi tarafından çı-
kHrılınakta ·o 1 an· 

., 

(Çocuk) adla dergi_- .•=. 
nin ( 146) Sayısı çık
nııştır. 

Yurt yavrularının 
I 

sağlık, so yal Kül-

p T 'r M '' d •• '•• •• d türel durun1larının 
' - ı ' u urıugun en inkişafına hizmet .. 

1 edt'n hu kiynıet 1i 
Ycııın o· oııwlıillt), kı~rn ' 

t 
ha: \',nıl:ı h:ıft;ı<l<t iiç ch·fa 
po~ıa n:ıl..Jet ıııP-k ii7.t'rt! 

.ı.\1ıırdin - Nu::-aylJiıı po:-ta 
ıniitı->ahhitliği :28/ /fl39 
tarihinde :ıı;ık el,. iltrnPye 
koııuldıı. 

Aylık muhammen be
dPl 50 liradır. ~ltitca hhit 

t c:ıl:hiı l ik y:ıp:ılıil· c<'i:':ine dt'roivi çocuklara .... -
çoculdu ana veba-
ba lt1 ra tevsiye ede-. 
rız. 

ııı:ılıkuıııiyeti olıııadığ·ırıa 

iyi huy e ·hatıınd:ın oldu- ı 

na dair 'esaik o!\urynz:ır 

olırı:ıvaııl<ırm da birer o 

kurv;,7.ar ,·ekil rnyiıı ettik- ~ 
leı i;ıe d:ıir "ek alet naıııe ile ______ ....., __ _ 

lıirliktP eksiltnıe saatıııdan 

ev' el koıııi~yoııa tniir:1c:ı
:ıt etmeleri ilan olunur. Yıl~a ( 1 J lira kat'i tcnıirıatran başka 

0000) lir:.Iik hlaıi kef:ılı-t Ş:ırtrı:ıaıf',.·i o·örrııl·k ve ·ı Iier gürı .binlerce yav-
de \'f'rt-'CPktir. Ek:-iltıııf· t"' d 

taf ... ilat almak i ·teyeıılt-r nıy~ı seı.ıın . yar. ımı~. 
11/8/93U Cuıııcı giiııü sa- her g-ün ınerkeztie ~liidfi. senın şefkatınle smesın 
at 14 de ~IarJin po~t<l ,·c de b d ç k E 

rİ.\'elP ~. 1 ülhakat da Seflık· 1 . ann ıran ocu · -reln-r af lıirıasıııda y;ıpı!a- · k d 
e • lere ıntirac;ıat eJebiliı ler. sırgeme urumu ur. 

: . 
~a.. · ılgı ız l ş un dö ınıüşt ür. 

••lllaıının stan .. 
hteklilerin ~ırkbrş li~~ 

caktır. ı 

l wuv~"kaı t~wıutlt ve u1u• 
28-1-5 9 Yılda 1 lira ver, CÖ~ ~:., 

cuk Esirgeme kuruaıu:~ ... 
I\~ ~~ •. ,· .. 

• ,· .l \l ~ 

• 
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Mardinde "Ulus Sesi,, 

lYIARDIN'DE 

ULUS SESi 
Umami Netrlyat ••Yazı lflul 

Direktöril 
M. Siret Bavar 

Basddıtı yer: (ULUSSEsl) Basıme.-i 

Belediye 
Riyasetinden 

VUrRTDAŞ! YUHTOA~! 
Türk evının şe

refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz, kava
noz reçelleri, ş;şe 

şişe şurupları ol rna-

Bu o-üzel anane o 
mizi yaşatalım. 

Yuvanın saadet ve varlığını doğuı·an, Kurumuna 

Kaıaılar çarşı!ında va
ki bir bap dilkk1oın 939 
malt yılı icarı 34 lira. mu
hamwen bedelle ve ıs gilo 
müddetle açık arttırmaya 
konulmuştur. !balesi 15/ 
Temmuı/939 Cumartesi 
gunu saat 1 O da Belediye
de yapılacak ve bedeli ic2-
rı peşinen alınacaktır. Ta
leplerin muayy~n gün ve 
ıaatta Belediye Encüme-
nine müracaat eylemeleri Aile düğümünü kuvvetlendiren çocuktur 
illn olunur. 1 

4-4. Çocuğu sev. Sevilmekten mahrun1 bikes Vardım Et 
Cizre Satınalma 
komisyon1:1ndan 

ı - Cizr.e Hd. Tll. 1h
ıiyacı için on bin kilo bul
~r acık eksiltme ıuretile 
matın alınacaktır. 
2 - İhalesi 15/8/939 

ılalı ~unu saat 10 da ya
pılacaktır. 
S - Muvakkat temina 

68 liradır. Şartnameler 
bedelsb~ olarak verilir. 
Taliplerin belli gün ve 
ısaatta Tabur satın alma 
komisyonuna müraca~t~ 

l~rı ilAn olunur. 
26-28 ;u.2 

Mardin Nafia 
dairesinden 

1 - Ek!iltmeye Konan 
iş: Mardin - İstasyon 
yolundaki 808 Aletrelik 
Şose tamiratı, 

yavruları da hatırla Yılda bir lira ver 

Çocuk Esirgeme Kurumuna üye ol . ______ Buyardım en bii-

Ana 
. 

Çocuk Esirgeıne türel durunılarının 
Kurumu Genel l\ter- inkişafına hizmet 
kezi tarafından çı- eden bu kiymetli 
karılmakta ola n dergiyi çocuklara 
(Ana) adlı dergini o çocuklu ana veba-

yük biryurd bot' 

cudur. 
(15) Sayısı çıkmı~tır balara tavsiye ede· 

Yurtvavrularıoın 1 • iT----··---------' Sağlık; Sosyal Kül- 1 rız. Vurt<dlaş ! 
Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Ya.1' 

~ların ~ağlığıaa erişebllmek için Yılda bit 
Lıra verıp Çocuk Esırgeme Kurumuna Oye 
olalım ... 

Yur tdaş! 
,, ,, ,, ,, ,, 
~ 


