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Siy ASAL GÜNDELİK TÜRK GAZETESİ 
Kuruluş yılı 1 Ağustos ı B~7 

Sahibi ve Bqmuharrlri 
SİRET BAYAR 
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SAYISI (2) KURUŞTUR 

Sayı: 589 

si Ta y reler Madridi ve 
Bar o n Livasını Bom· 

-------------------------
Atatürk A.nkarada - arduman 

Aııkara 10 (\ A .. _ .. 
Buo-ü ı· t 1 · ) - R\:" ısrcuınhıır At<lturk ~ n s a il )Ulda ,, l l n) 1 ..ı .. n C\O <ar·1,1a ·1 ,·c.let >uvur-uş arau·. ( ... n -

iç işleri Bahnı ~übü Kaya 
Anl<n,.a ıo ( \ \) . . . 

Partı (ı" : ·/ - iç işlen Ba knnı \'e 
... ne::I S·-l·r t · S"I ·· K \ k "' e erı U<ru ava ı n-aravn o·eJn\ist'. "'> • 

ettiler 
Şimal Cephesinde ~azı 
mevzii muvaff akiyetler 

" ô .... 11. 

kazandılar . ~-e~ir~ehiz ~züm Bı'rlı'g""ı' An'·ara Konnres·ı Ank~r::ı. ıo <A.A) - ;göre Guadalaj~ra nlın-
- ~ Y Alınan h;ıherlere gô tıkasınd'.1 takriben on 
iktisat V k'" C ı • re i. p:wyada asi kuv. heş bin ltalyan a~ke-

e 
111 aıaı Bayarıu Nutku ,.ttıer şi •m• ı cephe- r i harp eımektedır. 

ile açıldı simle b:ızı mevzii ınu- Asi Tayy.ueler son Aııl vaffokıyetkr imzan. iki gün i~·inde İ\lad-liğ: '~··~ lO (A .. \) Çel<irdd<siz Üzü,n bir- mışlardır· ridi ve Barsolon Li-
ka)e/ ~~ara ." 011ğresi bu gün İktisad Ve. · flükfınıet Kuvvet- vasını bonıbardunıan '11ıst ın c Celal Ba Yarın bir Nutku ile açıl- ferinin esir ettiği (4) et~ıişlir. . ır. . l .. <l . 

ita va nın da <·sı ne 

1 H ~· N -
aponya aruıye 3Zlrl ıııenıck. S<ın·ı·tkrc Türk Kuşu 

lfarici siyaset h kk d , h . , k:lrşı akdedil~n Al-

\ a ın a ıza at verdı . nıan-japoıı itilafiııın ı Fil osu 
ja

1

1 ııkara 10 <A.A) -- it· izah ctnıiştir: j askeri bir ittifak ha- Ankara il <A·A> ->o ı1 lf ar b i \' c ı c. z ı . . 

r
1 

b' ... l ' . - ... line gelnıesıne n1anı ~fürk Ku'u Filosu bu ır J .. , .. 1 E y 

ltsiııe 1 _' ,'.
18

~7. _gıızc -
11 aş ğı on sene olmak Çin ile müsa- 1 sabah lzmirden Bur-Ptot,r;ı ı.ıı •cı sıynset müddetle Sovyetlrr vi ş1 rtlar a ltıııda nıü- S:l yol ile istanlml:t ha-

<> • ıııına şu suret- birligi ile Harp et- ' z:ıkcreye giriş:ııek. rcket •· tıııiştir. 



Sayfa:.! tULlJS SESl 

Teşk ilati sasiye anunu tadil edilirKen l Ha erleri / 
~~~~~~---:--~~~~~~-----...;;....~~----

Kamutayın o celseye aid zabıt!arını 
aynen neşrediyoruz, 

Sihha t " e Ha yir 
işleri bütçesi 

li.> I: iK Aı 
Eı ·vE ı~s~ 

• BUyük Millet Meclisinin 5/2 937 tarihindeki in'ikadanda 1 

Teşkilati Esasiye kan ununun bazı maddeleriı.in tadili hak· 
kında cereyan eden mUzakere zabıtlarının bütün memle
k ette aynen neşir ve tamimine k a rar verilmiştir. 

Hususi idarenin 
10;37 vıiı sıhlıa t ve ha- Münhal bultJ~ I ., 

Derik kazası Bele~ 
(Bu kara rda yazılı mUzakcr e zabıtları aynen aşağıda 

derc2dilmiştir.) 

yir işt~ri bütçesi ve 
beş senelik progra
mı sıhhat ve içtiınal 
1!1ua ven et veldılrtin

ct! ınuvafık oörül-

1 1. . 0 ;> 111 
ye c >e igı ne .. lıi 

nin Pivas ka ztıS 1 

le<liyc ~ (besi bP~ 
Fcılina tavin e 

- 12 -

:\t:ıtürk gilıi ~ ük:5<'k l.ıir 

deha ve onnıı kiyınPtli ar 
k:H.l:ışları, kanun:ı, Tt ~kjJ:l. 
ti P. :ı~iyc karıuııuna girıııc

uı·s olsnn1ı dahi, bu i:-;i \"ii· . . . . 
riituır•k kudret \'l' kabiliyet-
te oldukl:ınnı ı-ıimdivc ı~a . . 
darki filivatlaıilı• µ;ijstPr-
ıııi~lerdir. Biııaeııalcylı lııı 
noktai naı:nc~m bir faiJci 
:1ıııeliy11 i yok gi\Ji görünü
yorsa d:ı, Türk Milletiniıı ki 
t.>bed mlielıbc:ttir- gt·lecı•k 

ncsillrrimi7iıı n iyi lıir ta11. 
da bir millet Ye lıiıkfıınet 

te:;kil cdc!.>ilıııe::ıi iı;in lfımıı 
gı·IPn vasıflarla nıiicehlıcz 

olıııus:m gö~l,erıııek VJ bu 
'azifeleri ktmdilcrinc eına
ııet c.:tmı:k iti!Jaril~ bu 'a 
:sı 1'1:11 ın ve Lu uıııdelerirı 

meııılel<l!Iİ. ,·:ın1ıgı ~:wıJet 

ılerı.'l.'C. ini nıkiııc·ıı o-üriivo-
~ b ~ 

1'117. re lnı itib:ırla da kcıı · 

di. ini tarih lıiiyiik IJir siya
set dalıi~i ohır:ık k:ıydct

nwk nınıretiııd dir. Uu ha
d:.ır b:ılıetli kar.ııl:ııını uzuıı 

M .. 
n1üstür. . 

f Ai 1 

paznrtesi 
zaııı:ıtı görerek. oııun filiy:ıt 

,.~ di:-ıiııd<'. fi!:~·.ıt s:ıh:ısında. 

ta lrn k k ıı k t>dcıı tıct !ct>lt•ri1111 

kıktıktırn soııra lıizc diişrn ~ l f H b ı ' 
1 i~ Lrn i~arnt ctti~i 11oktalar- l t 1 _J. eıgra a er erı 

tla y~k \'ÜC'lı .ı olarak IJirlf·Ş· ı 
ıııt•k ,·e oııuıı güsterdiği d ıt'f1 

uuıdt'ltıi hırııcaıı • dı'cek Is ·:l y 1· 1 e 1· ne A eı,,1 

şeki:de li:ılrnlleıııııeld ir. (Al ' .. a. · 
hişlar) Du llOkladaıı da Z<lll· ! mu'• dahale komı•syonut1'' ne:t:ııcm ki yurduışlarıınız , J.I> 
Lıa .• ka tUrlU c.liişiinşün. Ya- , 
lıım, lrn uıııdelt·r üz.erinde 'ti 

'J\·~kilflıi c a::ıiyeyı. girme. 
siııi hcııtleııiı ıııu \ ilfik gü· ı 

tcvakkur etuırğ"i ben zai<l Alınan tedbirlere 20 ŞubattaJl 1 
lrn l u rıırrı. ~ 

çunktı kiyıııt·tli ı>ahiliyi' haren hükumetimizde iştira 
riiyoruııı. 

;?imdi vurdta. larımıza . . 
kabcak i~, bu rııt:\ zular li 
ı.c riııde ıniiııaka:-;a eiıııc•k. 

inwli fıkretıııek dr·ğil, bil:1-
ki. uu uıııueleri cıı iyi te
celli ,·e t:ıhakkuk ettirtlıi

Jr•cek \"il lıu ~uret le de Ata 
tlirkiiıı i::!lediğ·i ~il>i milleti· 
nıiıi muasır mcdeııiyet. mu
asır ınillı tleıiıı ...:e, iyesinP 
'- ı· lı,llta uıılarııı fc\ kiue <;I· 
l.:ı r:ıı·.ıl. t ... ı}lıiı !eri :ılaı :~l, t,u 
ııı·tİl!e) t.: 'arıunl, taıı ilıarr•t 

<fütc:ıktır. Bıt' .• Htlıırk"U ilk 
dd:ı tııı ·ı.alft·ı lıir l,uuıaıı 

dun olnı·Jk kı ııdiııi tarihe 
y ;ızd ıı ıJıg ı ıı ı g·füliyonız .. () n
da rı ~onra Ti.irk De' letiııi 
kunıp başına geçtikten son 
r;ı hif: y:.uılmaksı1.ııı idari, 
. İ\ :l~ı lıir ı·ok ),ararlar ula-. . 
nık 'c bir <;ok inkıl:ıplar 

'ı.euılf' g-etirı: rek uıillt•t 'e 

nakatııuıız çok ~dalıiyt tli l . t. 
IİS:t1113: \'akJfatıP Uİf l;'l!kildC e mtş ır 
lıuııu izah l.ıııyıınlul<U". Be:ı 

yalınrl blitiiıı lJll uıııdl'lt'rİıı 

lıizderı btı>diği bir ııokt:ıyı 

i~ard etuıc·k İ:3teıiııı. At:ıtnrk 

biiliiıı itraatın1la hı·<laf ola
r.ık btııııı lwlıııl etmı;-tir. 

Bu d:.ı. kendi rahatına uak
ııııyarak yalııııı nıiılet ve 
Utf't:ı lda:t iı;in ı;:ılı~ınağ'ı ga
' t:' biluwk vı• lıunuıı iı·iu de . . 
~-ı~ el fcr,ıgaık:ır ' frda 
1 ar olııı·tk. Şiuıdi hrr hangi 
IJ.ı ':ı ... fı l'le ;ıl:-ak, uıe~ lft 
ıh•·, h:kilik ':ı~fını alalım: 

lı11 vasfa istiııacJen De' Jet 
g-.•n:k n:ızımlıgını '~ gerek
se bı:ış:ırıcılıb'1111 iizn~ne :ıJ-

1 dığı bir işte 1-ull:ıııılığı <le
maıılar ı ger bir iş yapırn 

şah..,i le .• eLbiis a!ıilıi k:ıd~ır 

o İŞ<' krııclini b:ığlamazrn 

\ e huzıır ve r~1lıatmı feı.fa 

Ankara ü <A·A) -
İ-.;panyaya gönüllü 

göndt r ılın si ne n lH o i 
o ln1ak üzre ispanya 
işleri O'"' adenıi ınüda

hale tali konıisyonurı
ca ittihaz edilen l<n-

c·tıne'l..e ıkdetçilil• \, fımı. 

ihaııı.~t ctuıi!\' ulur ,.e bu 'R 

sır ::-etllered 'r r,Jmıız. 

Ayni zanı:111<l.~ Aı:ıtıir 

kiiıı dı·\ lı t('ilik vn..;fırıı h ı:z 
bir ftınli 1ılnrıı.1z. Biıınl:'ııa-

leyh fcnıg·ıt ~aıtt ır. Yine 
bir nı:s:ıl olara·i: 74 iiııcli 
ıııaddcdı>ki dPği~ikliği ğüs

tt·reliın: U• :ıda lıPll-i 'atan 
·b;-d:ırılaıı :;iımli) ı· ka<l:n ı·l 

4 
• • .. J (l~ rnra ıştıra{'fl 1 

• . J 1111 
nıetıınızce (.e ı,ı' 

su.:; ta :ti ına 11 i ed ... J 
rin ... O Şubat. 03' 
i tib ıren t<S t bikİf1~ 
)andığı ha b..:r ~lı 
tır· I 

tı' 
da cttil\leri uıenf~ıı 4 

• • .. • 11ıı: 
c·ızııııu firnme 11•• 11 ,ı 

ıt • said \Sarılarla "erO J 
n erktir. Eğ'n l'll ~I 
tam fer:ığatk~r .g.ı1 
ın.ıtlulı ııdiceft$ . 'p 
Fakat hiç :;up:ıe:-ıı ı:ı el 
~[entr ~e ~ıı kad;ıı;H111 

ı l't l:'tt.iırj \ <·"hilr lıe; 1 
~ ) . ( 

ma td :iıniilt• ı::e'·i-; \ # 
.~oııl1 
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~ 
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Badem 25 

Badem içi Hf> 
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UlıUS SESi 
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şartları 

-·~ 

Altı :n IJö ı • o 
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için 

no 
J, () 

:.füU 

fıUU 

llıı.riç 

için 

.wo 

800 

Günii geçen nushalar 
lü kuru~tnr 



Umumi ne,riya(vc yazı bJeri 
Müdürü 

SİRET BAYAR 
Hasılmayaıı yazılar geri '"I ilmcz 
Baaıldığı yer: Ulus Sesi Basımevi 

MA 

Ulu 
'DE 

' 

esı 

JDAREHANESı 

Eski Halkevi Binası Husuıi 

Telğraf Adresi 
;\lardinde «Ulus sesi" 
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~ mer a 
~ B , , r· . . k Ç v t p :: -

~ ır ı ur ocugu ~ ~~ 
if Her kesın ve her ·rürk çocuğunun ~ ~: 
'"' T.~ ;::;..· 0~ okunıası laziın gelen çok gifzel t:: G-: .,. ... ~ = 
·~ - "'"' == fJ BiR R O . : AN lllR t~~ ~ 

FOTO 
Suad Tenik'in 

Is ul 
AlıBUl\IIU 

~ Satlık için gelnıisti. Arzu edenlere ~ :_=: 
•'1; • • .... --· et kira ile de \.·erHir. :' •.:;; s k . .. } . , 
~··•~**f~,;~~·*~@**•*•i$ı;ıı~•~ ~~ atlı ıçın ge mıştır 
' --- =--~: İçin~e ço~ güzel manzara ve resiml HERMES BABY 

Portatif Yazı Makinası 
Dünyanın en küçük, en hafif, en ucuz 
ve en iyi portatif )'azı mJ.k inasıdır. 

·----.,,,...,. 
:&tıi 
~ 

HERtHES BAR"\' Çt~liktcn yapılmış. Fev
kaladde metaneti lrniı, hafif, zarif bir nrnkinadır. 
Çelikten kapağı it' G san im yliksekliğincl<' \ P 28 
santim nıııı·!ıhhaıııda lııılmıan ill'l·mcs l~a.1.ıy lıer· 

yerde ı'lde ~·e çantada g:ıyc:t kolnylıkla ta~ın ır. 

Gözleri vonna rna k iı~i n tusl{l rı si v ,1 h nın-
..1 ~ .. J 

de üzerıne kaz<lırılınıs kin1,·e,·i oev:-tz 
• J ~ 

nıaddeli, bir pa_rça olarak ycıpılnııştır. 
JihIUl E~ Bı\ HY poı·tatif ya7ı makilıasile hepsi 
açık olaı·ak en az G kopya elde edilir. CedveJ 
çızmak için tertibatı Yardır. 

Basım C'Yim"zdt' t tı.ınl J....ııı:I\ a miırac:ı:ıt ' . 

__ .: ~ulunan ~u albüm satlığa çı~anlmı' 
= Fiyatı 15 ı,uruştur 
_... Matbaamızda ve Gazete Müvez'lilerinden ara>'.1" 
~1111ııuıınııııuııınıınıuııııııııımııııııııııııııııııııııııııınııııuı1mm1111111111111111ıııııııııııı:ııııııııııu 

Doğu il ierinin en modern bir' 

BASil\llEVIDI.R 
IMA&@Wltf .. a?İi5Eiilll ... _ 

tlcr Nevi l)ef ter. Ç k, 8ono, ı\1~~kbaJ1' 
K::ı ğıt başlı klan, 1(~1 rt vizit, Da veti)'.e 
karth.rı. ))İvar Afişleri, Sinenw, 'fı· 
yatro biletler: çok güzel bir şekilde 

,-~ has: 1 ır ve kısa ~ ir ınii(hl(t içinJe te'' 
~~~ 1 i nı e d i 1 i r. 
~ Yeni getiı·ttiğim.iz fantazi, kUbıtı 

•ı lıu~ilar~a ~ole ~ık ~eçete basıJıt· ifl 
.,. VPrıkı·cık r-ıp:ırışlcr, gı•ıı<lL·rıh'tek paralar Mard 11 

dı> L'lu~ ~t'. i Basım!.!\ i idare· ınüdiirlii•":ii n:ııı11 
M 

giiııdcı ilınelidir. . 
Dıı;;arıtlan gönderilecek sipal'i~ nuınuneıet! 
nin o!uınaklı bir surette yazıım.t:ım müşter• 

lm·imizde~ dileı iz. 

--~ .. Jfi'~~ 


