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K91ttlr ülıiwada ilerleme 
hamleleri 

içtimai se{Jiıiklikler: 

A?,tlrktiıı irfadilt \'ücud 
buTan Ttirk Taritl Cemiyeti, 
mesaiıini bey!1elmilel kon
ırelırı arzetmelüıdir. Bu 
husustaki mesai gerek milli 
(eAkH ~eyntJmiTel .• bakım 

da~ ~it . vcri1Qli clinu tur. 
Bu tetebbülır neticesinde 
Türk: ııiUİeti. kındiııinin eı,ı 
eski milletlerden olduA-unu 
anlaınıf ve bu ylıden kea
dine olan itimadı ve knlttır 
atkı · artmıştır. Kül Uir ıuha
ımdı, "'" btttua h&kikRtların 
bıtıi olması için :Atatürk 
Ayuofyayı Biuns barı•& 
aid bit müze haline ifrağ 

hu6uıaoaaki karan da "ös
tei-iyor ki o, bu gibi işlerde 
eon derece ıJniş bir düşün
ce ile hareket ttwektedir. 

Tllrk DUi: 
Şimdi Atatürk, Türk di· 

ıi ·ı .. tı • B 
ı • u~ra~ıyor. u mevzu 

üzerinde ~•labiyetle çalışa

bilmek Hure 1isaniy~t teteb
bllerioi iCDişletmektedir . .Bu 
JaY,retltrini de gene kendi 
ııe hftı:ı şekilde wunakaşa 

milli bünyeyi y~ratmak hu
Muıundaki sonsuz enerji kay
naklarının birer misl\lidirler. 

işte şu bir &.aç satırla 

şefimizin devlet k•rma bu
susuadaki huaust rolnnden 

~ 

bir kısmını izah etmit olu-
yoruw. Bu yaııd~ devlet Ye 
millet mesailine temastan 
bil'Htiıam geri durdum. 

lçten ve dıştan .gt-lecek 
tehlikelere karşı uyanık bu
lunmak, &iyaai, içtimai ,.e 
harsi bakımdan kuvvetli bir 
devlet bünyesi kurmak; iştt 
Atatürkiln bqhc• ğaye . ve 
makHdı tiundııtn ibarettir. 
Türi milletinin ona bağlılı
ğı ve şükran hisleriltJ meşbu 
oluşu hem bu muvaffakiyet
Jorindeıi hem de askeri za
fr.ılerioden doğmaktadır. 

Türkiye Başvekili 
Lımet laana 

Çığır 
Mecmuası 

vP müıakertlerle ilerletmek- ' yurk gençliğine ve m~ın\e. 
tedir. Bil mestlt"si için ku- kelimiz.in kültür hayatına 
rulta7lar kurulmakta, wilrıa· hizmet eden ve · içinde Tür-
kaşalar yapılwakta, rapor- k iyE-ıı i n tl\nınıııış bUyi.\.k a-. 
' ' lar okunmakta, ve bey ne!- 1 J: mlarının ve yüksek kalem 

mihtl şöhreti haiz ilim ada en- erbabının" : 1'.h~~rH : • Y,iu\i~rt ~· . ~ ~ 

ları bir araya ft"tirmektedir. bulunan ve l\ukaraa:t -çıkan ı 
1~6 da Dolma bab~e s~. Çıfır mecmua~mın 47 inc:i 
rayıodaki Kurultan lnğiliz. s:ıyısi ıengiÖ ya~ıı'atia · çık-
Franıız, ltaly:at Japon. Sov- llltŞltr. • · · . 

yet, Avusturya, Leh, Alman Sayin okurlanmııa ve 
Macar, Yuoan ve BuJ~ar dil ıençlerimiıe ıa vsiye ederiz. 
~liwleri de iştirAk etmişler- Sayısı 10 kuruş, senelik 
dir. Bütüu ttuolar ~tatiirktlD _ abooe&i J.20 kW11ştur. ~ 

- ' 

Ankara 13 (A·A) - ~lil:i n1üdafi•a için lJd 
Londra, bir nıuhrip senede sarfe<lilınek' 
denize indirilnıiş, dör re JOO nıilyon iogil 
muhribin a~ teslibi- bİ' 

lirasına baliğ olall 
ne başlanmıştır· Ge- f 
lecek hafta 26 Harb istikraz akjetiileet 
ge111isi daha techiz , hctkkında ~1· Nevil 
ve teslim edilecektir· Chanıberlain tarafı 
ikisi saf harlı oln1a k dan A van1 k:.tınıır' 
üzre üç kravezörle · sında yapılan be11 

dört · torpidonun da na t burada büyük 
inş··•stna en1ir veril- heyecan uyand1rı11d 
nıiştir. tır· 
:\ta 1 iye N ,. zırt .A vn riı ıl 
1Can1arnsında ınilli oıü- Alınan Gazete 

it~ havadisi ilk ~~; 
Jafaa işleri için b~ş felerinde neşir ede~ 
senede sarfodilnıek dl sulh zarnanında il'lz, 
üzre 40J ınilyon İngiliz ''" terede görülmerıı 1 .,. ıt 
lirasına baliğ olan bir lan bu silahlanrt19 ., 

istikraz yapılaccığtnı yaseti dolayısile fll 

1 
söylenıiştir· - ret göstern1ektedi 

Br.r1in 13 <A·A) - , 
Asiler bir Sovyet gewı· 

sini zabtettiler .. 
Ankara 13 <A·A> - ıııesi bulumluğu ~ 

İspanyada !larp de- )enen bir Sovye~şi/ 
vam etınekte<lir. . 

1 

ıuisini zabt et111ı 
1 

.~~~.~!~t.~cn bil~ir.i~- . T:y~are~eri ?e J 
dıgme gorc galens·- j lagd · sah ıll e~u1de 1,1 
ya yolu nsi kuvvt·t- ra liı11anını boı11, 
leri n ya 1 n ız 1·opçu dun1a n et111işlerd 1/ 
ateşi , ~ ltındadtr. Asi Bu sahilde asi '/' 
gemil~:i Katalonya vetlerin al111eriıt ~ı' 
cı~ı 1 · ların'Jcı iç nde si- kan1etinde ilerle 
lc\h ve har.b n1alze- Jeri söylt-nıyor. 

... ' ~· . ... _, ... 
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0 ıama 'k· 

çi nrab l n ı ı ihtiyar bek-
a ar <lol 

cesetlerin u u çıplak 
ııi gUnJer ınezaı·lığa ğeldiği . 
ıııetıer ~o~cek seyrettiler. Co. 
için ar~b~u tan dondukları 
dıkt;a ~nuı içinde sallan-
k acaıp Lir t k 
ariyorlardı .a · ırdı çı-

köşe . . Alezarıı~ııı dört 
sınde Lu . 

ler İt;in \ . ~ıplak Ctset-
II nr yer enıen •ra :ıyrılmı~tı. 
Uste b ya arabadaıı tist 

oşa1tılarak ·5 1 
takılırdı. O . ~ i ece bı-
tUıu , stleruıın tek r ) a~au k [)r. 
arabadan b ardı. Ce~etıer 

doldurduıYu t.ıu" ük b. ·· t·· t'> y ır or u-
ye sarılmıştı. Bekçilerin ku
lubesine geldi~i zaman ka
pıyı vurdu. 

lnleycr~k Matremt yatak· 
tan kalkıp kapıyı :ıçtı. Ka
rısının kopardığı çığlıktan 

1 uyanan Parf en kanıdan ke
f~ne s:uılmış uir CtSedin içe
rı girdiğini gürclü. İhtiyar 
kadıu Hazr~ti h~anın kar~:
sına diz çökmüş korkud&n 
titriyordu. 

Açı~ T eşe~~ür 
Ulus Sesi gazetesi 
~1üdürlüğüne . 
Pederimin ölümü do

layisile gerek ce~aze me
rasimine iştirAk etmek 
lütründe bulunan ve ğe
rek yazılı ve sözlü bat 
sağlığı ile kederimizi pay
laşan 7.evata ve arkadaş
lara, borçlu olduğumuz 
teşekkür ve minnetdarlık 
duyğul&rımızın sayın ga
ı:eteniz vasitasile sunul
masını rica eder, Gazete
nizin gösterdiği samimi 
duyğuyu da tetekkürle 
kar~ılarız. 

E. Şuha 

UUfttn o 1 oşaltılirkeu tesa-
Y~lte ka~r~~~ \'erdiği vazi. Parfene ınütemadiven Tapu dairesinden 
kı daha Vti dı. Bı.ııları san- haç çıkararak odaya iiiren 
ayı•kta b:. §ıyorlarınış ""ib. hayaleti kovmak istiyordu. Bahdinan kövünde 

' ıı kıs M 
1 Sabah ld rr 1 · U "' Yatını~ d''"' nıı vaıı l'ı'st·· o uou zaumn ~O\'lı- \.A 111 ve su ogvrlu Al>-

k 
,, l•rer 0. • U "' I 

·atılı111ş L~cuk . ır kısııu da gun ayı ltı~ı bayılmış tifo donun na tnında ka -
ıUne diltıni la~ııu ~ük yü- l lın.Jası (Parfeııe) in yat~ığ"ııı-
' 'O J t \'azıyett da uyuyor. 1htivar lJekçi yİtlİ SU)ll tarlanın hu-
J r ardı G e duru- J ına . · ecılcri ay sandalyarıın üzerine oturıııuş dudlarına c~het tuyin 

vı ört.Uaü ışı~ınııı d ca 
kırın ağ l . altırıda yao-a elirllliŞ karıı;ını dizleri üs- edileceği nJen keşfi ne 
~Ud daıı~r ığıle e~ilmiı.: &

8
.? Hinde bir düıüye sallıyordu. .J.l l . 

L arında . -v o. gı· ı ece \tır. 
&arttığı . rtlzğdrın " ı nıi eesı dinJP. :.1• - Son - G.1zetenin neşri 
d'lş esrarenğ-iz d ·l'lll eğe gel- ı-------...----1 er. a ar gibiy- tarihinin ferdası gü-

nünden itibaren on BU GÜNKÜ Bir ak 
cesetler ka:~n •.. her günkü 
seyrettikt, esının ge<:tiğiui 
\'(! l> Cll esoıır• :\1 atfeırn a ~l atrena 
ınıı.:t l J erk ı v ı ar. y. cııc en vat-
odaııın b. atuıa1.dan e~·'"el 
reti L~anıınr ~ö. esindeki haz. d () .. 
~ Ynpınav nunde dua.larını 

Bıraı so . ı unutmadılar 
• <] llra p · 

aııııığa ba arfene borul-
rı.ı bir türı~ladı. F<ıkat. ka

uyuy:ımiyordu. 
Bu 

b' esrınad ır kö. c.. ' a ınr·znrlıô-ın 
t r. :Sllld·~ h 

~ti 1 ceset . '• 3.) ın n~ clmlat-
·ıpırdad ~ ığınında bir şev 
donınu~ ı. Canlı bir Rck:ı 
k . " cesetı " " endısine • . er arasıudan 
açıu~r. ~ ık:tc:.ı k bi 

t:ıll çrll .r yer 
l'tt "ı"' ' ışıyortlu ~·b 
1\ .J gından · .... ı a. 
a gaHan çıkarak salla-

~•na doğr: rn:ı~rlığın Jc1lpı
ı. P•rlak YUrunıeğe l>a~ıa. 

geeenin ğülg; ile 

POSTALAR 

Bu güı, gelecek Tren 
p':lstası yol<hır. 

ÖJ!leden sonra 

Ögleden sonra sa
at 13 de Diyarbekir, 
17 de Cizrt\ Midvat 
Gercüş, Savur po~ta~ 
lan gelecek 17' t <l l' ,o a a 

ren ve Nusaybin 
postas1 gidecektir. 

Gidecek Tren 

r Bu "kşam gidecek 
~ren ekisperes deıil
dır. Saat 99 ;;5 ta h ....... ,,J a-
reket edecektir. 

beşine\ gün saat 13 de 
keşfine b<lşlanacağın
da ll 111ezkür tarlada 
bir kiıııs(nin haldo 
varsa evrakı n1üshi- ı 

telerile birlikte nıa - 1 
ha ili nıezküre ('·eti r-,..., 

nıeleri lazın1dır· İ\.l üd
d et i nıuayyeneden 
sonra vuku bulacak 
i<l<.liay~ı bakılnı a va ca
ğı ilan olunur· w 

YURDDAŞ! 

Kurban Hayra· ' 
mıııda kesecegin 1 

kurbanın derisini 
Tayyareye ver • 

.. 

KUoau 
K.r. sa. 

Buğday 5 

Nohut 4 25 

Arpa 2 50 

Mercimek 4 

Yağ 80 

Deri 40 

Yün 40 

Badem 25 

Badem içi 95 
6 Pirinç 15 

Mazı SO 

Zeytin yağı 70 

Şeker 36 

Kahve ıtf> 

Sıtbun 37 20 

Çay 320 

UlıUSSESI 

.. 

Abone ve IJAn 
şartları .. ,., 

Türkiye Hariç 
lçJn !fln 

Bir Aylığı rıo 

Üç aylıjtı 180 

ı Altı aylığı 300 400 

Seneli~·! 500 800 

İlanın beher satırından 
(10) kuruş alınır. nan 
neşrinden mesuliyetİka
bul edilmez. 

Günü geçen nusbalar 
10 kuruştur 
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i H 'd k t • 'tl --· ı Her Nevi o~r tl:"r, Çı-> k, Bono, ~lak buz, . . er ÇeŞl af VlZl er · · Kağıt h:ışlıklcın, Kartvizit, Davetiye 
~ kartları, J)ivar Afişlt• ri, Sineına, l''i-

ge]miştir 1 yat~o biletler: ç?k g~1'l. 1 b!r. şekilde 
· blls: ır ve klsn bır nıu<ldet ıçınJe tes-
~i{ r d·r 

Trie~t hrtı veya ''artvizit oa~tıraca~ 1~ :. ~:.~i ~:~irtti~lmiz fantazi, kübik 1\ ~ -. harflarla çok şık reçete basılır. " t 'I • • k ti k Jl".61 Vı;ri leeek ~ip:ıri~lı· r, gönde rilı->eck paralar ~lardin ' 
sayın muş en enmız ar annı va -· •A1tı dt• (Ulu~ ~ı·~i Ba~ ı ıııc,·i) iıları· nı ii d ü rl üğü namın · fJ? gönderil ıı ı e>lidir. · tında alma'' ı'çı'n ~,·r an evvel mat~a- · ~ Dışarıuan gönderilecek sipariş nümuneleri-- 1\ U U _· )J nin okunaklı bi:. suret~.ı yazıı_m:ısını müşteri-

- amıza müracaat etmelidirler. •~ •~•. ·J•Mi•w 

~~ _: 1 . tan bul •"~,.,~---~~Hıı~••s~••İ .,. 

~ . Atıcılık '= Satlıkiçin gelmiştir '· ~' ·= ' e • --- . ! AYLIK AVC' M CMUASI ı ·:= içinde ÇO~ güzel ta~lo ve resimle' 
" 9 ve 10 uncu sayıları geimiştir e :::::: ~ 1 ~ l ı .. fi ~ ıı~ ., fi · = Fi)atı ıo kuruştur : uU unan uU a nuın sa ıga ç A3ff mış 1 
e 1 m Fiyatı 25 kuruştur J 
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