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Perteiabe 
SAYISl(2)KURUŞTUR 

Atatürk Şeyh Abdurrahim çetesi 
l\... ..k ,.,.1. M . . imha edildi 
ouyu a ım arconının . 1 . 

"' • • • \J f Çete efraaı arası:ıdfl Şeyh Misbahla 
aılesıne tazı ye te]gra 1 Liceli Kör Cemil de var 

çektiier C e n u b Hutlutlarınıı~rn 1 kalar i~le.yeıı YC on za · 
öie tar:ıfıncln tP~ kkUI cdib j ınanlarda Karaköprli lıadi-

" " .ımrbrımıza .. .:<>kulaıı ma~lrıh ~l' .. ini ika Nfeu azılı akile 
ı '.~nl<~r::t 21 (A.r\) - 'Y,·l<il l..;nıet lnönü ta ~ .. ~h ... aiolin kard ,j Şeyh rindt> bulundu~u tahakkuk 
i.l•yük nlıın ~1 ı rco- n: fiııdnn da İtalya Abuürrahinı 'e arlrnd farı etmi~tir. 

hllıııin ()lii nü nıünase- l -ı .. ı: .. t .. · t:.. Bi.ınil k:ızası civarıu<f :ı ta· .Müsademe esna ında bir 
. lU Hl lk reısıne clZI 1 • et, le t:~eisı CÜ ı nhu r ... . 1 kıb nıüfrc>z<·]erimiz t.arnfın- Jandannauıızlu; bir kÖ~'lü 

Atatürk l<trafından ·e Tdgrafli-irl çckıl- dan pu uya dii~iiıülmü~, nıüz şehid dfi~ mü:~.tür. 
"t nıl.İS. ttdPtne il "lİce...İndC ka· ubı°r" iatldUrill31110 Cena !~ ı . · ı . b . t . . \ 1 "~ -
aı <Ont L-ıl t'Sıne, ıış 1 ı11ış ır. rnilen imha edilıni~ti r. zcsi büyük hir mera~imle 

on ~.:.lman malOmata defnerlilmiş, Tabutun başın
görc yok t·dileıı bu -;ete ef da Diyarbekirde bulunan 
radı ~m~ıııd:ı Şeyh Mi::>b<ılı- ~ııkara ~a~·lavı Bay Aka· 
la Liceli Kör Ceınil gibi giludUz heye Sl'tlh Li1' nutuk 
hududumuzda müff·addit va- saylerni:;-tir. · 

D zak Şarktaki V az: yet 

lntilter& Hükilmeti ya~ancı ~evletlerle 
temasa ~aşla~ı 

1 
Benzin ve Petrol 'bayili

ıu~,,~u~unu, Aıneri~n ··1 g" ini B·elediy· eler ycipacak l l\ 1lknrn 21 (A.A) -
lığiliz hr;1ril:İyc nazı reıs1 cuınhuru da Çın . -. 

"~ U:t.Hk şarktaki va
~'Yet h tkkı ıu.la İ ,ö·;_ 
l. ;:::. 
l~ h .. ' " . . h.~ .U!it1111etın1n ya-
•lncı hükun1etlerle 

sJ. 1 • 1 b 
' teınas ha ınt e u-

ve J<1pony;.ıya karşı 

bitaı aflık kalnıas1nı 
ileri sürn1ek için «ıcil 
bir tas<1vvur ohnadı
ğını söylen1i tir. 

Varşovada 
Milli Parti Reisine yapıian suikast 

V l\nkara 21 (A.A) :_ 

l
.''1 Ş'lvada n1il!i par· 
' r .. ak· ''ıne ynpı1an ve 

1111 kalan sui kast 

teşebbüsü ü z e ı· i ne i 
V&l• şova ve eyalet

lerden hir çok tevki
f at yapıln11ş~ır. 

.. 
Ankarada1a blldb'lllyor: 

Benzin ve petı:o1 sa

tan· kompan)'aların 
ba· Tilerine verı\1ckte 
olduğu konıisypn nis
betiniu tenzili sureti
le bu nıaddeler satış 
fiatıoın halk lehine 

da ha fazla ucuzlattı
rıln1ası düşünülnıek
tedir. Bundan ba ka 
benzin ve petrol ba
yi 1 iğini n yurdun her 
tarafında bdediyele
re yaptırıln1ası U.sav 
vuru vardır. 

20 bine yakın Çam yandı 
Sındırığda bir köy

lünün dikkatsizliği 
vüıünden 22 h~ktar-
~ 

hk bir er.azi dahilin
ae yirmi bine yakın 
ç:ım ·yannuştır. 
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Kemalizm Ruhu lı--r-1 ----T e'-lg-~ r~af--H....--ab-e-rle-rı--. ]] 
atlllzc (The Spectator) Mecm•uaa ... : 

YazH.n: Rom Landau Londrada Bulunan 
.. f udern Türkiycuin tıne JJrojeleri'ni rnilzakere vı! mii-

li olan Kem .. lizm nr :ıJmz nakaşa Pder. Tine b11 k:ı-
Lild~n olarak ara 11ra kü

politik ve sosyal bir sistem 
çük !;:lsabalara '"e köylere 

~in Maliye azırı 
YC ııc de udece bir bayat kadar uzamr ve oraluda 
felsefesidir. O, buııl~rdan yerli köyliil('lrin, mekteb mu
d~Jıa fazla bir ~eydir. v (; a linıleriııin \'C i adamla

mCJliıın Tlirki) enin mod"rn rır.ın hiç hir tPsir altında 

Bir Denıir yo'.u inşası için bir muka
velemi yapiyor? 

ilim ve terakkjye açihmı..,ı kalmadan ~amirni mütxle:ı 

yeni san3 yi, yeni tahı-il '"e )arını diuler. 1:;-te bunun 
iç.indir ki Atatürkün dü~ÜD · 

terlıiye demektir. Kemaliıı 
cı•leri C\·vela hususi bir mec-

aynı zamanda iş tıay<.ıtma, !iste ve daha ı;onra da par-
kadere ( ki bu Müslüman leuıerıt0da münaşa edilme-

Ankara 21 (A.A) -
Londrada bulun<ın 
Çin n1aliye n~zı~ ının 
Cinde veni bir denıir ,, w 

yolu İnşası için bir ! lıayatın · fa c;ok mühim bir d.,ıı k~nua .,cklinP giremez. / 
faktördür) v(l kainat i<;inde -Sonu Var- ı 
i.ıı:;:anın mevkiiııe yeni bir 1----__.;~;.;;;_..;,..;,;,;;..._ _ __:.. __________ _ 

~ana verm:~tir. 

Kemalizmin ifade Ye tem-
.sil etmediği bir şey varsa 
o d:ı diktatörlüktür. Elbet
teki modern Türkiye coğ·

rafi vahdetini, içtimai mev. 
cudiyetia i ve bir millet ol
rna::)ım Kemal Atatürk'e 
borçludur. Elbetteki Türki· 
~ede onun yi.ikstk ta vi
binben geçwedPn mühim 
bir karar alısw.maz. Fa"at 
c~ bil ecnebiler kendiıia4e9 
dik ta töı diye bahsettikleri 
ılıiman Atatürk haklı bir 

vangölüne 
2 motör daha ilave 

ediliyor 

hiddet v~ iuf!al ftö&terir. 

\ian [Hususi] - Van 
gölü · üzerinde işleti
len beş motöre ilave
ten iki ınotör daha 

ilave ediln1~si için 
• \.akaradnki par1emento- nı ezkur motörlerin 

nun mesaisi, Reich!!tag ve 
yükse fa~isit konseyi gibi parçaları va n gölü 
!enede bir iki dafa topla- j tersan<·sin~ ,gönd~ril-
ı a rak dikti.törün ~oliı ika· • • .. .. 
~mı ınüzakeresiı \'O ıııhııa- ı nıış ~ll>lllt-4 JI 1illl buyuk 
kaşasız ta&vib etmokten 1 bir kıs 1111 ya pıln11ştır. 
ibaret dettild.ir. Biiyiik Mil- 1 1 

da teslin1 ederek İş

leteceklerdir. 

İst is 1 p n ):detn ıek ü
zr·rc ın<t ı iz b 1 nk 'la
r i it> yeniden nıüz ke
rey<.. g· riş iği Lo d
rath• n bddiri)iyor. 

Bay Ata Gün~üz 
D.:yarbekire döndii 

Diyarbekir [Husus: 1 

Şark hö1ğc:-si H ... lke,·-

leri ni tefti e çıkn11!:' 
olan değerli n1uh:1 r

riı lerin1izdt·n Ank ~ı..

ra savlavi B~v Aka 
ol .,/ 

gür1düz 'eftişlerini bi 
tirer~k ş~hri. nize Jöıı 
n1üş· ür . 

B<•v Al<a Gü ·düı 
J 

o:v:ırbekirde hir h· r 
ta (,aldıktan sonr<' 
Ank~rHyn gidect'l< tir· 

' ' 
let Meclisi her ı·un topla- Mün1t~z adında bir 

Cünıhuriyet hüku
metinıizin van gölü 
işletnıc işine verdiği 

ehemmiyet doğu il 
leriınizide iktis;1di ve 
tic'1d faı ıliyctl~ri üz· 
rinde n1üsbet tt-sirlt'r 
y.ıpn1ış ve iktis:ıdi 1 

in k iş ~. fi n h ü v ü k bir 1 

anıili oln1uşt~ır. 
• .~ .. 'f .... 

_________________ ::;:_..;_ 

mr, münakaşa eder ve ka
ııun cıkarır. Fak~t r · , -
lizmi;. en büyük deınukra 1 

tik hususiyeti parleınento 

dan ziyade id:tre ftnıiılığ'i 
• telakkisinde görülür. 

.Atatürk takih e:<lcce~i ~i

yasetleri kendi kt-nıline ka 
padıu ·ararıa~tıram:ız. bil! 
kis dol\tlarmı .. e ,.:pki•leri 
-0:.ı \•et ederek kendilerile bir 
·ok gece sal>ahlara .kadar 

n1ühcndisin 

tinde on üç \

7 

c-ı n ,Q'Ö~ Ü iizeri ııdc· moftiö 1• ,_, 

rt-faka 

is 1 eye n ınotör;erin 
ve i çi YH na gelnı iş konfor tesisa l i volen 
n1ezku r nıotörlerin ı "' arın isti rahntını kar. 
noksanlarını tamam- şılay<?cak den cede:-
latn1ak ve bunlardan yapıLnış vt> n o· ö . ler 
birini önü.nüzdeki bı~ ştan b;ış, clekti-
ylCıl ~yında, diğ·t ri- ril<le tenvir t'dilnıiş

ni de biı inçi kanu .ı- 1 lir. 

Yurdtaş 
Y erii rrıah kuHan ___________________ _,.,,,, 

St .. Yİr vesefer n:ıklİ-., 
y:ı t işf e:-rinde ınü . ıı-
1< in olduöu katftı( ,.., 
siir:-.t ve intıznn1 tf .. 

ı ıniu edil.uektlJir. 
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JAZI ORTA MUAlLIM MEKTEBi 
ı erbiye Enistütüsüne 

Diyarbekir~e 3000 Lira Kaybettiğini 
söyleyen ta~sil~ar tevtif e~if ~i 

Alınacak Talebe Diy::. rbekir [Hususi J 
Karnca dağ nııot::ıka
sıoın ınalive t~hsil-

etn1ediğinden derhal 
tevkif edilnıistir. 

ı_ 

~ıt.kı -'azi c ırta muallim 
h ' Nıi 1' t • J' 't·· ti ~u~: . , . er ııye ~n ... tı u..., -
d ,

0 
.. 
1 hı k~e - Edehiyat-Pe 

· ıN, 1'aı ih. Çoğrnfy:ı. Ta
i· .111ler İş ve beden ter-
,111>-ı 

~~krşulJelerive T<ılı·be •ılı-
hd1iıl ır. Kabııl şnrtları n;;-a-

ır: 

' -,) 'l'u 1• • .., ı · · i•ı~ ~ J r.-ıve Cum ıunvetı 
~'<tbd • • 
~l~be a~ı. olmak t Yabancı 
tııu, Kültür Bak:uılığmın 

aacıo ·ı 
ı-ı ı· kabul olunur ) 

(,~ 
Jj,, t~tın n okulu Yeya 
l."Uıı}llk ı,f. diplonrnsıuı haiz 

llıeıunu oluınk. 
ı; ~itın· 
U~ O) 1 Leş ~·a ındmı bü-

llııtll'ıak. 

mak i;;tiyenlcr Mardin Kül
tür Di · Pktörliiğiiııe müraca~t 
etmeleri lftzınıdır, 

ZAYİ 
Kerkük Sultani 

mektebinin st-kizinci 
sınıfı ulan alır.ış ol
duğu !11 25 sa yılı tas· 
diknan1en1İ k~z;1nn 
g.ıip ettiın . Yeni.sini 
;a) .• c.ığın"dnn ,.skisi
nin bir hüknıü kal- . 
nıadığı il~n olunur. 

Mar•t. Glm. TB. 3. de 
1867 .No • .Raif Caltia 

_, 
darı Hüseyin Ağnanı 
resıninden tah-;il et
miş olduğu 3000 lira
vi hekbesine kovarak 
J J 

• 
Birinci konıiser bay 

~1uharreın köylere 
gönderilerek ar"1şt11·-
111alar yaptırılnıak
t~dır. 

:ı tının terkisine 'koy-
duğunu ve yolda ge- r"'""" P O C U K. ,., 
lirken hekhc ile bir- ı: Y ;oo, 

likte dü,ürdüğünü .~Ansiklopedisinin:, 
ve nyni günde geldi- ~.~. 19 ı·nc·ı sayısı :, 
üi vc·lu Hr~ !trnı<·k ~4 
~ . ~ 

için bir bel(çi gönder ·;: G E D 
1
• 

rni - ise de hulnn1·u.lı-
ğını polise he:tber Vt'r

n1işt ir. ..f .ihsildarın 
ifade~i kanaat hahş 

10 kopanla 7,5 
kuru,tur 

~ ~(tı ı-----------------~ -· t)a.ın ve sıhb. tlı ol- Yurt~aş! 1,llıt a:ı ep lik, KckelPıııek, 
~ ~"I Kıtlık. o;a ıklık. topal 
~Vi ~:klık, kaaıhurluk ~·ibi 
1~1~ Urlarla. Tı ahom. \' e 
~ ~.ıatA ' 

~~tcı.1 'e müzmin bas· 
t ·ın aliuı olmak. 

'11 \!~ekler . . " k l'k QI· ltıi ıçm: .·ı eı ı 
j ~t ~'avını v~y:ı tam 

~ rıarrı · 
ıı~ ~/Yi haiz olmak 
•ı.. ~ın.,· 1Rabaka , cya eç. 

ı "'"'l·l 11~. ''rtrıda ba~arı gö"' 

~\l~ 
-"4. '( ~ .,. Şu Güolarde 

ij l>ılacaktır 

~t 9 
, ~ti / Ağıı-.to~ H37 Pa-

~t ..., giinu· 1· ı l"'d 
ti~' ı '-1.tih ç. ıır ... <;" :. e 

ı..:t ogl':ıfva :-ııue· 
f:ll F<c; k • • 

e !e in. 
tı~ to / 
l1 1 U: 1{

1
• J\.~ıı tn.:/937 ~alı 

41 '<ı· • I tıı. er ·~~ı i.ııler, Tabii 
· eıeriııe girecek-

~~b 11; J\ 
~ '~ Rllııu~usı~o:- ,'937 Çar 

~~ ""ti · • e ıerroJ'i 1 e ~~I ıvl'.' h , 
1 tiri 1 \'ul.eleriııe gi-

0 . 
.ı.bıt 

f ~ıa 
uıulfımat al 

ÇOCUK BAKiMi KİTABI 
Kızılav Ccmiveti t:.ırafından baf.tırılan \"l dorru .... tan iki 

w • .. "' .. 

yaşına kadarki bebeklere nasıl bakıla('ağ'ını öğreten ya\·. 
ruJanmız adlı kitap satı'-~. çıkanlmıştır. 

Nefis ve pulnk bir k~ğıt üzerine renkli bir surette Lıa
sılmış olan bu kitapta: Yeııi doğ;m yavruya annenin siit. 
n~rme tarzı. Bebegin gıdaları, YP.nıek ve uyku zamanları, 
Yat;1k odası, Bezleri, Geyecekleri, Bebeği geydirme tanla· 
rı, Di.)eri, \ıoı~uk hast:dıkJ:uı, buJ;j~ıcı ha:stalıklardaıı ko
runma yolları, Bebeğe yaptırılac:.ık hareketler, oyuıılar, 
itiyaıları, aııııc \ e huhaııın çocu~a 'f'rccekleri trrlıiyc ,.c 
daha bir çok hu:;m;lar hakkında. bol re::-iınle mufassal oıa
JO.mat vardır. 

Bu kirnptatı edinmek iı-tcyenlerin bedeli olan hir lirayi 
Ankarada Kızıl:ly Genel Mnkezine giin<l"'nnf>leri ,.c ad
re. lcrini okunaklı ole1rak bilJirıneleri lfı.ııındır. ~ 

hıtanbıılıla yeııi postahane civarıııda Kızılay satı:; dc
po.:mnd:ı \'C kirnpcılarda satılıııakt:ı<lır. 

kile-

Türk evinin en 
şerefli ananesi 
kilerdir. 

UL,US SESi 
Abone ' 'e il An 

şartları 

Oç aylığı 

Altı aylığı 

Tilrklyc 
için 

200 

350 

650 

Hariç 
için 

600 

1200 

tıa.nın beher 5atırından 
(10) kuruş alınır. iJAn 
neşrinden m csuliyetfka-
bul edilmez. 

Günü gPÇPn nusbalar 
lu kuru'"'tur 
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: Mü.dllril : 
: SİRET BAYAR : 
: 'Rasılqıay.<m y \z1lar ~eti ''eı ilmez. : 
: Basıldığı Yer: Ulus S ... ı;t Ba ım vı : 

: Tclğraf Adrcı:\ 1 
: ·llar e <tUlı s sESi,, : 
~ ,J 
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Ulus Sesi 
• 4 

••••••••• ga•p•c•D•• a ••••••• 

azhaı· Ayakın 

(adını! 
Bol çilek 11e\ .,i ıint 

yap ,ı'tgı ih .. ıcıl eltll ~e, 
tınini kaçırnı·t ! 

Ev karhn1! 
olm:Jl tıı·. 

\ 

Tasarı·ufa ria~ etin ilk artı, bir kiler 

Bu kere Şeyulloh mahollesinde (ıO) numarada , . Kiler iz c · hesnıı$JZ cnliı·. 
~ açtığım Biçki, Dikiş ve Nakış Evi nemı altıııdaid ~ Kunetli ve neuz gıda Heçel 

l\lul teı·eın Ba. anlara '~;..Ujde 

• Terzitıanemdc gayet ·euz son meto<I her t~rrn •. • ------------,----~ model üzerinden Rop, Manto, 'l uyyur, Trovokar. ' ........ -----------~-------
• Gelinlik Ye ıç çn aşırları, el işleri dikilir. Naloş. 
! ı,apalite motıf, sun'i çıç~k. yaglı boya resim işleri 

yapılır. Ar'l.u edenleı c uyrıcQ metod üzerinden • 
Biçki \ e Dikiş ve diğer işlerde ~österilir. Teşrit" ; 
Pdccek milşteı·ilel'imin her hulde memnun kah1- ~ ' 
cakları ünıidindeyım. ~ • 

V,,S..$.-'*"8r.$--8'-$.S..S..$-.t·.$.-~.S-.:&.-·~.S.v.S.-t'*-.S.$. 

• • Kurun azetesi i 
(e 

o araya 
~ 
{4 

I KURLTı 1 
- t sl<İ :H.h \T Al{lT 1 s;ıvı-;ını ( · ı · 1 1 · ., (o ıtl lOOparcı.,'aeru.hrtı. Bunun :-:a Jerah r. ar fi 

of) lwd,.şı·ııız .-~k; hii~ fık lı: emini ı. uhııfo- ~. 
• z ~1 etnH 1 t <. • • Ih r , tıcıd~u1 hu fiyat<' 
• ~hıu1b1t, ctoi gihi a\ 101 ll:i üı-- n"hö·ı 30C 1 ;--. ... ::-- ' y ~ ö 

~\ a\tl ~')'hg'>ı 5!0, v1\l öı 1030 \,unışa da <ıhu-

e. 

s 

Yazı Makins 1111n 

)ı 

~ . . . ' !} na yıızı!ıı·. lst.ıııbul g< zete i olrny:ııılarıı · 

!5 tavs;ye «kriz. 
r- '$' """1?: ~ ....... e~/I:!' ,,,., ~,. 

·m ri~ J ~:ra~ı~ 
.i r 'e~ ·ma'.ikfü 


