
~Si iliz 
lın~ rah 
. ara AR 
ı)i~ k '* ad yo: 
i ~raı ve kra
ş)erd~dra ya dön. 

. ~"al ır. 
t)~ Satı günü 

ll1e 
ltık . ntoyu bir 
• ' 1~ açacak-

.. 
Birinci Umumi Müfettiş Bay Ahidin Ozmcn 

Kültür Bakanlığının 
bir tebliği 

Ankara 4 Radyo Kül 
tür Baka nhğında n: 
bir grupta n1uvaf
fak olan1ayanların 
Ü n Ü ve r i s teye de
vanı etnıeleri hak
k ı nda bakanlığa 
bir çok nıüracaa t 
vaki oln1aktadır . 

Dört sene için 
ycı pıla n tecrübe te
nıa n1en nıenfi ne
tice verdiğinden bu 
gi hılerin ünüveris
te ve yüks,·k rnek-
tc:plere devamına 

müsaade e d i 1 nı e
nıesi evvelce Ba
kanlıkca kararlaş
tırılmış ol d uğun
da n bu kararın de
giştirilnıesine b i r 
seb~b görüln1emiş
tir. 

Diger Radyo 

haberlerimiz 

içsayfede 

Sayı 1088 

5 İkinciteşrin 1938 
Cun1artesi 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruıu, yılı ı Alustos 1921 

Yugoslav Kral 
Naibinin 

Romanya ziyareti 
Ankara 4 Radyo: tuf olduğunÜ yaz

Havas ajansı, Yu . maktadır. 

goslavya kra 1 naibi- Kral l(arolun, Lon

nin Roınanya hü- drayı ziyaretinden 
kunıet nlerkezine ' evvel yapıJan bu 
yap~cağı seyahat n1ülakatın büyük 
ağlebelihtin1al ·vi - . ehemıniyeti haiz ol

yanada verilen ka- duğu bildiriJnıek
rarın tetkikine ma- tedir . 

Macaristana iade 
edilen topraklar 

Macar tıtaatı 6 teşrin~e Tuna 
üzerin~en işüala ~aşlayacat 

Ankara 4: R~dvo: 
" 

Vivana kararı nıu
cibinc~, ~tacarista

oa iade edilecek 
toprakların işi üze
rinde, nıura hhasla r 

l~u gün de 111üzaJ<c
relerine de \'anı et
mişlerdir. 
Bu toprak1arın ta-

n1amile ~1acarista
na iadesi ı 5 teşrini 
saniden önce iknıal 
edile n1iyecektir. 

~la caristan kıta

atı 6 teşrinde Tuna 
üzerinden geçerek 
iade edilen toprak

ları i şğal edecektir. 

. . . . 



Ankara Radyosunda 
Her Cuma akşamı bir Spor ko

nuşması yapılacak 

Ankara ve İstanbulda bu 
gün yarın yapılacak 

maçlar 

Dün akşam Ankara 
H:ıdyosuncla. spor sen·i::ıi 

feıleraS\'Oll baRkanı BiiJ: . . 
drı .. 1 a!'ır ta.rafınclan 3C't!-. . 
mıştır. Bülden aşır yap-
tığ't konuşmada· sporun 
milli kalkınmada ve um•ı

mi i~ veriminde bü \'iik . . 
roln olan bir v~ısıta ol<lu-
p;ııııı~ vP. Hadyo se\'f:!rli
ğ-in gen~lik için açılmış 
bir spor mektelıi oldıı~; . ı

nu \'C Fporu lıiitün hal
ka t:ınıtm·ıyı bir vazife 
lıildigini eöylemiştir. 

Spor sen·isi her haf
ta Cuma günü akşamı 

saat 19:5 ta açılarak spor 
konuşmaları vapılacak . 
Cumarte::ıi \'C Pazar· gün
leri yapılacak olan spor 
hareketleri hakkında nıa

ltlmat verilPcektir. 

Pazartesi ak~amı da 
yapılan maçla.mı netice
leri bildirilecektir. Bu :ıra.
da plaklar dinler~ilecck, 

dünyanın her tarafmdaki 
t:.ınıııuıış meşhur 5por('U· 
lar tanıtılacak, ınen:iın-

. lerc giirt• her spor hak 
kında teknik bilgiler üıe
rinıle öği.itlerdP. hulmı u

lacaktır. 

Pek yakında Ankara 
Hadyosu sabahları bir 
mii1.ik ile Radvo jimna
:5ikleri tertip edecektir. 

Bogliıı ve Yarınki 
maçlar 

Biilden ~1::;-ır ak~~rnıki 

spor ::-erv İtiintic L ın~:ii rı \ ' l' 

yarın Ankara ve htan
üulda yapılacak maçl:ır 

hakkmda <la şu mtıliımn.tı 

vermiştir: 

Bu h:ıfta Ankara<la 
Futbol mevsiminiıı en mil· 
him maçları yapılacak

tır. Milli ktmeye dotru 

kuliilılerin puvan hususi
yetleri bu yeni maçlar la 

aıı l:.~ıla cak tır. 

An karada: Cumartesi 
"Bugün,, muhafiı alayın
da öğleden ~mıra Demir 
spor. giirwşin A, H ta

k ıuı l:ı rı, Ankara gücü sa
hasını.la. Harbiye, Muha

fiz, Ank:ı.ra Gücü genç· 
iN birliği takımları, De

mir f'pur, güneşin S, An

kara gilcii, gençler bir

liğinin S takımları karşı· 

laşacaklardır. 

Pa·ı.ar günü " Yarın,, 

öğ·leden rnnra Ankara 
Futbol nıcv~irnirıin mü
him nıaçı iki askeri ta
kım, Harbiye, Muhafiz 
gücü, M ubafiz gücü sa

hasında karşılaşacak, on
dan ~onra Ankara gilcU 

gent;ler birliği takımları 

oynayacaklardır. 

l:::tanbulda: Pazar gü
nü " Yarın ,, Taksimde 
saat on üçte İstanbul 
spor - Beykoz takımhuı 

oynay:ıcaktır. Fener sda
dında ayni saatluda 

HiHıl - Topkapı karşıla

~arak Hil~l 5 maçta 6 pu
\" an, Topkapı 5 maçta 7 
puvan :llmı~tır. 

Yiııe gayri Statta Fe
ner Sül~ymaniye takım 

lan oynayacaktır. Fener. 
bahçe Lik maçlarında 

en ileri gitmektedir. Fener 
5 maçta rn pu,·an Sülcy
m~niye 5 maçta 8 puvan 
.k:iunwıştır. 

l.lilli küme dışında k&-

ULUS SE~ 

R~<dly©-- , ·sarih Vaf alıı 
. . 'l ( ım---Ha1b~1ro~1rnmnz 

Vücudundan [lı~ ~ 
cereyanı ~ı~an Belçita Hariciys Nazırının Parlemen· 

to~a söye~itleri 
f t\\ 

~1acarist'1fl b ~ 
zade!eriod~050 . 1 

kont nıüthıŞ ft Ankara 4 Radyo: 
Belçika Hariciye 
Nazırı Stard, parle
n1ent0Ja enternas
yonel vaziyt:'t hak
kında beyanalt.:1 bu
lunarak, Belçikaya, 
Fransız hududunda 
bazı askeri tedbir 

ler alması teklifi 

hakkınd~ki haberler 
~sılsız olduğu ve 

hülu1met Belçikanın 
istiklali yolunda ki 
siyttsetiode hıma
mile muvaffak ol
duğunu söylemiştir. 

. · ı ce te elekt;rı ~ ,,, t 
(11L'' 

nı çıkarıyor 
d~~ ~ Vücudun . ·~le ı 

kan elektırı ~ 
k~ 

lanı ba vı V8 e ., ' ., oe" 
yormuş. ~er· 

karanlıkta 
1 nll tj~ 

sinden cı '' 1 • e d 

Mısır Harbiye 
Nazırı 

. d dflı lt 
sa yesın e ô jCı ~ll 

ni okunHıktrı 
~lt 

Cenu~i Am~1 :~ 
Yüksek Müdafaa Meclisine 

bir program verdi ~itar8f ~alı~ı 
Iskenderıye ı: ınanının büyütülmesi 

için b:r plan hazırlandı 

ı~, 
Ankara 4 1 

Deyli ~1eyl g~ 
. . b" tl~ sının ırrn ·~ 

Ankara 4 Radyo: 
·Mısır harbiye nazırı 
.Hasan pc-· şa, yük
sek n1üdafaa nıecli· 
sine bir nıüdafaa 
proğraını ~akdiın 
etnıiştir. 

Bu proğran1la te
dafüi merkez kuv. 
vetinin, n1untazan1 
ordu ile kuvvctlen
nıesi, askeri ta yya
relerin arttırıln1ası, 
askeri mühin1mat 
satın alınması ve 

daha bazı hususlar 
derpiş olunn1akta
dır. 

Diğer taraf tan 
İskenderiye limanı
nın büyütülmesi hu
susunda da bir plan 
hazırlann1ışlır. 

cenubi Anıe(l 1 

k " . be. 
uınetı, son 1 

nıilel vaziyet d· 
yısi le A vruP9 ~ 
harb çtkarS~'f 
zanıa n bi tar~11• 
lacağıoı, İngı 1 
bildirdigini ~,~ 
tadır. 

l\ 
~arı 
taı 
ttınş 
t~t 
~hı 

~~~~-~lmEiEi~~dl~~M ,.~0$.pP flıa 

~ Bayram yakJaşiY~1 ~ 
1 Sayın mtlşterll~rimlzi Kıı''ı 
• sız bırakmamak için bu 1'' ~ 
• erkenden slp•rlş verdilf. ıitf ı ay 

tld kartvizit, zari ve Bayrıııı' da. 
\rtt 

• • 
rlklerimiz geldi ~arr . . ( 

. Bayrama bir iki gün kalarak ,.eri~~ ~a 
lan bölgelerin grup birin- .: parış.ı:r acele olarak yapıldığmdall 9~ ltı•ş 

ciliği musabakalarına b!l ay ~! ve dıger inceliklerine dikkat etmek oı 
içinde başlanacaktır. ! kabil olamamaktadır. , kau 

ı Temiz ve güzel kartvizit yaptırrll 8~, i0~ 
Ankara'da pazar güni I! ediyorsanız lütfen şimdiden ismarJe.~'11111~ erit 

<yarın> öğleden evvel 19 •ı parişlerinizi ne kadar erken verirselli.ı deıı 
Mayıs stadyoınunda atla- . ·~ ların. z o derece güzel, zarif ve teJ11 1:~ ~eh 
tıziın muıabakaları yapı- i hem de bizi sıkışık vaziyetten kurte.rıf·eı Y~ 
lal'ak, Ankara at koşuları • Bayrama iki üç gün kalarak yeriıec. ()J~ 
da 19 mayıs Hipodrumun ~ parişler kabul edilmiyeceğinden dolj.f!1, 

14tı 
da bu hafta muayyen sa- . • tcrilerimizin acele etmeleı·ini rica ederJ la-y 

atlarda baflayacaktır. j.ii:n~-..-•a.::ım••••• •••--• .. :•IZıillamı:a:a111d 

... 



~a 3 (Ultts Seei) 
----------------------------~----!.:.=.=-==::_~ 

ŞEHİR ve 
İLÇE 

~, , ~ A ro v o ı ı -PiYA~~= 
-----------------------------------------..:.....; Cinai ! ı•-~~~~~', Kr;;;;; . I Sıi:"° 

t- ~tıı a 
~arır.i ra. 4 (Radvo) -
1) ala\u\_• • ·1 .. 
~aı.etes-· aa.ı hır ngılız 
4ıQ~a.h· 1 Yabancı askeri 
til ltlet" re f'· .1n mutalaaıına 
~hliy:ı~n~ıle~in bölgesini 
llıas1 •. rı hı hezimet ol-
~d·ı -rtıvıe ,1 • 

1 
ı eıı · ~urı:.un , taktır 

O l'-O~hff bariz bir askeri 
~ ... ak· 
~Zınakt 1Yet olduğunu 

HA E R LE ı"'lİ 

Havalar 
bozdu 

nehir çekildikten sonra 
Japonlar çok ruü~külata 
maruz kalacaklardır. 

Ankara 4 (Radyo] -
Orta Çiodeki Japon ordu· 
sunun ku'llandanı Hanka
vuya gelinceeye kadar 
önümüzde daha uzun bir 
yol vardır demiştir. 

\'e et ..... ka. ve Şunları i1A-
"ıe ·ted· 1----------ı ır. 

ta)Q~~ rnilli şefleri Çan- Aleni Teiekkür l 
~ -..eke s ı q b~lı:tl 1 on zamanlar-
tttıruı 1 ığı daha ıi 'iade Kıymetıi ağabeyimiz ve 

ta.rf10d ı. dır. Son altı ay amcazadenıiz Mehmet Öz
l'a •~ a. Çin hüvük mik- türkün, grip ihtilatı, anjin 
t... "<I lltUh· ~ 
"11Şt1 r. ınımat satın al- "e septi semi ( kan zehir-

~ ı lenmesi) hastalığmdau do-vnpo . 

Uzun Daltaı 

Kıaa Dalğa: 

1639 
19/74 m, 15195 Kes, 20 Kvv. 
16,39 m. 183 Kes. 100 K vv. 
31,70 m. 9465 Kes. 20 Kvv. 

Bugünki Radyo 

.----1G' bone Sarttarı : .... 1 ---
Mllddet Tllrkiye için Harfe için -
Üç Aylığı 30u Kuruş 500 Kuruş 

Altı Aylığı 450 il 800 
" 

SeneW"J-i 800 
il 1500 

" " 

İLAN ŞARTLARI 

İlAnın bener satırından (10) Kuruş alınır. 
İlAn neşrinden mesu.Jiyet kabul edilmez. 
~ünü geçen nushalar (10) kuruştur. 

il.dar tı donanması ne 1 layı vefatı münasebetılc 
t0~ lı7.t;ok olursa olsun 1 cenaze merasimin~e. b:zır 
~11tı i n olun Çin sahil- bulunarak teessürilmuze 
~l!ırıe taınamiyle ihata e- iştirak edenlere ve bizzat 

, .............. ~ ................ .. 
~:hr/ ~ ce k tir. Sang'sa t~ziyede bulunanla~a aleı. 
~~mu 

1 
u sene şiddetli nen teşekkür ederız. 

oıllıas r ardan kaharmıs Biraderleri 
latı ~ Japon <lunanma~ Mustafa ,.e Mabauı OzU1rk 
la}'a, Unlar üzerinde ko- Amcaıadeleri . 

geçmekte . 
1 

Kehmeı n Abdllcılil 
ıae ırde 

Yurttaş! 
Yerli gey, 

Yerli kullan,, 

Buğ'dnL_ _ _?_ 1 fiO 
Arpa 2 75 

Ü n ( ffuÇu~ 650 -
l>ün - 3 -
Nohut - 5 --
~1crcimek 3- -
Pirinç ~2 --
-~-- ı_ 

~ade Ya~ 90 

Mardin Nafia 

dairesinden 

4 - Muvakkat temi
nat Mikdarı 104 liradır. 

5 - İsteklilerin ihale 
gününden sekiz gün 
evvel VilAyetten ehli
yet vesikasını almalan 
şarttır. Vesikası olma. 
yanlar eksiltmeye işti
rak edemezler. 

ö - Bu husmıta daha 
fazla tefsilat almak ve 

1 evrakı keşfiyeyi gör
mek isteyenlerin Mar
din Nafia dairesine mü
racaatları il4n olunur. 

2 - 4 
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iDAREHANESİ 
. '1ARDirt'DE . . . -----;--· - -uum:·--•Ne..,tyat.eTua w-ı 

ULUS SESi 
Dlrektöril 

EMllJ' • w: XW rl B saf DUN 
. --- · -
Teltraf A••l 

Mardinde "Ulus Sesi,. 

YURTTAŞ! 

Türk Hava 
= ..... 
eti 
tFa 

(l) 

· M. Siret Bayar 
Bauld.ıiı yer: (ULUS SESİ) Bası••~ 

k• 
Türk cvının şe- yanbir ev, çocıı ( 

refli ananesi kiler· suz bir , .u va k'1d~ 
dir. tadsızdır. e 

Kavanoz. kava- Bu güzel ao~J1 
noz reçelleri, şişe 1 mizi yaşa ta lırıı· ~e"~ 
şişe şurupla rı olnıa- ı 11 y1 ____________ __../, )ın 

r •••• ~arı 
Kurumuna ~ ~ 
Vardım Et c=a ~ j 

Buyar ımenbü-\: ~ l 
yük biryurd bor-1~ ~ ~ 

•' ,ı, L ....................................... ===··''' ~ .........................•............. •' 
•• ,. ~iiı. .. ~ ~ 

\ :: Y t d 1 r, ~e u ur aş, ~ ~ 

\ 
•• •' tın 

\ii KURDUÖUMUZ FABRİ· ~ ~ 
i! KALAR VE Y APTIÖIMlt ~ ~~ 
ii DEMİRYOLLAR 1 ~~ 
•• uoe ' 

cudur. ~ ~ ~ 
;: Dep ulusun blr·lktirme aıtte ~ 
ii dayanır. ~ ~~ 

~5~~~~~--~·ı> ::2 ·< 
. li Bu gücü arttırmak hep seniJJ i ~! 
ii elindedir · .~ ~. 
:: ....................................... ,,,, nre 

AMERiKAda M 
....................................... ~~ ~! 

ıl 'a 

HER TÜRK ÇOCUÖUNUN . 
O MARDİ NC» ;i~ 

4u 

- OKUMASI LAZIM BiR 1 )1 u 1 u S s e S İ 
~.y2ıs'!1ku~ş.!:I ı I Ba~om~vü 
Kiraya da verilir. 1 . 

••12a-••~~e1;•52•I Doğu illerinin en modern ~ir 8 A S 1 M E V 1 O l ~ .... ~ ............................ ..... 
Birvarmiş 

Bir yokmuş .. 
Evvel zaman içinde 

ÇOK GÜZEL HİKAYE 
KİTABiDiR 

___ .. __ _ 
Her nevi Def ter, Çek, Bo
no, Makbuz, Kağıt başlık
ları, Kartvizit, Davetiye, 
Duvar afişleri, Sinema ve 

, Tiyatro biletleri çok güzel 
bir şekilde basılır ve kısa 
bir nıüddet içinde teslim 
edilir. 

Yeni getirttlgiml~ 
lantazl ve kUbl1' 
harflerle çok şıi' 
reçete kAi?ılnrı 

basılır. 

Mücellithanemiz vardır. 
Her bovda kitab, deftt·r 
ve sair · bütün şeyler çok 
şık ve begenilecek şekil· 
de teclid edilir. 

1 

Satlık için içi çok gu_zel HlkAye ve 4 Verilecek siparişler. göderilecek paralar Mardinde ( Uluı:ı 5e;ıi 
Masallarla dalu bu kıtibı her çoeu· , ..,~ Basıme,·i ) İdare miluürlül!U namına gönderilmelidir. ·r 
ea tavsiye ederiz. 't ':1 Dışaridan gönderileeek sipariş nümune lerinin Ok'Jnakll bl 

- i)I rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. 

Yur~~aşl·Kaça~cı vatan ~ayınıOır. iti..._ 

ı neı 
~et 
Qj~ 
ta 
sıs 

ltlı 
\'il 
te 
hu 
Şıı 

~ill 
~~ 
hı~ 
u~ 
~a 
~Ü 
()J 

ttı 


