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Başve i Bay Celil Bayar, bu 
gün Yugoslavyaya gidiyorlar 
B A Ş ~ A K A N 1.--------.ııı 

Yunanistanseyahatıetra- \ 
fında partide beyanatta 1 

bulundular 
Italyanın, Boğazlar ınukavelesine 
iltihakı grupta alkışla karşıian dı 

Başbakan Bay Celal Bayar 

fi hakkında göste
rilen tezahürattan 
ve Cuına günü y U 

gösla vya ya Rüşt Ü 

Arasla birlik te 'a-. 
p:' cağı se ycı h c:ı t l:a n 
hahsetnıiş ,.c son 
baharda Roı n<ınv~ı

ya da bu bah tiva r-
J J 

lık v~1ş'lh1 n ,·azifevi ., "' 

yapac<1ğını söyle111iş 

ve bu be ya na t a 1-
kış(a rla keışılnn-

1 
nııştı r. 

Bcış\'ekil, günün 1 

hadiselerine de tc
n1as eden~k İtalya
nın Boğazlar n1uka-

Anka ra 5 (A. A.) _ Rüştü Aras olduğu velesine iltih:ı kının 
Başvekil Bay Cehil halde Yunanistana Türkiye-İtalya ara
Bayar, dün Cun1hu- yaptığı seyahat et- sındaki dostane n1ü. 

1 

riyet Halk Partis ka. rnfında ve bu seva- nasebatın yeni bir 
n1utay grubunda, Ha. hat esnasında Tftrk tezahürü ın.anası 
riciye Vekili Bay T. 1111Het ve Büyük Şe- üzerinde bilhassa 
~------------------! durınuş ve grub bu 

Filistinde, Araplar 6 polis 
öldürdüler 

Kudüs - Tul
kerin civarında bir 
seyyar jandarn1a 
karakoluna tethis-

• 

çiler tarafından ya

pılan şiddetli hir 
hücuın esn~s1nda nl 
tı arC\b po1is ınen1u, 

haber üzerindeki 
n1en1nuoiyetini al
ktşla göstern1iştir. 

ru öldürülrnüştür: 
l\1uhacin1ler de 

ağır zayiat vern1iş
lerdir . 

Şehrim_izde 
Felaketzedelere yapılan 

yardım listesi 
Lira 

2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 

0,50 
0,50 

5 
4 
1 
1 
1 

0,50 
0,50 
0,50 

0,80 
0,50 
0,75 
0,50 

2 
o 50 
' 

0,50 
5 

8 
1 

0,50. 
0,50 

2 

.r 

2 
1016,90 
1075,95 

lal m 

Varidat memuru Gani 

" " 
Hamid Yardımcı 

M ub:ısebe katibi Said 

" 
,, 
., 

Nezir 
Refik 

s~ndık Pntirıi MPhırıcd Ali Dirı<;er 
~Iulıa:-:<'IH' kfüilıi Bızır 

Tahgildar Yusuf 

" 
" ,, 

Tt~dik 

Hızır 

lııet 
Buğday kuruma memuru Abdülkerim 

,, ,, bekçisi Cemil 

" 
,, ,, Hikmet 

Muhasebei Hususiye Müdürü Allnan 
Müdür muavini Hamdi Süer 
Tahı::il ~efi KaLım Oktay 
Tahaktuk memuru Tevfik Yavuz 
Ba~kfüib Hakkı Bostancı 

Varidat ktttibi Aziz Poyraz 
Merkez katibi Ekrem 

Katib Ethem Aybar 

Nüfus Müdürü Hakkı Yücel 
" Başkatibi Kadri Öztürk 
,, 2 nci katib Musa Ergün Tali 

Kfıtib Musa Öztürk ,, 
Vak1flar Müdürü Hamdi Tekin 
Ba~kfttib Ahmet Türken 
Kittib Ziya Gök 
Baytar Sabri Erbil 

Posta ve 'l'elgraf memurları 
Tapu Müdürü Muharrem 
Haşkfıtibi Aziz 1'opf,'U 
Tapu memuru Refik Oktay 
Ziraat memuru Şahab 

" 
katibi Belim 

Dilukü Jistenin yekunu 
Yekun 



Sayfa 2 

Halkevide 
İ ki Gec.e .. 

yabud Ankarada olsauız 

dokuz doksan olurdu! 
- Or3sı öyle. \ 
- ı azın da gi<lcmiye-

ceğiz, lıiç olmaz~m ... 
- Kaç yıldır, bir şey 

&ıöremiyorum. Böyle şey

lere ne kadar hasretim 
bilsen! 

- Ke olur, hiç olmazsa 
altı a) da bir görsek. 

- Bu gün ne var? 
- (Aşk Uyumaz). 
- Gönlün mü? 
- K a~ yıldır hasretim 

diyoruw, sen de neler 

uı.us SBSI 

Seçme Haberler 

Başbakanımızın 
Kartallılara iltifatı 
Başvek il Celal 

Baya r geçenlerde 

Anka raya g iderler

)erken K a rta l ist as

yonunda T ren d ur
durulmuş ve h a lk 

t a l kayn1akan11 Ba

hir bu hususta ken-

d ilerine Hizın1 g e

len izahatı vermiş 

tir. l\1üteakiben is
t asyon ve civa rını 
dolduran binlerce 
halkın coşkun te-
zahüra tı a rasinda 

Sayı 91'7 

Halk ~ilgi ~erleınelerin~en 

Maniler 
Derleyen: Kılıçöılü 

-161 -

Duvara. çaktım hah 
Yarım ereyhan dalı 

Gören maşallah desin 
Kimin var böyle yarı 

- 162-

De~irmenin iieri 
Üç gün oldu gideli 
İl oğlunun sevdası 
Kardeşimden ileri 

- 163 -

• 

Gözlerimiz yollarda kald ı , 
&oruyoruz; ne zaman ge
lecekler; Bağ<l:ıttan doğru 
Mardin diyenler var. Ada
n:ıya geçtiklerini artık 

Mardinc uğramiyac:ıkl:ırını 
f:'üyleyenler dt~ "ar. !:fan
gisine inanmalı? Aziz Uras 
gelecekler, mutlaka gele
cekler diyor. Adana.dan 
gelen l.ıir gazeteye göz 
gezdirirken bir ilfm gö
rüyoruz. Oooo. Ada.nadan 
tekrar buraya dönmele
rine imkan yok diyoruz ... 
Nafile uir kaı; seneden 
beri duyğularımıza hitap 
edecek, bize dürıükü ve 
bu günkü i~timai bayatın 

acı ve tatlı noktalarınn. 

soruyorsun. . . . 

Başvekile coşkun 

tezahü rat yapınış

tır. Bu sırada Baş~ 

vekil Karta lın zirai 
durun1u ve kal kın-

Başvekili haınil tren Evi <livar arası 
.• Kaşı kudret karası 

Çölde bir vahaya ka
vuşan yolcu gibi iki gün
dür, sanatın lıerrak .pma
ra. dudaklarımızı dayamış 
bulunuyoruz. Susayan ruh
gür bir çağlayanın serin

n-ıası etrafında iza
hat istemiş ve Kar-

A.nkara ya n1utevec -1 Aşıklık iyi derler 
cıhen ha reket et - Bence bir yas belası 

n1jşti r. : dokunarak hcyecanla.rımııı 
uillenclirccekleri artık kim 
Lilir kaç. ay veya ka\~ yıl 

sonra gnrcccğiz . . Ya::ılı 
lıblerimize ninni süyliyoruz. 

Fabrika mesleki Zıraat Enstütü
liği içindedir. 

Gözlerimiz "Aşk Uyu-
*** maz,, m solmayan "şiikft. 

.Mayıs Bayramını çi- fe"sindcn dağılan renkler
çek8iz bahc;clerde, rütu- ler uolu, Juhumuz o' ci
betli :ığaç diı~lcrindc Tav- çekten gelen ıtırl a. muat-
Ja, Domino oyııaya.rak , tar gibidir. 
tabiatın sPrt suratına sı- •·Bahri" nin sevimli 
kıntılı bakı~lar fırlatarak, temiz. rııhilc, geniş ve kud-
yatarak, oturarak bazen retli sanatının ihtirasından 
bir toprak yığ1nını bastık doğan güzclUğin yarattı-

kursları 

Anka ra , - F a bri

ka mesleki kursla
rı hakkındaki layi
ha geçen gün nı illi 

n1 üdafaa encunıe
ni nde n1üzakere ve 
kabul ed ildi. 

. sünde 
Ankara Z i r a a ·t 

Eostütüleri can1ia-
sına da hil zirai san'
atla r, ta bii ilin1ler 
fakültelerinin ilga
sı , buraya deva m 
eden t a lebenin Zi
raa t F a kültesinde yapıp . şekerleme yaparak ğı bcyçcan içindeyiz. Bize 

geçirdik. Kahvelerin mu- unutulmaz bir gece yaşa
~amba örtülü tahta ına- tan r'Aşk Uyumaz,, m uyu 
saları başın<l.a dereden te- mayan seYğisi <luyğuları
pe<.len konuşarak geçen ınııın enginine yayılı rken 
boş eaatlerinıiz<.len hiç far- "Ta::; parçası,, n<la. bütün 
kı • olmayan; ü~tclik lıirdc bir dünkü Türk <lüyasını 

B T h U tahsiline devan1 et
ay a sin zer 1 nlesinie kara r al ti-

na a lınn1ası n1evzu
uba hstır. 

"indir, yiıı<lir! :: üıündisü gürdük. 

Anka ra , - U rnu
n1i Müfettiş T ahsin 
Uzer buradaki te- gitınek üzere İsta n

bula hareket etn1iŞ· 
tir. 

ile dolu . .Mayıs Bayramın- FsJ-i T .. k · r · .. ........ . ur· c:mıye ının 111aslannı ta111a111 li-
dan dönerken Halkeninin muzmın bır <lerdı olan öğcy . . 
caddeye boşalttığ ı gür ,.c ana ve oğulluk davasının ya rak vazıfes ı b:lşına 
hol 1şık içinde durduk. acı ı;af~wlarını gözlerirııiz 

" o elıni \;'ler ! g<' 1 mişler!.. r y aşaranı k bir <la lıa seyret- ~mımııııııııı uııııııııııııııııııımıııuıııııımıııııııınuııımıuıııııııııııııııııııııuııııııınıııınımııınırııı~ 
Kimin geleceği belli, gün- tik. Eski denin fülc ha-
Jerdfl~ıberi beklediklcrioıiz, yatında açtığı dcriu ya = O rita Ok UJ 0 -
gelmışler. Arkadu\'lar ?e- ralardan sızan karı lar göz- ~ ~ 
men atladılar, tahkıka !erimiz ününe mazinin bü-
uaşladılar di vardaki ilanı 1 tün iccaatını bir daha serdi. = F N : 
uir bakışta sü7.dilk, ço- 1 Her baniri kÜrük L>" I= = 
Cuklar gibi sevindik n ) ı r ı== 

· sebeple yuvasından uzak-
*** ı 1 . . t" 1• = = aşan anııc erın 1z ırauını 

öğey ana elinde büyüyen = ce @) y J5 a ta o ;:;;;;; Sabırsızlık ::;on lıaddı

ııa gel<li. Artık ak~amı 

bekliyoruz. Günlerde ama 
uzun ha! .Mardinin ana 
yolunu saat dörtten son
ra dört defa boylayanlar 
pek hararetli konuşuyorlar! 

- Zamanında geldiler. 
- Kaldıkları müddetçe 

ben abonayım. 
- ilen de öyle. Bizden 

her gün üç ki~i, ü~erden 

dokuz. 
- Zararı yok. İstanbul, 

zavallı kızlarm, sonsuz ;;;;;J) U ;;;;;;;;!!) = 
hicranını duyduk, Remzi- ı / == 
ııin temiz \'C a.sil ruhunu G 1 • • • b• k ~ 
a1kışıactık.... enç erımızın ır ÇO ~ 

Banatkftrlarıını:z.ı, bize •• 1 1 • 1 ~ 
iyi sa:ıtlar yaşattı~· için = guze yazı arıy e 1 
alku~larkcn, llardine mü- ıı:::: == 
~:::ı~:~ bi~.:e::~cl\1ıa~~: = Pet yatın~a çıtıyorl ~ 
mıza bu veıile ile minnet _ ~ 
ve ~ükranlarımızı sunmak ==. ..;;; 
borcumuzdur. ~MOllDıntllOllllllUHUIWllölUllUOl~lllllllllllllllWJllUllllmDııUınlnıllllllllUIUllU~WiW 

Zl7a XıhtôaHl 

Kocasmm Resmi önun~e 

Kalp seUesin~en 
ölen 

İngiliz Kadını 
Bir İngiliz kadını 

büyük h a rhin baş
lanğıcında , bir İn
g iliz zabiti ile ni
kahlanınışt ı. Dügün ... 
den bir ha f ta evvel, 
zahit bir sefer es
nasında ölmüş, fa
kat alakadar n1a 
ka n1lar, za bitin öl
düğünü res men k a 
bul etn1İ) erek, ka
dının o zabitin ni
kahı altında oldu
ğunu iddia etn1iş
lerdir. Bu suretle 
2:f yı1, mevhun1 ko
casının nikc. hındn 
kalan · kadın, geçen ... 
lerde n1erhun1 ko
casının resmi önün
de kalb sektesinden 
öln1üştür. 
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iskelelerden 
iç şe~irlere Oto~os işletilece~ 

_Y_u_r_tt_a_n_H_a_b_e_r_le_r_!.I! ~~ ~~~ Aı~~o~ 
- • K.r. Sn. 

Denizbank un1um 
n1üdürlüğü, nıemle
kette yeni ve 010-

dern bir nakliyat 
işini üzeri ne alacak
tır. Bu iş sC\hilleri
ınizde otobüs işlet
n1ek işidir· İdare 
bu hususta alaka
darlara tetkikler 
yaptırrrıaktadır. 

Otobüs seferlerinin 
linıanlarınuzı baş
lanğıç ittihaz ede
ıek tren yolu üze
rinde o\ınıyan iç 
Yerlere kadar De
nizyolla rı idaresinin 

hasılatına sekte ver
nıiyecek bir şekilde 
yap1ln1ası düşünül
ınektedir. 

Seferlerin yapıl
n1asına haşla nınC\
da n evvel Denizbank 
idaresi Nafi~ Veka
leti ile ten1aslara 
geçerek evvela oto
büslerir. iş\iycceği 
yolların tan1iri ve
ya yeniJen inşası 

işini halledecektir. 
Otobüs seferleri 

işinin bu yıl sonu na 
<loo-ru ku\'ve<len fi-

b 

ile çıkarıl nıası ınuh-
tenıeldi r. 

Annlere öğüt 
Çocuk Esirgen1e 

Kurun1u Genel ~ter
kezi sıfir yaştan bir 

Yaşına kadar ço~u-
"' gun nasıl bnkıla-

cağını öl'rreten An-o 
11.elere öğütün Bi-
tıaci sayısını yeni
den bastınnıştır· 

Birinci sayı öcrüt 
b. b 

ırer aylık vazılnıış 
12 tane mektuptur. 

İkinci sayı öğüt: 

Trahoın bulflşıcı 
bir hast~ lıktır kt!D

dini ve çocuklarını 
koru çare olarak 
~k sık ellerini sa-

un]a yıka kendi 
111endil ve havlunu 

nasıl 
beslen<:ceğini ve 1na -
nuı la rının nasıl ha
zırla nacağını öğre
tir. 

Her ıki öğütleri 

isteyenlere kurunı 

panısız olarak gön
derir. « Ankarada 
bulun~ln Çocuk E
sirğen1e Başkanlı
ğına» bir ynzı ile 
adres bildirmeniz 
kr:ifidir. 

kullan çocu \darına 
kullanına kirli eli-
ni kendi gözüne ve 
çocuklarının gözle
rine sünne bilhassa 
kara sineklerden ka. 
çın ve onu yaşatn1a 

iz mirde 
~ 

Modelcilik kursu bitti 
İzn1irde Yüz ilk 

okul öğretnıeninin 
devanı ettiği Tay
yare n1odelciliğ' i 

kursu geçen gün -
neticelenıniş ve ta
lebelerin ınevdana ., 

getirdikleri nıodel

ler tecrübe ediln1İş· 
tir· T'ecrübelerde 

ta 111 bir n1u va ffa
kıvet elde edildiO-i 

"' b 

an l., şı 1 nuştı r. 

Hamzalıda Hayvan 
hastalığı 

Buğ"tla~· 4 1 

Arpa 3 ı · 50 
-Un (Bir çuv;fj'(;50-

1 

= 
Darı \2-\-
Nohut 4 \ 
~rcimek _ 4-

1
= 

Pirinç :22 ıı 
Sade Yarr 95 .-
• r-

T cre yağ-ı - 75 1-
Ze \· tirı ;.:~ (iO- -. . e 
Yün ---40 -
lkri ~-~fü -, ____ _ 
Badem ı ~~ --
Badcllii'J-- b 3 = 
Ce\'İZ 20 
CeYiz i<;i 40 
jJahlep _, __ I = 
i\lazi 1 1:? 
Kt•sme ~eker Hf> -

Toz :,;P-ker 02 ı= 
Kahve 130 ı 

, ___ 
_ Sa_b~ı_ı __ , 45 _ 

Nazillinin Han1 - \ nevi ilaç getirtile- Ça~,_· ___ ,_3_10 _ _ _ 

l 1 . ı Kuru üzüm ~O 
za ı <öyünue bir yıl- rek köylerde hay- ------'- -

w • 1 \ !kmcz ~2 
<lanberi ınuhtelif vanlara şırınga edil -ı H:ıl -,40 -

hayvan hastalıkları mis ise de hastalık l'ı·~til --il 35 \ı-- ---·--ı--
oln1uştur. İki ay- tanıen1en zail olına- 1 iiım:::-• ... '•1<.:.11

k.· --llİll-11ii:111İı11-• 
danberi hayvan sıt- nnştır Şinıdi de inek-
n1ası denilen bir hcıs- ler yavrularını dü- l ~iillilll--.. --1a~ 
talık öküz, inek ve şürnu~ktedirler. 
nıandalara n1usa 1-
lat olnıuş, bir k~ıç 
avdır virnıi kadar . ,., 
ınanda, öküz, bu-

İki haf ta içinde 1 

ULUS SESİ 
ABONE ve iLAN 

ŞarUarı 

-· .. Abone Sartları 
zağı öln1üştür. 

l{öyce hükiın1et 
baytarlığına yatı -
rılan para ile bir 

gebe nıanda ve inek-' 
lerden idrarı kan- 1 

la nıp gözleri sara
ra n on bes kadan ı1t--------.~.---• 

1 
. ı A • •. ' lıi:!:ı ..:.<: .~ 

yavru arını düşür- , •J ~-~ ~~ 
lTI ÜŞ} erd İ r. in----~["-· u_rı..:.ış ._K_u _ru_.:,. 

Oç. Aylı~ı 

Bigada : ~ıı, ı\ylıi(ı 430 800 

800 :1500 Çömlekçiler şehir ha -
ricine çıkarıldı 

fırınlarda p:şirn1ek
te idiler. Belediye ı 

h. . . d b 1 
şe ır ıçın e u şe- ,

1 

-cnPli;:'!; i 

İL4.N ŞARTLARI 
İlanın beher satırından 

(10) Kuru~ alınır. 

İlan neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

Bigada şiındiye 
kadar ınaha11e ara
larında çalışan göç-
111enJeri n ça ınu r<la n 
yaptıkları test;, küp, 
künk, çöınlek ça
nak ve saire gibi 
toprak n1an1ulatı -
nı evlerinde yakılan 

kilde fırın yakn1ak
ta yanğın tehlikesi 

nıevcud olduğunu ı•-------

YURDDAŞ! 

düşünerck bu in1a-
lathaneleri şehir ha
ricine çıkartnııştır. 

Bol1 bol reçel yiyen Çocuk; kuvvet 
ilacına muhtaç olmaz, 

Yurtdaş! 
Yiyeceğin, geyece
ğin velhasıl her şe
)'İn yerlisini kullan
nıayı yeni içtinıai 

ahlfık enıreder. 
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!c bır cscnlır. : * EN UCUZ t:iATlŞ YERİDİR ~ 
ı. Matbnuınızdan ara~1nız. • ~114'1$~"~·~ ·~•:t•e~"' •••• Doktor - Operator ••• 

ı Saim Kesen ·--···~·=-· ":~.~~-~~-~~ . 
: Anıeliyntlnrını inuleoil şeraitle 
• vaprn'1ğa h:ı şh1nııştır . 
• PAZAl{l'ESİ ve CU~lt\ GU 1LERI 
: fukaralara mecca ııen lnı k makta <lı r ~ "d 
• Adre•: Po.tahan~ yanın da, Park karşıaındn Ji'.ı :...................... ~ t1f' ııııımıııııııımıınııııııııı 1m1111H11111nııııınımmHıınnıH1111ııııımıı!!lııııııııııııııuıuıııııı ~ ~ 

: YÜZDE 2 TENZİll.\Tl.A :_:,. 

-UeY~ kö'lt©ılP> ~~ 
Sahsları Basladı ~. 

.!t ~ = 

= Satış Yeri ~~ ~ 

) MARDİ NC» 
• UL S SESi 

t: « 
t: 

~©ı~n m<®vô 1 
Doğu illerinin en moOern Dir 8 A S 1 M E Y 1 O 1 R , __ .. ~ 

Her nevi Defter, Çek, Bono, Makbuz, Kftğıt başlıkları 1: 
KartYİzit, Davetiye kartları, Duvar Afişleri, Sinenıa 

ve Tiyatro Biletleri çok güzel bir şekilde basılır ve 

:-~ lJius Sesi Basınıevinde gazete ~~ . ·~ 
!: ve kitap ha yii Cemal işına y ~- ~·., 
ınnıııııuaıumııııııuı:ıııııttııııııııııımıı i 111111111 iııı:mıı· ıııuıooııı•mııııuııııımııııııımııımııı 
. ...... ...... kısa bir nıüddet içinde teslinı edilir. 1( 

M Ü D E R N Yeni getirttiğimiz fantazı, kübik harflarla çok t: 
~~~llli:jil ['.~~~ır~~;ıııc:~ııl:ı iiLim[§J Hll~~ şık reçete kAğıdl basılır. . t: 

l it Vcrilı•cck ipari~l er, gödcrileco!< paralar Mnrdinde (Ulus Seoı ... 

i) 

• • •• 

M 15 C 4 U AS 1 Basıme,·i) idare miiıliirlüğü namına gönderilmelidir. t; 
6 lllCJ sa yıs~ çıktı Dışarıdan gönderilecek sipariş nümnoelerioin okunaklı bir 1 

Nusl_!ası 15 kuruştur . surette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. · 

~= müvezzilerloden arayınız... ,il•. ---~--...... 


