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Sahib ve Başmulıaıriri 
SİRET BAYAR 

'ıleınıeket menafllnc aid yazılara 
•a}1alarımız a;ııktır. 

Basılmayan yazılar geri 
verilmez. 
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Başbakan Bay Celil Bayar 
Belğrada gitmek iizre Ankara
dan ayrıldı 
Başvekile, Hariciye Vekili 
Rüştü Aras'ta refakat 

etmektedir 

Türk- Soviyet ticaret 
muahedesi 

Kamutay~a al~ışlarla ka~ul edildi 

e ir ~af ta içinde 
57 kaçaKçı 
yakalandı 

Ankara 6 A. A. -

Ankara 6 A. A. - I 
naşvekil C hil Ba
Yar refakatinde Ha
ticive Vekili Tevfik 
~uŞtü Aras olduğu 
halde, Yuğoslavya 
nasvekilinin Anka-

n1iştir. A k A A h d ·ı b Geçen bir haftrı için-n ara 6 . . - nıua e esı e n1er u-
Büvük Millet ~1eclisi ta tının tasdikine aid de güıurük n1uha

• 
taya yapmış oldu-
ğu ziyareti iade için 
Belğrada gitmek 
iizre bu akşan1 An
karadan hareket et-

Başvekil ile Ha
rici ye ve ki linıiz pa -

z<1r akşanuna ka
dar İstanbula kala
caklar ve o günün 
akşan11 Belğrada 

doğru yollarına ~e
van1 etn1ek üzre Is
ta nbuldan hareket 
ed~ceklerdi r. 

bu günkü toplaııtı
Sinda Tür ki ye - So
viyet Rusya ticaret 

Hitler şeref ine resmi geçid 
Ankara 6 A. A. -

Bu gün Ronıada, 
Hitler şerefine bir 
askeri geçid resnıi 
ya pılnııştır· 

MlYS~©Hlfilô CI Hôt~~ır 
k©lfil lYl~Mc§l~D 

I 

Gorüsmelerin ~etoslovahanın vaziyeti, Soviyet Rusya ile 
f ransaya olan münase~atı üzeı inde ~eçtiği ta~min ediliyor 

Ankara ü A. A. -
Bu gün, Ronıa _ve 
Paris ile Beri inden 

gelen nıuhtelif ha
berler, Hitler ile 
Mussolini arasında 
geçmekte olan mü
zakereler etrafında 
nıuhtelif mütalaa-
1arda bulunmakta
dırlar. 

Bu görüşn1elerin Sudet Almaolarile 
henıen un1uıni yet zabıta çarpışta 

itibarile ç:ekoslovak Ankara G A. A. -
vanın vaziyetile ve 
.; 

bu n1eınleketin Fran 

sa ve Sovyet Rusya 

ile olan ınünasebet

leri üzerinde geçtiği 
kuvvetle ta h 111 in 
edilnıektedir. 

Prflğdan alınan ha
berler Sudet Alınnn 
lan ile zabıta ara
sında son günlerde 
bazı ka rşılaşnıa la r 
olduO-u ve bir kaç 

~ 

kişinin öldüğü bil-
diriln1ektedir. 

fn ~~a teşkilatı. eli i 
yedi kaçakçı \'e bir 
Çok o-ümrük kaca~rı ö • b 

kanun lavihasını 
.; 

alkıslarla kabul et-
~ 

nıiştir. yaka lanınıştır. 

Fıkra 

Gelen Sesler! 
"Yuha ... "dan, "beleş ... " 

ten ba~layınız da "ulan,,a 

kadar: insanın kul:ıkl:uı

na inanmıyaca~ı geliyor. 
U kadar güzl!l Stadyom 
«;Prçi vc5i İ\'İnue, ondan 

terbiyesi için istiyoruz. 

Spor<la yenip yenilmesini 
hilen insanlardır ki umumi 
hayatta,politik:ı, iş hayatın

da dürüst olmağı, bu ha
vattaki rekabeti sarklılık . , 

d.alı:A giiz~l, oyanık, dinç. zillctlerinuen kurtarmağı, 
ve canlı tu··rk !!ençlı'~ı· k:ıltt- t )" ·1 b · k ı "' ..... ., - · a ıı ua a ryı ·arşı aınag-ı 

balığı arasında bayağ'ı so- öğ'ren2ceklcrdir. Karı:ısın. 
kak kelinıt>lerinin, hatta claki SJ>l"lrcunun ayak u~tr
IJu baykırşılaı ı illı:ım eden besi nıaharetirıi, çelme ile 
duyµ;wların ı~c i~i \'ar? ünlemek ibtilası, bizde eski 
Ileyecan:::ız maç olmıy~ıca- siyasi mücadelelerin mahi-
ğ"mı bilmiyor degiliz. Hattft vetirıi de anlatır bir sevdir 

~ . . 
bu heyecan IJazan çığırın- ,.e l>u tarzı te~vik eden 
dan da çıkabilir. Havuzda sesler, Lizı 1, o ıuüc;adcJeler 
Lonnıar~e k<1ğıdı yüzdürU- zamanındaki yazıları v~ 
lür gibi futbol oynamaya- sözleri hatırlatır. 
cağını takdir edenlerdeniz. sta,h'onı, bizim nazarımız. 
Fakat ka vğa dahi, centilme- da kemalist gençliğin yeni 
nin cfcndiliğ'ine ve lüğ"atinin ~ihat, fakat maddi manevi 
tenıizligine halel getirmez. 1 sıhatmı yuğuran ocaklar
Bahusus bizim oyuncuları- dır. Biz stadyumlarda türk 
nuz ücretle toplama degil- asaletini, oyunda, hüküm
dirler: Hepsi aile yavruları de,~cyirdc.:her ü<;iinde turk 
ve sanat aşıklarıdır. Vt:: asaletini, kuvvet ve asale
biz,biriııci uafa Rüyliyeliın iini isteriz. 
sporu l>eden terbiyesinben 
fazla ruh teruyesi, alılfik -Ulus - FA 1'Y 

• 
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1 Seçme Haberler 1 imtihan Sualleri etra
fındaki yolsuzluk 

Halk ~ilgi derlemelerinden 

Maniler 
Yunan hükUmeti 

Bciyan Celal Bayara Ankara - Liselc- <luğu tahkikat so
rin son devresine ·na ernıiş ,.e mes
:ı id !\1acırif Vektı - uller tesbit edilıniş-

Derleyen: Kılıçöılü 

-164-

Ederinde idare 

• 

3 kıymetii Vazo hediye etti 
Ati na - Ati navı 

"' 
ziYaretlerinin bir 
h~ ttrası oln1ak üze
re bayan Celal Ba
yüra hüktl.nıct tnra-

fından ü; kıy111etJi 
v.1zo hcdive edildi-... 
gini gazeteler yazi-
vorlar. 
~ 

Havale ihbarnameleri 
Ankara - l~esn1i ferine daireleri an1ir 

Jetinden gönderilen 
irntiha n suallerinin 
bazı talebeler tara-

tir. 
ı\laa rif vekaleti 

tahkikat neticesini 
fından evvelden na- önü111üzdt>ki gün -
sıl hab~r alındığı 

1 
lcrde bir tebliğ ile 

hakkında vekale - 1 un1un1i efkara bil
ti n yaptırnıakta ol- direcektir. 

Reçina Enstitüsü 

Yallah etmem medare 
Benim bir sevdiğim var 

Şu cihanda hir tane 

-165-

Eyvanı dalda ham kaldı 

Benim yurda nem kaldı 
Şu benim garip gönlüm 

Yıkıldı veran kaldı 

-166-

daire nıenıur ve 
nıüstahdim)eri, leyli 
ve nehari mektt·p 
ta lebcleri ve nı ucı 1-
1 i nıleri , hnstanede 

va vo rnüdürleri ta-
r~{ fındn n tasdik şart-j An~a~a - ~ıeı~ılc-
1,l 1 ~ k· 1 1 ketınnzde reçına 

nuısı için Ziraat 
Vekaleti tetkikler 
yaptırnıaktadır· 

Ekmeler ekmeleri 
Yenilmez tekmeleri 
Yeni yelek diktirdim 

Olursun döğnıeleri 
c rt l> ıU r U Ş U < . 
l v l t enstıtüsünün kurul-{ ~n1ga pu una a-
bidir. l\laliye veka-

yatan . hastaların Jeti bu hususu ala-
ıncvk~f lar adına kadarlara tebliğ et

gelen para ve pa- • I ınişt i r. 
ketler ihbarnanıe -

Postanelerde 
Havale gişeleri her zaman açık 

bulunacak 
Posta ha nt:de ha

va leler akşanı sant 
beşten sonra alın
n1az ve ha va le kıs
nn }:>azar günü ka-
palı bulunurdu. Ye
ni gelen bir eıııirle 
postanelerde on ye-
di buçuğa kada r 

havale alınacak ve 
Pnzar günleri de 
k~ za la r<la ınektup
Jarla beraber öğle
ye kadar, nıerkez

lerde akşa nıa ka
dar havale kabul 
olunacaktır. 

Yeni Askeri Ceza 
Kaııunıi 

Ad enden 
Tütün istediler 

Son znnıanlara 

kadar yurdun1uzun 
tütünlerini kullan-
1111yan Aden hüklı
ıneti Türk tütünle
rinin ithalini ıııuvn
vafık görerek Tür
kiyedcn iyi tütün 
satın alnıak kara
rını vern1iş ve Aden-

de bir nıü~ssese şeh

ri nıizin alakalı ma
hafiline n1Ürclc:ıat
la kendisine derhal 
tütünlerimizin nü
nıunelerinden ve her 
birinin de ayrı ayrı 
fiyatlarının bildiril
n1esini istenıiştir. 

~mıunııııııııııııııııııımmıınııııııııır.ıııi~ııııııııııouıımınıııııııııııııııuınıııııııııııııınnıın11n~~ 

~ OrıtaoklYID . 

-167-

Saçının tarağıyım 

Yolunun toprağıyım 
Göksünde bir gül açmış 

Ben onun yaprağıyım. 

-168-

Et aldım dirhem ilen 
Öldürdiıin verem ilen 
Bana lıir selam gönder 
Gelip gidenier ilen 

t ! · Gari~jak~~ı~f :{ 1 
Macaristan~a 

Çocuklara Nu
mara verili~or 

~ F c:. 
1 

Macarıstan bükOmti 
- yeni dogup nüfusa kayıt 

== edilecek çocuklara ııra no· 
== = ınarası konması hakkında 

Ankara -· Yeni jeyi hüklımet ya- ' te a v 15 c§) le O : bir kanun ııeşir etmitir. 

bir ask.:ri Ceza ka- kında ~leclise vere- ;;;;;;}) U i!iaJ ~ Bu sıra nomarası tıütürı 
nunu projesi h<1 zır- cektir. 1 hayatlarında isimlerile bir

4 

]annııştır. Bu pro- 1 :-- Gençlerimizin bir çok : likte zikredilecek ve bütilo 
== e evraklarında bulunacaktır 

Bulg\J ar Kralı ~ güzeı yazııariyıe :: lıükOmctin bu tedbiri .ı. 
_ masının sebebi isimlerin • p lı lı J ~ J 5 biribirlerine benzemesin4 

Sofya - Kral, ye
ni n1eb'usan mecli
sinin 22 ~layısta top-

Iannıası hakkındaki = Dl J8~1Hu8 ÇlllJOf. ~ <len aoıayı nende zuııur 
en1irnan1eyi İnıza- == -~ etmesi muhtamel olan 

ı . karışıldıklardan kurtulma· 
a 1111 ş tı r · ~~HllllUllllllWIWUlllllOMllUDIHIWlllUllUIHlllllllllllllllllllınlllUllllllUllUOlllUlllllmDHHlllBlfW k için imiş . --

• 
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Sığara Fiatları 
Ucuzlatılacak 

1: ~ ~~~ AıS!~~ 
------------------- Kr. Sn. 

Yurttan Haberler 

İnhisarlar idaresinin kuruştan yukarı satılan 
sigara fiyatlarını ucuz- sigaraların fiyatlarında 
latacağı haber veril- muayyen biı' nisbet da
llıektedir. Son seneler hHinde .. tenzilat yapıl
içinde fiyatı on beş ku- ması ve bazı nevi 11iga
ruşa kadar olan sıga- raların da kaldırılması 
ra.Iarın satışı yüks~l- kararla:;;tırılmıştir, 
nıış, buna mukabil on TenziHltılı tal'ifcnin 
beşten yukarı satılan- tatbikine, umumi mü
ların satışı düşmüştür. dür 11itat Genel Lond
Bunun için. hususi ma- j radan geldikten sonra 
ıntUat denilen ve on beş başlanacaktır. 

Orta Tedrisat 
Muallim ihtiyacı 

Ankara, geçenlerde 
~leci ise veri len veni 
bir kanun la vihası-

J 

na göre; l\laarifVe-
kaleti, ortan1ektcp 
lerin ınucıllinı ihti-

· Yacını kn rşdn ınnk 
için ortaokul ve li-
selerde para sız yatı
lı olarak tahsilde 
~ulunan ta le beler-
en yüzde yetn1iş 

beşini ö<rretınen ) e
t' b 
ışnıek üzere ayır-

111ağa saltıhiyettar 
oh:ıca ktır. 

L{ivihanın d i <>·er 
J h 

bir nıaddesine göre, 
Ve k fı 1 et bu sn hi h İ
ve ti, U3S - U3ü ders .,, 

vılivle buııdan ~orı-
J ... 

nı ki seneler içinde 
ortaokul ve liseler

de parasız yatılı 
olarak ol·uvacnk ta
lebeler hakkında da 
k u l 1 a na b i l t ce k tir. 

Annlere öğüt 

Bolu da 
Sağlı~ ~ursları açıl~ı 

Boluda . sağlık kur-
su açıln11ş, bizznt 
va 1 i kursun açılışın
da bu isin ehcnı ın i-. 
vctini anla tn11stır. 
~ , 

Kursta sıhhat n1u-

ara 

dürü doktor ken1a 1, 
ınen1leket hastanesi 
operatörü Tak, bak
teri )rolorr Arıf taraf-

~ 

ı nd~nı d~,-s yerilıniş-

tir. 

e 
Belediye teşkilatı kuruluyor 

Zafanbolu - Kara- tır. Hususi inşaa- 1 

bükte inş::ıat günden tın ph'tnlaştırıln!ası 
güne ilerJen1ekteeir . için teşebbüsler ya-
1'1 üs ta kbel şehrin pıln1ası kara r)<lştı-
ku rulacCl ğı sahaya rılınıştır. 
evler, dükkc"ınlar Kara bükte Belc-
y .. ı. ptırıl ınaktnd!r. diye h'şkiJtıtı da ku-
D a ha şi ı ndiden bi- rulınası k~\l·a rlaştı

na ve dükkfuı <Hlc- I rılınış bulunn1akta
d( 300 ze vaklasn11s- dır. ., . . 

Sakarya biraz taştı 

lhı~·ı.la~· 4 

Arpa :i 50 
l}ıı (Hir ÇUYal) ü50 -
D:ırı- -a - -
-----·- -
Nuhııt 4 
- ---ı-- -
~1 en·i IJlCk 4 

----- - --a 
1\ ('SnıP .:;itıker :35 _ 

_]'oz :;:nkrı:-- :-t~ 
Kah\'e 130 ------- -

~. ,.,, . ..'i. 

ULUS SESİ 
ABONE ve İLAN 

ŞarUarı 

··-Adapazanna Son 
günlerde fazla ya
ğan ynğınurlar üze
rine Sakarvadn b~ s-

çok köyleri su sar- 1 

ınıştu·. Su altında ! ıırı ı-----~~-·• 
ı:.ı 

Abone Sartları 

. . 
kala n ekinlerin bir- 1 AYlıırı ~-= 

.. ~ ..... 
E:"~ çoğu çürüınüşt Ür· 

c.> 
·;::: -ce·= 
:ı::~ 

Çocuk Esiro-en1e derir. « Ankarada 
bulunan Çocuk E
sirğenıe Bnşkanlı
ğıncı» bir ynzı ile 
adres bildirnıeniz 
ld\f idir. 

ına tehJikesi görül-
n1üş ve telc'\şa dü- ı~---------------1~ Üı; Aylı;tı 300 t-1 

Kurunıu Genel ~ıer-
kezi sıfır vasta n bir 

"' . 
Yaşına kadar ço..:u
ğun nasıl bakıla
cağını öğreten An
nelere öt'rüt ün Bi-

h 

tinci sa vısını veni-.. . 
den bastınnıştır· 

Birinci sayı öğüt 
birer aylık yazılnıış 

~ 1 
lZ tane tnektuptur. 

İkinci sayı öğüt: 
nasıl Çocukların 
beslenece<Vini ve nıa -

h 

llıalarının nasıl ha-
zırla nacag'hnı ö<rre-
1 · ö l r.. 

. Her ıki öğütleri 
•ıteyenlere kuranı 
Parasız olarak gön-

şülnıüşse de, Y"ğ
nıurlar kesildiğ· i için 
tehlike h~fif gcç
ıniştir. Burada brı zı 
nıaha Heleri ve bir-

Mardin 
tapu dairesinden 

Altı ..ı\ylığ"ı 

Scnclirri 
~ 

450 800 

soo-11500 
1 

İL.~N ŞARTLARI 
İlanın lıener satınndan 

(10) Kuruş alınır. 

İlan neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. Tralıoın bulRşıcı 

bir hastalıkt ır k( .. n
<lini ve çocuklarını 
koru çare olarak 
sık sık ellerini sa
bun la yıka kendi 

Şadul n1evkiinde 
v~·.ki Derviş oğlu 

ı\lustHfa veresesin

den Ferac ve Şakir 

ve sa i re a d ı n d a 
kaydlı hir kita bah 1 rine slırnıe bilhassa 

kara sinekle rden ka _ 
çın ve onu yaşatn1a 

çenin hududunda 
y<ı nlışhk olduğun

----------ı dan gazetenin çık-

, ______ _ 
Yurtdaş! 

ıne:ndil ve havlunu Faiz getirmeyen para, 

kulln n çocu kl::ı rına i~lemcyeıı madene ben

ku1Jann1a kirli eli- zer! 
Paranı Bankaya ya

ni kendi gözüne ve tırki; işlesin l'C üresin! 

çocuklarının gözle- --------

tıo·ı o-ünün ferda-
~ b 

sından itibaren bir 
hafta sonra snat 12 
de alakadaranın nıa
halhne gidecek n1e-

111ura nıüracaatlan 
ilan olunur. 

Yurtdaş! 
Yiyeceğin, geyece
<Vin velhasıl her se-
b • 

)'İn yerlisini kullan-
nıayı yeni içtimai 
ahlük emreder. 
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~ lJius Sesi Basımevinde gazete :: "' Kartvizit, Davetiye kartla rı, Duvar Afişleri, Sinen1a 

~ ve kitap bayii Cemal işınay ~= 1 ve Tiyatro Biletleri çok güzel bir şekilde basılır ve at 
lllllllllllllltllllU!ll!lllllllllllllllllHllHl!IUllililllUllllH Htllllilt lllllllfffmll•ıııııııuıııınıııııııııı . :: ....... . ...... , 1 kısa bir nıüddet içinde teslın1 edilir. ~ 

• ~ııııııır"?Jll"rp•Qııı•un~ll'ul~lll']'Rll"~U'~ll111111:lııııııııı : Yeni getirttiğimiz ıantazı, kUbJk harD•rla çok ı 
e ~ ılU ~.!.!.ı 11..•j Lıı:! 1 l~ .. I~ I.~ ~ lı I şık :e:i::e:e 8::~::: ::::~,:::!< paralar Mardinde ( Ulus Sebi f, 

MECMUA S 1 N 1 N ! :t Basımed ) İdare nıüc;ürlüğü namına gönderilmeliılir. t: 
• 6 ıncı sayısı çıktı : 1 Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin okunaklı bir 1 

Nushası 15 k.wruştur e surette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz . 

.... ;;: müvezzUerinden ar:; ... \.. • .... 


