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Milli Şefin Mühim Nutku 
Komşularımıza gelecek tehlikeleri bir adım sonra 

bize gelecek tehlikeler gibi önlemek için iktidarı· 
rnızda olan tedbirleri alacağız. 

Bütün temenniierimize rağmen insaalık yeni boğazlaşma af etine 

Uğrarsa Türk milletine bu müca
delede kendine düşen medeniyet 
ve insaniyet vazifesini kahraman
ca, hiç tereddüt etmeden ve hiç 
bir dehşetten ürkmeden hakkiyle 

ve tamamile yapacaktır, 
- D ünden Arta n 

B·ivük Kurulw,·ııı sa- ·noktayı l>a~lu·.ı oıeı:;'ele . . 
Yın tiveleri · olarak lıüyiik kurultayın . ' 

Cumhurivet lli.ikumPti 
geçen kuru!tanlan beri 

lıuınruna arzetmek iste-
rıın. 

1?emleke;ıte tahakkuk d· Öniiınüzıl.,ki Reııelerde 
tır<li~. i ra.vd:ılı i ... :,leri ve f " nii usumuzun ı;oğunu tc:;-· 
:tziı halkımızııı resıııi mü- kil eden köy!Umiizüo ge-
t'sseı:.elerden teminini arlU 
ettiği uilekll1ri elinizdeki n·k tahsil, gerek g-e\İlll 
l1ülasalarda tr.f ernıatile hn u::.;unda seviyesini yük· 
bulacaksınız. Uiiıel ,·at::ı- st..·ltmt'yi ba:;;lıca hedef 

~ın ht~ saha<l~ geıı~ş n~~~- ı tutacağ-ız. Hu hususta dde 
· as~a ımar edıhucsı. yuk· cdeceğiuıiz neticeler(! ı;ok 
s:ı~ılmt·..,i \'C kuvvetlen· ehemmiyet ,·e kı\'Cnet \ ' C-

dırılmusi durmak bilmeyen • 
b. riyoruz, 
ır ()'avretle devam et· 

Cı • 

nıekt.:dir. Rirlıirile ııı:ıd· 
Kat'i olar:ık inaniyo-

ruzki; köylliınüıün] tahsi

lini \'C mai~etini daba . 
yüksek bir dcrereye var-

dmlığ·ımıı giin milletimi
zin her ~aharla kudreti 
bu gıin güç tııra\'\'Ur olu

nacak kad:ır yüksek ,.e 

beyhetli olacaktır. 

Aziz arkada~larım: 

di ve mancd irtilı3tt ol
ınayan dağınık parçalar
dan mürekkep harap bir 
rnemleket en uzak kli"C· 
leri arasında bir aile ef
r~dının irtiba.tı gibi: sıcak 
hır alaka ile başlanını~ 
ınuazıam bir kitlt olmak 
Yolundadır. Önümü1deki 
senelerde hu çalışınal.L
rımızın neticelerini daha 
Parlak olarak göze çar
l>~r bir hale getireceği· 
ınııe kat'ivven gii venivo- Memlekt~timizin ınüda· 
ruz. Hük·fı·metin icr~at faa kudretine ötedeu beri 

h~.0~amınm teferruatilc 
i llYUk kurultayı yormak -Sonu 2 nci sayfada -
T!te~eu:ı . Fakat bir ik\ , 

C. H. P. Koru itayı ~iletler encümsnin~e 
Sıhhiye, Ziraat ve İnhisarlar vekilleri 

izahat verdiler 

~ıhhiy(\ Vekili 
B . HulOsi Alataş 

Aııkara 1 (Hadyo, -
Cumlıuriy~t Halk Partisi 

IKurultayı dilekln f'ncü
meninin diinkü toplantı: 
:--uı<la Sıhhiye Vekaletini~ 
alfı.kadar cd~ıı ıne:-eld<'rin 
ınüzakt~re:::in<.le SılıhİYP V C· 

kili Doktor Ilulu~i .\l<ttaş 
izahat \'frPrek hatnklık
ların pc•yderpey kurutu. 
lacağını: tah~isat oltlukça 
diı»panserlerin arttınlaca· 
ğıııı, l~tanbul<la ha:'ta laa· 
nelerin kafi gürülerek ba~ · 
ka nıemltk(:tlerdc hasta
haııf·lr.r aı;1lacağını. l::l>t' 
nw.:'ı· IP~i cıin f'le alı nd ı~·ını 
söylemi~tir. 

Vekil iz:.ılı:ıtıııd:ı. =-ıtıııa 

iii'erirıde dr. ılikkatlı ~ du 
ruldugunu k:ıjdetnıi::-ıir. 

Uiirııriik \'f' lııhi:;aılar 
\'l'kili ıfo halkı ft-'rıa içki 
dl'll knrı:ııııak i~·irı ~ar:ıp 

vı· l..ıira fiyatlarının t'tıdi 

rildiğini v<: lıira lahrika
lariyle temasa ge~ildiğini 
söylt·mi~tir. 

Tütün üzeriııdt•ki di
lekler için d ·, tütünlerin 
piyasada değerlendirilme
si husmmnuıı O'Uz önHnde ..., 
buhındurularaKını, altı b1-
<;ıklık tütünlerin ~atış mik-

- Sonu 4 te-

Molotof 
Fransız-So "yet-in· 
gillz müzakerele· 
rinln henüz n e ti· 
eelenmedljllnl sUy· 

Uyor 

Ziraat Vekili 
Muhlis Erkmen 

~in-Japon Har~ı 
Ankara ı Radvo: 

Çin Çeteleri dÜş
n1an kıt'a l arı ara
sında bir n1üsade-

Ankara 1 Rauyo - n1e ohnus, ilerleven 
Molotof diln harici siya- • ~ 
set b:tkkında beyanatta hi r ,l<ı pon k u V\'eti 
bulunmu~, Fransız, Sov- I Çinliler t~1rafından 
yet, İngiliz müzakeresinin ı nıağlub ediln1jştir. 
lıenii7. netirelenmediğiııi 
sii\'lr.mistir. . . 

Almaııyn ili' Ti<·~ın:t 

ıuiiıakerelt·riuin akiuı k:ıl 
ve tralıcım ıııiit«Hlt'l<'$iııc <lığrnı, fakat güııiio lıiriu - dı>f rılaııhır:ı yardım ttde

<·eğfoi: l 'oluuy~ ile lm se

ne dı• Ticari bir muahede 

akıt t-clildiğini kavıt t<t~ 

proğram dahilinde ıle\'am de yine b:ışlayacağını ~üy. 
edildi~ini, bilba::ım cenup }emiştir. 
vilayetlerimizin üne alın- [ Çin hakkınc1a da Sov-
dı&ını~ doktor ıuea~leı.i ~etl~~ ~irlifıi tıarruıa h~ 1 mi~~i~ ' 
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- =az 

Mil 
-B~:-ı tarafı 1 nci savfada-. ~ 

''erdiğimiz etwmmiyt"lf mil
letler :ıra:-;ı v:,ziyf't)r•rclc·
ki son iııki~aflar <)(l)a~ ı

sile bir kat daha artnııt-

tır. Bu~iin iıı:-ıaıılık ırıil

letler :ır.isımla c·iddi bir 
emniyet l.mhrarıı geçir
mektedir. 

ffiE 

fin 
Siyasi anla~ m:ılarımızı 

vt• ittifaklarımızı bu za

viyrdrn görmelidir. Bal- I 
k:ın paktını '" ... ı '·.::ıdııbat 

1 

paktım lıu sanıtıııi :ırzıı

l:ırl:ı kuranlardanız. Bii 
tün Avrupayı k:ıplay<ın 

son nuıniyet buhranı için
de 1'iirk-İngiliz ittifakı 
hiv bir teeaviiz fikri lws
lemryen fakat keııdi ''mni
y<;tleriuıiz ve nıü ştcr..:k 

~ulh ,.c insanlık idP:ılı 

it;in :ılınmış bir taahhüt
tür. Bu müşterek tmlh \"C 

emniyet idealmı takviye 
edecek diğer taahhütle-
r inden de çekinmeyec:e
ğ:iı. Bil. komşul:ırııııızla 

her tiirlü ihtilafı hallettik. 

Bir çok millr·tler bek
lenmeyı:m fırtıııahıra an
sızın m~ıruz kalmak endi· 
~esi içiııde huwrsıızdur

lar. Halin en biiyük teh
likesi budur. Milletlct ara
sıudaki bu emniyetsizlik 
bu günkU lıalilf' <le,·aıu 

edemez. Bu lı:1l y:ı nıil

letlerin şuursuz hir ..,u
rette birbirirıin bog·azrna 
atılmalarına "ebep ol:llıi

lir. Yahutta nihayet aklı 

gelim gala be ederek ıııil

letlerin huzur içiııde miiş 

terek bir in8aıııık h:ayarı 

yaşamaları i«:in ~ol hulu
nabilir. 

1 Şimdi .. amiuıi olarak on
larıu emııiyet. içinde bu
lunnıalarile al!ikadarız. 

Kurultaym :;anıimi di-
leğini ifade etti~inıi Lilı'
rek söyliyoruınki; biz ıııil

letler arasında cınııiyt>tin 

aniet etmrsini teıııiu ede
ce~ çareyi s~ınpati ile 
sel&mlayac,ığız. Bu bah- 1 
tiyar ıwtirf'YP 'arabil
ıuek için her milletin hak
ları ve vazifderi olacak
tır. Bunlarnı lıuluti ile 
kqou~uhuası lfı.zımdır. ra. 
kat ht•r ~Pydı·ıı ıniihiııı 

olan bir ana prrn::.ibiıı 

hütün ıııilh•tlı•riıı 'iı;Ja 

nıııd:ı ı-ar:;ılın:ız. ul.ıı·ak ı 
verlt..·~nıe:-i gen·k tır. t ı da 
~üfusu ı;ok ıııi_ll11t it r. g!· j 
bi nüfusu :ız mıllrtlt~nıı (Je 1 

mfü;tak il ve 111i1 lı uir ha
va ta müstahak oldııkla

~ııım samimi ohır:ık k:l
bul edilmesidir. 

Komşularımıza gclect;:k 
tt"hlikelcri bir adım sonra 
hize gelecek tehlikeler gi 
lıi ı')ıı!eııwk için iktidarı

ıııızda olan t'·dl>irl<>ri nla
.,.:ı~ız. Size ııwınııuni~·ı·tlH 
:-ö~·ı. yiııı ki ~ovyeılf'lh• 
llHlll:.:,ıı•bptll'rİıniz lıl•r 'l.:ı 

ıııaıı lan 'l.i~·adP. ~ıcaldır Vt~ 

karşılıklı itimada nıiiste
ııit tir. 

jki mPnıJeket hirbiri
niıı enrniyetine ve sn:ıde
tiııe yakın V<' riddi bir 
alaka He ınerl.ıut olduğu

nu zikretmek lıPniuı için 
lıaki\..i bir zevktir. Fr:rn
~a ill• aramızdaki yakın

lığ'ı hitıııt k ilzı e ohm tek 
ıne~ l~ııiıı ! .ıni prenı:;iµ
lel'in de teıııamrn ırıüta
lıık kaldızıııın Hatay ınc
~f·ll'~inin · lrnlliııthm sonra. 
lıi<: Lir kuv\'ct lıoz:ııııı
yaı·aktır. iki meınlekPt ve 
milh·tin ııı eııf:ı:ıtleriıti o 
k:ıdar ınil:~terek görü:·o
ıu1.. 

Aziz arkadaşlar, 

Milletler ar:ısı yaziye
tirıiıı lıu ırünkü bııhrarıırı-

~ 

da memleketin nıiiılafaa 

vasıtal::ırı ba .. lıc:ı göz ö
ııiinde tuttu~umuz lıir 

mı> ele olduğunu ısö~•lfir
sem lıurıu tabii bulursu. 
nuz. Ciin1huriyct lıükü
nıeti temiz idealleri rneri-
rctte \'P İtibarda lUfllUİl · 
nıek için 'l'iirkiyPniıı uıü

daf:ıa ku vvetiııin yiiksek 
Lir J ... ı t•ccde bulunması-

lnsan Cemiyetinin lıii
yüklni tarafmd:m yutııl

ması mukadder olduğ"u 
nazariyel'ini hiç lJir yer 
için kabul et miyonız, ka
tul ctuıiye<'eğ"iz. Benliği
ne ve şuuruna sahip olan 
her milletin dokunulmaz 
müstakil bir dt•vld ola
rak ya~aına ı hakkı irı 
!anh~ın ::.ar"ılmaz ınii~tr

rek lıir akide.J olarak 
tl'sbit olurınıak l;hınıdır. 
Bevnt•lmild ıuünas~tıeıJc

rin~ble bizim z:hniycti- .' 
miı\le bnlıın~rn devlrtlnle 1 

nıU~terek bir pren. ip ' ' l' 

emniyet da\·a.-ı hizi miiş

terek ceplıı>ye sevk et-
nın h:ıkiki dıemıııiyçtini 

' müdriktir. Tiirkiye şuur

ltı ve kuvvetH Yarlığiyle ~ftir . 

.. _,,,,_,_ 

(Ulus Sesi) 
ns a == 

~·alrıız kendini koruınak
l:ı k:ılnıı~·or, insanlık aile
sinn ve uıllı mefkure:5irıe 
ciddi bir hizııı t Pttığiııc

de kaııi lrnJıııııı) o:-. Bii· 
tün tenı<·rıui!Priıııiıc rağ"
men insanlık yeni bo,\!M~
l:ı;;.ma :ifdiııe ıığ-rur::-a Tiirk 
nıill<·tirıe bu mlicadckcle 
keııdinf' dii:;-en uwdı>ııiyet 

\ 'C insaııiyet '\ azifesirıi 
kahramanca lıiı; tereddüt 
t>tmPden ve hiç bir deh 
şetterı üı'kuıcdcn hakkıy
Je ve teıııaınile yapacak
tır. 

z z- ZfEÇ 

utku 
SEHIR Ve .. 
İLCE 

~ 

I 1 .l 1 J E ,,' l /.,, E R J 

Yeni Emniyet MüdürüiTIÜZ 
geldi 

Türk milleti yüksek E111n1y~t M üdü: ~Ü- 1 ~· eni gelen En1niy~t 
iueal ve hayati rııenfa:ıtı nıüz Bay Fcıik iz ı\1üdürün1üz il En· 
kendisile ueralıer olan mil- nlİte t~lYİP edildi<rin-, bin olğ·un ve ener.-
lctlerle beraber göz ka- ., o 
uıa:;-tırac:lk yeni kahra den bu günlerde jık çalışnıcısındnn 
manlık menkibelcri yaz- hareket etı nek üz 1 ve bi lha~sa u 1 u_şal 
mak için tam:ımile hazır redir. duyğularından n1Üs· 
ve kati olarak karar ver- Kısa hir zarnanda tefıt o)acağınıızı dü· 
mi~ bir haldedir. Bu gün l · · · · 
.h ·11:.r ı ı· ı ı ·ı Ş "' 1rın11zın en1n1vet şünerek Ba_v Faika ı tı 61 1a ını e o an mı - • 
ı~tlerin hi~· biril'ioin ya.- , işleri üzerinde has- iyi yolculuklar te
şaınak hakkını "e yüksek 1 sasiyetle çalış ·ln B. menni eder, Bay 
insanlık vazife ve nıt·ıi- Fa ikin 111e111leket Eribe de hoş 2eldi-
yeılt'rini az takdir etnı<'k ..... 
hatasına <lüf:nıUvoruz. Tek- işlerinde çok tecrÜ- nİz der, mu vaf fa-
rar ederim ki her kes için/ heli bilğilerinJcn kivetlcr dileriz. 
yer yiiıUnüıı nimetlerin: nıcıhrun1 kıhırken, "' 
deıı istifade edecek lıir 
~ulh irııkarıı sauıinıi te-
menııinıizdir. 

Se\"gili arkadaş1arını, 

Yurdu it;indt~ masu
nı:ııı" <;«ılışan ,.c hakJ;ırı 

için 1J1eclrnr olursa soıı ı 
bir kitle gibi birlikte şalı 
]anmaya lıazır ol.ın lıüyiik 

Tii rk ııı i il ı • ı i ıı i rı u ı ii ııı ei'~il. 
lerisiniz Temsil etmekle 
iftih:ır f'ttiğ'İnıiz büyiik 
millet iıı~aıılık :ıilesiııin 

<lı::il ve kudretli bir mes
llf!didir. Kalıraırıan rnillcti
ıniliıı ,.aı lığı irı::;aıılık iç-in 
ölı;ülıııcz lıir kıymet ve 
lıulıırırnaz IJir rıimı·ttir. Bu 
varlık nıilleth•rirı farksız 
olarak lıirh i rlerile iııs:.ıııca 
geı;innıeleri i<;iıı tt>::;İri ih
ıııal kaimi etmez lıir te
minattır. 

Arkautlşl:ırıaı 

S:ıdc vatandn~lıkta. en ' . 
hiiyiik Şt'feri duy:ın curn 
huriyetciler ol:uak nıille
timiziıı hizmet lı!rini iyi ifa 
etmek a~kı biitiin v:ırlı

ğ'ıınıza ha kimdir. Paı ti
ıııizirı aziz :ıııdı vuzife ica
bını en astı bir borç ta
nımaktır. 

Büyük Kurultayın 
Midyatta yapı~an 

açılış günü 
tezahürat 

~litly:ı t (Hu ... usi] 
l3 .. şinci büyük ku 

rultı,yuı; çılışgü

nü lialkt vi salo 

nund<a topl<tıJn n 
yüzlerce ha 1 k b::ı ş 

ta kayınakan1 ve 
belediye reisi Akif 
R hn1i K~1can1nn 
oğlu, H -ılke vi n·İsı 
111··;.ırıf n1eı11ur u 
Te,-fik Orcd, ö<r-

ö 

retıı1euler, n1eınur-

lar ve bir çok av
dın ruhlu 111unt ~'
verler olduğu ha i
de <lt'ğişn1ez gene ) 
başk~ 11 l~eisicu n!
hu r İsn1ert İııönü
n ii 11 k u ru 1 ta y ı ::ı ç~ n 
öneıııli ııutku ra<l

vo ile dinlenerek 
ol 

dakikalarca alkış· 

. , 

Rahmi Kocamanotl• 

lnndı 

Bunu nıiiteakib ~ 
burada UJussesi ga- . 
z~tesi 111 u ha rri ri lb
ra hi ın Necdet Göker 
ta n1 fında n Parti ve 
Halkevlerinin vük-., 
sek ıııa na la rını ta
ha rüz ettiren özlü 
ve veciz bir konfe
rans verildi. 1'.' O, · 
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- C. H. Partistnin başard ğı btiyli işler: 

Ya ılan lar 
'I'unçı•li mıntakasırıcla 

miikc>ll·•f 1 . · • ame e ılc yapı-
laıı rı•1ıl t 1 ·1· • ' ı Pıı toprak Yol-
la ı · rt.aıı lı:ı..ka lJl!detçe 
''erılt•n tah~ifirıt ile de e
fla.,}ı iki hstikamettP ~o,·~ 
\' •• u 

· :ıpılrıııştır. Bunlar Elazjr .. 
-1 'e t k :--r e - - Hozat· Pillüıner 
ve t) 

... l·rtPk · i\laıoeki yolla-
rıdır. Suı::on lıölrre,..inde 
ele ı o . 

ıu • ı·rn·dt>n itiharen 
Uıııuıııi nıu "azenedcn vc:i
ı;!ı talısi::.;atla Divarbakır. 
Lıtli8 • ı .. b ) o unun ırışasıııa 
aşl:ınnııştır. 

A. falt yollar 
. BUyiik şehirleriınizin 
ınıarında ıııodt•ı n yolların 
~ok nıUhirn rölü olduu~ 
g~bi ..,ehirlerin etraf ~·c 
l't\·a d rın a otomobil 8PYrü-
s r • e eri fazla olan nıl ak-
saınının da :ısfalt. ve bu
na bezer kaplamalarla 
1edıizi asrıını:wJa geri lıı
rakılııııy~H·ak ibtiy:.ıçlar 
t\lfasına girıni, tir. Bu ne
vi yollar nakliyatta ko
l:ıylık ve ucuzluk temin 
«'dernk ticaret. srva hat \'e 
turizmin inkişafı~a lıizınet 
etnıektedir. 

~lemleketiınizde esfnlt 
Yul in~natına 5ekiz sene
<l~·nberi ba.):ınmış olup 
Lılhassa son be$ serıc zar
fında asfalt volİ:ı rımız zi
Yadı'lt1şırıiştiı:. Şiıııdiye ka
dar hükumet merlH•1.iuıizin 
b' .. 
ıruıcı sınıf caıldrleri 'e 

dan dolayı yolların fazla 
mil.tarda haraLiyetine se
bebi) et , nirler. Yolları o 
IlarabiyPtten korunması 

ve nıuhafaznsı yol İ;;ıleri

rıin en luzumlu ,.c zaruri 
olan ve büyük masrafı 

icabrttireıı aafhasıdır. 
Yolların utornolıil ge· 

çidim~ Ph•eri:;-li halde ta
mir edilıııi~ uluw~ı yurdu
muzda bu ııevi nakliye 
v:ısıtalarının ı,oğalnıa:::;ını 

intaç ı·tıuişı.ir. Yollarda 
ar:ı lıa ve kamyonların tah
ribatından ba-. ka kurak
lık, yağ'mur, kar ve teres
sfüıat gibi te..,iratın hu~uıe 
gt·tirdigi çöküntii ve bo
zul,luklara ''C yol kapan
malarına kar~ı da nıüte
rııadi tamirat ilı! nıiicade
leden başka ~:ıre yoktur. 

llk St'nelerdc JavikiYle 
temin edilmemiş ol~n ~ıü
tcına<li tamirat işleri sene
uen seneve ıl:ıba ivi n~-" .. 
ticeler vermeğc ba~lamı~ 

ve Lilhassa son lwş sene 
zarfında mütemadi tanıi
nıta daba fazla dikkat 
ve ehemmiyet ''erilmi~tır. 

Nafia Vekftletinee yap. 
tırılmı~ olan Hopa. Borç
ka, Balya - <, anaklrnlP, 
Trabzon - lraıı trnnsit ~o
lu "<' :ısfolt yoll:ll' mun-
tazaıu ve sist"ıııatik ıııü

teınadi t:ımirat sayesinde 
bozulmadan idame ' '<' mu
hafaza edilmektedir. Ankara Cİ\'arı yollarının 

ekserisi asfaltl:ı~ımı~ L
tanuuı Ye civarında da 
rnuhtelif YOiiar ile Y:ılo- 1 icaz ~/ rah 
va· Ham;ml:ır lstanlrnl -
ı m 1 B i c ı z k re. 1ı 11, ıı is-.. r; :Hırgaz yolhrınm as· f • L 

a1t1ı kaplamaları yapıl- suudun, hüln"ınıeti-
nııştır. • · n11ze ınüra c •at ede-

ı f>38 <le Bursa Mu-

ıdanya yolunun asfalt k3 p. re k Hicaz ordusu-
aı · · .nasın:ı başlanmıştır. lz. nun taıız111ı ve ten-
nııruc <le muhtelif asfalt siki için askeri bir 
!,0 Uar iu .• acına haşlanmak 
uıredir. heyetin gönderil ıne-
1'ltttenıadi Tamirat si ricasında bulun-

} Otorrıouil ,.e kamyon- duö-u haber alın-
ar 5.. • h 
~rat \'C ağırlıkların- lllJŞllr. 

Kam ut aya veril~i l Afgan Hükfımeti 
l A?ık bui ~ı~a k. dev- ~-la ber .. verildi~; ~e 
. et Şurası bırıncı da- gorc Afg;-ın huku-
ıre reisliğ·i ile üç n1eti 'Türk nıüte
azanın seçilnıesi içini hassıs sub ıyl<lnn 
~aşvekalet tezkere- dcuı bazılarını Af
sı l<anıu ta va ,·eril - j cyanista na da vtt et-
r-.... • "' ö 
··••ştir. mistir. 

ruıus Sesi) 

Tür~iye RaOyoOifüzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzan Dalia: 

Kısa Dalğa: 

1648 ın. ı 8:3 Kc~. / 120 K n·. 

lU,74 m. li>Hl3 Kes./ 20 JZ,•v. 
3 t.70 m. n4t)3 Kes. /:?O K \'\'. 

Bu günkü proğram 
12,30 Proğ·ram 

12,35 Türk ıııüzigi -Pi 

13,00 Memleket saat a
yarı, ajanı.; ve meteoroloji 
haberleri 

13,15,14 )lüzik Cazband 

- l'l 

19,00 Proğ'ram 

19.05 ~hilik Dans ınüzi
gi - Pi 

19.30 Konusına Ziraat 
' 

sa atı 

1 B~<t5 Türk ıniizigi F'a,..ıl 

haberleri 

2(),45 Türk müziği 

21,45 E~bam, tahvilfıt, 

k:ıınbiyo -nukut bortiası 

fiy:ıt 

21,55 Neşeli plaklar-R. 

22,00 Müzik Küç.ük Or

kestra - Şef: Necip A~- . 
kın 

~.9,00 ~ . h - ,, ~ on aJan~, a-

berlPri ve \'arınki Pror,.-• b 

ram. 

hcyl'ti ~3.1 il.~-1 .\1 iizik C'azh:ı nd 

~0:30 McınlPk<'t s:ı:ıt a- - Pi 
yarı, ajarıs ve uwteoroloji 

Şehrimizde 

Et ve Hme~ fiatları ucuzladı 
Be ediye bir iki gida mad

desine narh koydu 

.'.ıyı 1285 

ünlük 
PİYASA-

Zevcin va~-ı -70 
Yiin . . - -:-35 -

----
1 JPri 40 --- ~-

Badem 18 
Badem içi 98 --
Ceviz_. ___ 18 -
Ce' iz i<;i 50 -
~failıep--30-
jfazi-----19 -

Ke me Şeker 35 -
1 oı ~P.ker 31 -
Kahve 118 -
~abun 42 __ , __ 
(,'a~· 3ü0 

rzuruiiZürri"- 20 -
Pekmc1. 15 - --kal ı 50 

· Yıl~a [ 1) lira 
Her gürı binlerce yav
ruyu senin yardımın, 
senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
~irgcme kutumudur. 

Yılda lira ve. Ço
cuk Esirgeme kurumu
na üye ol. 

ocuk 
Çocuk Esirgenıe 

Kurunıu Genel n1er
kezi tarafından çı-

l)ün Reis Aziz 
Urnsın Başkanlığın
da toplanan Bele:. 
diye ı\leclisi Et ve 

rinc1 nevi eknıeğin knnlmakta o 1 a n 
kilosu 7,5 Frnnca- (Çocuk) adlı dergi
lanın 12,5 ğa endi. nin (136) Sayısı çık-

Ekınek nH:~s'elesi 
üzerinde görüş rue
de bulunn1u~ fiat-. 
ların tenziline ka-
rar \'arınış ve hu 
iki gida nıa<ldesine 
narh konnıuştur. 

Bundan sonra bi-

rilmiştiı·. 

1 

ııııştır. 

Toklu etin kiJo3u Yurt yavrularının 
25, alt kısnıı 22, ku- sağ·hk, sosyal Kül
zu etinin kilosu 22, türel durunılarının 
alt kısnu ı.> kuruş inkişafına hizınet 
olarak tesbit edil eden bu kiynıetli 
nı~ş l(~s~p ve Fı- dergiyi çocuklara 
rıncılara bildirilıniş- 1 çocuklu ana veba
tir. l b~lara tevsiye e<le-

rız.. 



iDAREHANESİ JVIARDIN'DE • Umami Nefriyat ve Yam tşlerl 
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Telir•f Aclrul 
Mardinde "Ulus Sesi,, ULUS SESi M. Siret Bayar 

Ba.ılclıj'ı yer: (ULUS SESi) Baaıme-rf 

C. H. P. kuru 1-' ···························.·.•.!• .. ·•.!::::::::==~ . :: ·~························ . . ., 
tayı ~ilekh~r ı1~i y ~ t d 1 I! 
encumenı 

1

:: Ut aş, :s 
•• •• •• • •r 

- 1 in<'İ .n~fı1ıll1 ll - ,:; KURDUÖUMUZ fABRI• $! 
tarınm tı•v:-i t·dilP.c-ı>ği rıi 

!öylemiştir. 

J)iJekl..r Pil<'ii uıı'ni üğ

ledeR ~;onrn da Ziraat 
Vekili Muhli:-; Erkmenin 
verdiği izahatı din lem i~tir. 
Ziraat Vekili orman üzP.
rindc·ki gü<;lükh'rin kal<lı

rılac:ığını: orman askeri 
te~ki!atının kaldırılması 

dile~ine de: hunun lıeniiz 
tecrübe devn·~indt> oldu-

•• •• 5i KALAR vıe VAPTIÖIMIZ f! 
§i DEMİRYOLLAR 5! •• • !! Dep ulusun biriktirme gttcilne : .. :. ... dayanır. •• .. ·~ 
i! Bu gücü arttırmak hep senin :: •• •• •• •• i5 elindedir ;~ ::, ............................................ . 
···············································~ 

YUHTOA~! 

Türk Hava 
Kurumuna 
Yardım Et 

o-undan leh ''l1 \·a all'vhte 
~ . . 
~öz söylenıt·ııin ~imdilik 

do~ru o1mad ı ğ'ını ilfı \'C' et 
nı i~tir. 

Haytari aı-;ııııl:ınlan p:ı-
ra ahnmanıası dilt>ğinin 

"ekfılctçe <le şükranla kar · R 
şılamn:ıkta olduğunu, mu-

Türk Hava Kurumu 
2~ CI - T [ R T i p 

Büyük Piyangosu 

l
1

iBu yardım en bü

Yük biryurd bor-
ıir h:ışernt Ye luıy,·anat-

la mücadeleye elıemmivet . . 
veril<li~iui, toprak mah
Rulları i.tzerinde dikkatle 
çalışıldığını. çay istih~a

lının m~mleketiıuiz ihti
vacını kar~ılaYabilmekte 

~lduğuuu ulr Çay fal.ıri- 1 

ka8ımn açılmasına t eşeb

büs olunduğ'uııu söyle
uıi~tir. Eneüweıı ıııes:ıbiııi 

Litirmi:-t ir. . 

Ansi~lope~i~ 
Sayfamız 

p 
E 
K 

Yakında 

. 
~ ncı Keside: 11 f1aziran / 939 dedir . 

Büyük İkramiye: 40.000 Liradır ... 

Bundan başım: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 
ikramiyelerle (20.UUO \'e l U.000) liralık iki adet nıil · 

kabt vardır ... 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih 

mal etmeyiniz. Siz de piy:ıngonun mesut ,.e bahti
nuiarı :ırasına !!İrıni:. olursıı11u7. ... . - . 

Ana 
Çocuk Esirgenıe türel durunılarınn1 

Kurumu Genel ~ler- 1 inkişafına hiz net 
kezi ta rafindan çı- l eden hu ki ymetli 
karılmakta o 1 a n dergiyi çocuklara 
(Ana) adlı derginin çocuklu ana veba
(15) Sayısı çıknııştır halara tavsive ede 
Yurtvavrularının · " ,, rız. 

Sağlık, Sosval KüJ-
ı -

Vilayet Defterdarhğından 
il ev kil Kl7metl 

1 ~ ... 11..! nek çarşısı v 

Kapı No. 

:18-198 
Cinai 

f>ükkiln 
Hududu 

Şarkan keldani vakfı dükkanı 
ğarlıen :arsa katolik vakfı, 
timalen cenuben yol. 

~lilli Prnl:'ık satı~ bedcliudPn borçlu Audiilk.erim IIalil ·:ırabonun mezkur IJor
cunllan dolayı h3ez ve funıbtine karar \'Criien yukarıda hudud ve evsafı yazılı 
bir bap d(lkkilnı lG/5/ 939 tarihinden itibaren 21 gUn müddetle nıüz:ıyl'drye ko
nnlduJtu illn olunur. 

cudur . 

Türk evinin şe-
1 refli ananesi kiler

dir. 
Kavanoz, kava

noz reçelleri, şişe 

şişe şurupları olnıa-

yan bir ev, Çocuk
suz bir vu va kadar 
tadsızdır. 

Bu güzel ana ne 
mizi yaşatalım. 

Yuvanın saadet ve varlığını doğuı·an, 
j Ail~ düğü nünü kuvvetlemliren çocuktur 

I Ç >cuğu sev. S ~vilmekten m .ıhru ın bikes 
yavruları da hatırla Yılda bir lira.. ver 
Çocuk Esirgenıe Kurumunc• üye ol. 

.. ı .............. ıaııı .............. I .. .. 

Vuırtdıaş e 1 
Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav· 

ruların sağlığına erişebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 

1 
olalım ... 


