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On ikinci ;ıl Kuruluş yılı ı Aaustos 927 .. 

Cumhurreisi ismet inönü, dün 
istanbula hareket ettiler. 
Yeni ~ıl bütçemizin arzettiği inkisai Cumhurreisimiz Kral Boris 

Cun1hurivet Halk Partin1izin nıali 
ol 

sahada ki prensiplerinin devamlı 
en1eklerle realite edildigini gös
terir. 

Yazaıı: Siret Bayar 

~o~ mutlu günler y~~- 1 ya milletleri içinde siyasi, 
~ şıyoruz. Yakm bır muli ve ikti:saı.li ,·aziyc>ti 

tarihi, umumi lıarl>a ta- en emi n bir millet olarak 

kaclclüm eden Osmanlt bütün dün\'amn lwnan-

Htltanatının nıeşnnı ~·ıllan- 1 lırrıııı vP t."tktlirini ~elbe ı 
~ 

nı, ıniit:ırc·ke yıllarının ' den lıiiyiik v~alıklara, öl-
hicranlı, elMnli günleı iııi mez. eserlere kavuştuk. 
arkada bırakalı d:ıh:ı Lir Zaten Keuıalist rejimin 
rubu asır bile olmadı. ba~lıra vasfı ve eşsiz olu· 

şu her faaliyet sahamız
da ~anlı YC şerefli zafer· 
ler yaratmasındadır. 

Ankara 1 <A.A) - --~:"'""!'lr.'~Rıll!~~ 
Reisicü n1hur İsınet 
İnönü bu alcşaın sa-

1 

at 22 de hususi te
ren It ri le İstanbula 
gitnwk üz 1·e An!<a 
radan hnrel·a:t et ~ 
nı iş h: r c.l i r . I~ ~is ; c Ü 111 

hur ve refı1G1s1 Is · t 

t8S\' O!ı(tt B. ~1. ı\1~ C· . 
lisi reisi. Ht:işve kil, 
(ienel KurnH1 y b: Ş · 1 :Milli ŞPf bmet lnünii 

kanı , nıeb'uslar ve 
vekiller ileri gelen- fından uğurlannıış-
leri ve Halk tara- lardır. 

Yurdumuzda doğan 
Cumhuriyet ~üneşinin ve 
Atatürk rejioıinin feyizli 
ı şıkları altında varlıktan 
varlığa, kavuşuyor, kar
şılaştığımız her günün 
focrinde altı ok meşalet-ıini 
elinde tutan bir z;ıfer pe
risi pembe ufuklarımızda 
refah ve saadet ı~ıi~ları 

Misal olarak mali sa-

badaki zafer ve ınuvaf- H • • v k' l' • 
fakiyt>tlerimizi göz önüne arıcıye e 1 ımız 

saçiyor. 

Zaferler yalnız a~keri 
saha.da tecelli etmekle bir 
milletin medeni hayat şart
ları içinde ilerleme ve 
Yükselmesine lıizm ct eyle
mezler. İçtimai hayatın 
her faaliyet 8ahasında. za· 
ferler elde etmek lazımdır. 
Osmanlı tarihi göz önün
dedir. 

Viyane serhadlerine 
kadar davanan munızam 
askeri z~ferlcr. bu koca 
iuıperatorluğun ilerleme
sine, baka.sına kafi gelme· 
miştir. 

Kurtuluş Ye istiklftl 
ıaf erlerimiıden sonra sı

Yasi, iktisadi, içtimai sa
halarda kazandığı~ız za· 
t~rlerledir ki, bu iü.n di.iıı-

alalım. Gelir kaynakları 

'e uütçc gelirleri bizden Savarona yatı' le ı·stanbula 
çok fazla olan milletlerin 

biitçe mü vazenesizlikleri ı----------
içinde çektikleri mali sı- çok ::;cvinç verici bir Hareket etti 
kıntıl:ırla rl'fah ve ferah ueticedir. 
,-erici vaziyetimizi 11uka
yese edersek~ her yıl yurt· 
daşın vergi yükleri azal
tıldığına lrağ"rmm bütçemi
zin normal şartlar içinde 
anettiği iııki~af dünyada 
hükuın ı:ıüren mali buh· 

ran içinde hiç bir millete na
!ib olmayarı, ~erefli bir 
zaferdir. 

Bu yıl bütçemizin ge
çen yıla nazaran 1 J mil· 
von lira bir inkişaf ar· 
~etmesi C. II. Partimizin 
ın~li sahadaki prensiple
rinin de\'anılı emeklerle 
realite edildiğini ve ma
livewiıia gün geçtikc:e 
lı~r sabadaki ihtiyaçlara 
vetişerek kuvvetleneceği
~i iöstermeii bakımıudau 

Maliye vekilimizin büt

çe durumu hakkında Ana.

dolu ajansına yaptığı be
yanatı okudu~uınuz za

man Ebedi Şefimizin şu 
direktif vecizesi göıüınü

zn önilnde canlandı: 

uCamhurlyet bUtçelerl
ııl• taayylln eden ve da
lma kuvvetleame•l ser•
ken mtltterek bu•11slyet· 
len, yalnız tlenk oluıu 
degll, aynı zamanda ko
ruyuca, karaca Te Terlcl 
ltl~re her dafaaında daha 
fazla pay ayırmakla ol· 
111alıdır." 

SilkranJa o-örUvoruz ki • o • 
yeni yıl bütçemiz, milli 
- Sonu 2 inci ıavfedo --

~ 

Ankara 1 Radyo: 
Ha riciye Vekilinıiz 
Şükrü Saracoğlu 
dün ö<rleden sonra 

ö 

Pirede Savarona 
yatında büyük bir 
ziyafet vern1iştir . 
Bay Saracoğlu Sa
varona yatile bu 
sabah İstanbula ha
reket edecektir. 

Ankara l Radyo: 
Atine Ajansı bildi
ri vor: Türkive Ha-., . 
riciye Vekili Sara-
coğlu Sükrü öğle .. 

Yugoslayadan 
ayrıldı 

Ankara 2 Radvo: ., 
Bulg;ır kralı Bori" 
ö<deden evvel Yu -
~ 

go,hya l3~lşvekilini 
k<ıbul t•tnıiş \'e flk
ş;:1111 Bel g ra ttrı n Sof
y~; va ha ı·t·ket el-

n1işt ir. 

Yunan Hütômeti 
F rankoyu huku
kan taniyacak 

' 

Ankara 2 Radyo 
Atina ajansı bildi-. 
rıyor: 

Elen hükumeti, 
Frankoyu hukukan 
ta nivacaktır· 

ol 

Bunu, Burgus hü
kiın1etine bildirme
ge orada ki ajanını 
n1eınur etn1iştir. 

den sonra Elen Kra
lı 2 nci Corcu ziya
ret ile selan1lam1ş 
akşan1 da Başvekil 
~1ataksası selam
lamıştır. 

Hariciye Vekili 
Saracoğlu bu gün 
yanındaki . hey'ctle 
beraber lstanbu1a 
har~ket ~~mİ§le~d!r ~ 

. . 
~·• .. -



Sarfa 2 

Der Akşam: 

·Dünyanın siyasi vazi
yeti ne safhada? 

Ciddi ve umumi bir harbın çok 
uzun bir zaman için vukuunu ne

den muhtemei görmıyoruz?., 

Büyiik ll:uptcn ,.e 
Türk isıiklill sasa~111dan • 
sonra Çin-.Japon \'C 1uıl-
van -- fI:tbı:~ lıofrıı!'uıa:::ı ' ~ '- . 
ile İspanya nıiicadclı·:-i 
gibi ıııt.:v 1.ii !':t' ;,şl:ır :ıııı:ı· 

tesııa olmak iizrt• d · ıııy.t 
Uf U ki arı Jll s:, r:l il ll !JHI mi 
bir ci Jal görülnıl 111L;tir. 
Bunun sebepler iııi bir ~·ok 
şekillerle :ır:.!;'tırıııak ka
bil okluğu g-ibi kendi dü
l:'tincelcrimizlt:! de dünva . . 
vaziyetini tetkik et:.ııek 

suretile ineelemek 'e Lul
mak mümkündür. 

Evvela kendi va1iye
ti miıi gözden geçirelim: 
Milli istiklal miicahede
ıni7.le kahr:rnıanlığınıızı • 
en büyük harpleri kaza
nalıilmek hususundaki uıil
lt katıiliyetleriuıizi ~ ne 
azemetli harikalar '"ücı.

<la getirelıilen Lir milh·t 
olduğumuzu bütün bir 
hüsuuıet cihanının gözleri 
önilnde emsnlsız zaferler 
kazanan tarih sahifelcıin
deıd şanlı lıatıralmınıız 

la isbat etıniş olmamıza 

rağmen: Bugünün barış 

prensiplerini mü t1 af a a 
edenlerin en öu safııı<la 

koşuyoruz .. 

Ilaricrn ve dahilen 
çok kuvvetliyiz. llulğar 

dostlarırnı1.ın da girırıl'k 
üzere bulundukları Bal
kan antantı, Sad:ıbat pak
tı gibi en enerjik nıüahe
delerle mazinin ölüm uçu
rumlarını geçtik milli hu
dutlarımızı; saadetin yı

kılmaz kudreti kadar san-. 
"' lam, granit kayaları cle-

recesincle k u vvct Ii ,.e çök
mez küprülerile süslemiş 
bulunuyoruz. 

Bütiln bu hazırlıkları
mızı; barış pn1 m•iplerimi
ze ai<l ideallerimizin ta
hakkukunu kolavhı~tıra-. . 
cak oları en yük~ek in
sanlık hudutlarında ya
liadığımızı ishat için yap
~]( .. 

1. Necdet Göker 

Husy:.ı, .\merika, İn
giltere, Frafü:t \ ' C İtalya 
gibi biiyiik <kvlt•tlı~rlt: 

saıııirııi do:'tluk h;:-;;l·rilL! 
b<ığlaııaıı bir rniil<:tiı .. :\ia
<':ır \l; Almau.;ıı . a olan 
ar:ımızd · ki tt·l ııik ıı.tina

~Plı:ıtı giiıı p: <,:cikç·e ku\
,.et eştiriyoruz. 

B:.ış ııı~ıı~ihiıniz cihan 
ı-;iillın11Ja r-ıı ııafız rolı. 

o~·naınaktır. Bu yol ~ lıü 
,·ük Atanın sa<"·lı<tın<.la 
J "' "' 

i~arct ettiği iı;1 ikamr.t i 
gösteren şanlı bir insani
yet mirasıdır, bizlere bu 
hu<.lutlar üzerinde ~·ah~
mak, emperyalizim zihrıi
y(1tirıden uzakla~~n sami
ınt haklarımızı. yalınr. frt. 

sınırlarımıza inhisar etti;
rnek "urctiJe nıiidafna et
nıe~ gibi lı:ı rc!rntler~ ııı i IJi 
Şef İnüniiııiiıı bizlere \'f!l'

dikleri ~eıefli ilerleme ögilt 
"e direktifler iniıı en lıa

ı;;ın<la gdir. 

<,'iirıkii: en y:mıan 

lıir ıııli<"ı d C'll'cİ ol:ııı Tiirk 
millctiniıı; ~ıyııi 7.:uıı~rnla 

ins ·ıuiyeqH'rver bir barış. 
çı olduğunu isbat etmeyi 
bizler, AUuııızın emanet 
hır:ıktığ'ı Ciiuıhuriyet re
jiıniııin kut::ıal pı ensiple
rindcn ilham alarak öğ

rendik. 

Çünkü: lrıünilnün ' 'a
tan sc·1:1mcti ic;in yaktığı 

inssrılık µrensiplcriııc se
<lakat timsah olan ııw~a

lt!si ctraf ında icap ederse 
harp , lüzum görülü r~e 

barış müdafaa sı t!ğruna 

toplanmı ş 18 milyon fe-
• daiyiz, bizler. 

Maksaclırnız her temiz 
duyğ"ulu inı-;anın ülkü

lerini tarif cttiğ-i i<;iıı: 
Dünyarım urnunıi rdalıı
nı, alPnı>:iünıııl ~evin~~ ve 
pah:ıtın elıl1di paydcır ol
ması dü~üncPsini, ruhıa

rıuıızın <'B temiz köşele
rinde Y<l~atfforuz Lizler. . . ~ 

Zira; lıarbın fela-

<Ulus Sesi) Sayı ııu8 

R©ı<dly©-- IYeni yıl ~ütçemiziı 
arzettiği in~işaf --H©l(b)~rro~1rü0ifilo~ 

ese le • 
a 

Yahudiler için bir m'lli yurt 
1 tesisinde israr ediliyor I 

- 1 inci sayf edcn -
mü<laf:ıa: S:ı~·lı~, Kiiltiif· 
Bayın<lırlık Ekoııonıi s:ı· 

hasıııdaki verin1Ji i~leri· 
. 11 <l:1• mıze geçE·n ~ ı lan 

ha çok "e uıilyonları·!l 
fazla pay ayrılını~ buluı~· 
maktadır. Vahdet: saııı ı· 

ıniyet vuzuh v(' te\'aıiiI1 Ankara 1 Hadyo: 
İbnissuudun Fi-
li;;;tin meselesi 

bakk ında g-ündcr

digi n~cl~tııp, te· 
razinin gi"ızünü 

A.·a.pla. Jc:: .. ı~ 

Pğmi:;;. A:nerıka

ııırı tl'şehbli~ler i
le de 'ı' ı.hu<iıler 

lehine dönmü ?
tür. 

Çileyin, Lort Hali
faksla yaptığı mülakat
ta. Fili~tinin Yahudiler 
için bir milli yurt tesisi 
hususunda israr etmiş. 
tir. 

İngiliz hiikümctinin 
Filistin ıııeselesi, hak-

kında Amel'ikanın fik
rini alacağ·ı muhakkak 
görü 1 mektediı'. 

Bu akşam, lngiliz 
lerle Yabud il er arasın
da yapılacak toplantı

da İngiliz tcklifle!'indc 
nasıl değişiklikler yapı- ı 
lacağı kararla~tı ı·ılacak

tır. 

ket \ e acılarını saadet 
YU güzelliklerini yan ya
na tatım~ hir mil! ctiıı 

~-erine ~öre cGfaktır ve 
IJ;ızan da \'l'l'<ı görnıüı;; 

ne::;ill<'ri~·iz, bizl er. 

Diğ"Pr milletlere gdin
ce: bpaıı~·ada dürt 1.ıü 
yük de\'Jetin menfaatleri 
tı7. ıın zaın:uı kanlı h:ldi
:-ı·lı.riıı lwy<'C:rnlı t.kkor
laı ih! beraber çarpı~tık
taıı ::-onra. zafer ınilli~TC't 

pen·er İ:'p:: nyol kuman 
danı Frarıko tarafından 
k:ızanılıııı~tır. .Ba:1. ı iJdi
alara güre lspaııya Jı:ıı bi 
bitmenıi~tir. Çün kü: ltal
y;rnın Fr:ı n kud:uı l>l' ldc
u ikleritı i <·ide edt>lllPYU 

cl'!!i kanaatı hakiın ol 
ııwğa ua~laıııı~tır. 

- Sonu Yarın -

lbnissuud 

Japonlar mağlup 
oliyorlar 

Ankara 1 Radyo: 
Çin kuvvetleri bü-

yük bir taarruzda 
"' 
bulunnıuslnr vt Ja-

~ 

ponlar bin kadar 
ölü vererek n1ağ luh 

olnluŞt\rdır. Çınli -

1 
~ ' 

va~ıflarını kendinde top· 
üıYan bütçPmizin l.ıu kud· 
re.ti kaı:-;ısmda nc .ka. l:ıf 
şe ,. i ııc: d ıı ;. u ba yiıı e a1, gcJİ. · 

Bir ıııt>ıııleketin uı:ılı 
,·:ız!~·t•riııdeki intizam 'll 

iııld~af. o ıııPnılL·ket eııı· . . 
ııiyet ,.e inzil a ıı ı :ı gl.'lif 
kaynaklaı mın, yurdd;ı:;-rıı 

tediye kal>iliyetiniıı irı\.d 
~atım ve kuur<·tini gü::· 
terir. 8u da halkçılık ,·t: 
devletçilik prensipleriıı1 

yürüten bir · hiiküuıet i<;İll 
hcueflerinc varışta. en bil· 
yük bir mesnettir. 

Siret Bayar 
----------------~____.,--
1 er bir şehir i~ğal 
etnıişlerdir. 

Yıne, yirmi s:ıat .. 
lık bir n1üsa<len1e' 
Jcn ~onrrı, japcO 
kuvvttlcri mağ·!up 

olarak c enuba ricctt 
etn1işlerdir. 

ş z iraptır 
1 Yazan: Oiuz Özdeş 

·~ 

- 2 -

Bir arnlık hasta kımıl
dıyarak du<lağ'ıni oynattı. 

- Sıı !.. 
Hi<; lıir cevap yok .. 

Bir kaç saniye g<·<;iyor .. 
Uenc a~vni f'cs. 

' ' .,u .... . 
- Su! ... . 

Diye inliyor .. Gene hi<; 
lıir cevaı> bitilnıiror .. . . 

Bir dakika bü) k gr.çi-
vor. Za, allı lıasra ılud.ık
larını bin ıııükülatla uy
nativor. . . 

Kızım Su! ... 

yarak bir barlıak Su ge· 
tiri yor. 

- Buyur baba .. Biıaı 
dalmışımda .. 

Hasta. ı:; ıı yu İ \i~:or. 
IJP~ dakika sonra L5 - LÜ 
ya~laıında bulunan ?\l'r· 
ırıin, babasının hararetine 
bakıyor. 40 derece: 

Hararttirıin tesirlle 
kendL;;ini kaybeden hat;t;ı 
hafifı:~ güliinısiiyor .. So ıı · 
r:t lıiruen kaı;-la.rı çatıyor. 

Bir an değ'i~iyor. Sa~·ık· 
lıyor. 

-- Ben.. kızım artıl.: ., 
haş Ha~ta haha~ıııııı gitliyornm, üliiyonıııı bt•n .. 

ucuDLb ldh lıayılıııı~. k:ı.tı Takatı kalmayan ibti-
dalğrn uir halde bulunan yar basta göıleri ıü ağ'ır, 

- Nı·rıııiı~ uirdPn. silkiniyor. uğır k:ıpayor ve dud:ık-
- Baba?.. · · ' ·ıarınr bin miişkülfıtla or-
- Su!..: l natıyor. · 
NermiD yerinden fırh- - Neden ağlıyorsun.~ 
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Sayfa a 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

il A il ı~, .·l L ER İ 

Adiiyemizde Terfiler 
Ağır cez::l nıcı hke

n1esi rt z ;1 S\ h:1 V s.~ -
lim koc:ı oğ.-lunun 
nıaaş1na beş lira zaın 
icrasile tt'rfi ettiril
diği ve sulh h l<iıni 
tavın C:'dildio-i, ~or-

~ M 

ğu h<ı kiıniıniz genç 
ve kivınetli arka-., 

dcışıınız Fahri Eren 

gi. Nusayhin, Cizre 
D~rik k:ız ıl:1rın1r11n I 
h<ı ki ın lerin in n1aaş-
1arınn Z" ın y:-ı pıl ,_ 
r;ık t• rfı edildikler i 
St'\'İ ç'c'hdheı · 1111 

1lll~t11' · 

Ad 1 i Vt>Cİ a rka<lasla-. . 
rı11ıızı tebrik eder, 
nıuvaffakiYet lerinin 

(Ulus Sem~ ~yı 1158 

Tür~iye ra~yofüüzyon Postaları 
' 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 1 nuırd:r: _3 _ 
Arpa 2 50 

Kısa Dalğa: 

ıG:m ııı. 188 Keş. / l :?O K n·. 
ı n.ı ..ı ııı. 15 ı \);> Kc:'. / ~o K ,.\ .. 
31.70 m. 94GJ l~c~. /:!O Kn·. 

Bu günkü proğram 
ı :?.:~o l'ı o~ r.uıı 1 ~0.1 i) Tiirk lllÜZİj!'i 
1:?.:3:-l Tiirk nıiii'.igi-l'l ı ::?uıo .\lı>Hıh·kf't ~a.ıt a 

ı:ı,LıO ı 'ııı l'l- ı ·t :-=.:ı:ıt a-

yan. :ıj;ııı~ 't' ıııl't oroioji 

ha lıeı lt-ı i 
rn.ı ü.14 \:üzik Karışık 

pro!:!raut -Pl 
18,30 Proğ·ranı 
18.35 ~lü'l.ik Otla 

gi-PI 
19,00 Konu~ma 

Dl i.izi. 

Ziraat 

, 
\" :ı rı 

:::! t :<)O !\. nıı ıı:;- ıı 1:1 

:?t.1.> E~lıaııı. t:ıl1,iltlt, 

kurııhiyo nulaıt bor:::-ası 

tiyat 
2U)0 ~liizik Koıı: n t'Olo 

St"<lat Ediz, Piyanoda Ce
ıııal ne~it . 

21,50 l\J üzik Mdotli!Pr 

f lin ı Bir <'tl\'al) 620 --
Darı ----3- -

:\"eıhut 5 
~iercimck 3- --

i 'irı.ıç -- 22 --

~-:fı'~'.; ,~:~-= 90 =ı 
Zı~ri;ı ~·:ı~~ = 
'ı un 3?l 
l •t•ı ı 35 --'----
d:ll:Cm 18 

l:aııem il;~=-95 = 
" <.. edı 1~ 1 

l.'t•\ iı. i\'-·ı __ 
1
_3_5_ 

Jiaiılt'P ____ 3_0 __ _ 
\lazi 

""Ke:-me Şeker 
-Tın :;:eker 

12 
35 
31 ----l(uşun 111aaşına beş 

lira z ~ı nı edil ıne-si 
suretile terfi edildi-

de,·a nııın en nda n di- saatı 
19.15 Türk miizigi Fa::.ıl 

--PI 
~3,00 .Miizik C:1zbaııtl Pl 
~;1:45,24 Son Ajarn; ha · 

ht·rlcri ve yarı ıı k l pı oğ'-

120 --------
leriz. heyeti-Kürdili hicazkar 

45 

1 1:.ı~· - =.835 = 
HAVA 

Bugün ha va Şeh
rinıizde kapalı ve 

Y a O- ı ş l ı o-e çnıesi 
ö n 

n1uhten1eldir. 
Dün geceki Kar 

Yok .. Yok ağfam:ı Ncr
rnin .. A~lama kızım .. Ben 
ölüvoruın .. : Bak i~tP. gel· 
dil~r ... Götüriyorfar beni. .. 

Hasta tıar:ıretiuin ken
dit')inde bıraktığı tesirle 
kendbini tamamen kay
Lcdivor .. Ar:ı. sıra. birden 
irkil~rek . lıağırar .ık sa
yıklıyor, sonra gnıc sa
kiııle~crek bir ölü gibi 
harekctBiz k:.ılıyor. lıti
rabından atc~inden h:ıfı· ' . 
ıa \'e şuurunu ı.:aybeJcn 
ha ta ne \':tptı<rını ve ne . ,.., 
vaı)acarrını hılınivor. Ya.· • n • 

ralı bir kuş gibi, pusuya 
düf'tnüs l.ıir aslan gibi 
gö;,leri.~i açarak etnı fı 
dinlivor solııvor inliyor . ' . 
ve ha\ kırıyor .. 

Y ~;mn ~aa.t böyle ge
çiyor.. Artık hasta solu
ırıuvor inlernivor YC ea.-. ' . 
Yık la nııyor. 

nı~amla fır1ma nislıe-
ten cli~nıis v:J•~mur ke-

·' .. o 
silnıi~ .. Uzaktan, çok uzak-
tan, mandıralardan gelen 
aç köp k ha,·lamaları ha-

v:ı <nş suvu n1iktarı 
• h -

·1, l n11liınetreclir. 
Yerdeki Karın 

irtifaı 4 milin1etre
dir. 

1ft dc,·arn N1iyor. 

Hafif hafif kar serpiş· 
tiriyor. 

Ht.>r taraf :::cssizlik iı;iıı
<lr ... 

La•nbaınm du ,·:~rda yap
tığ"ı titrrık \ 'C korkunç ha
va11erinucu ba~ka bir ha-. . 
ı ek et dahi yok .. 
Her ~ey susınu ..... Her yer 
Rakin. 

Odanın iı:indc bir Ü
Him s~~sizligi \'ar .. Hasta 
ok.adar sakinki. Nermin 
derece ile baha~rnın ate· 
:;ine IJnkiyor 37.5. Çok iyi 
uir netice ... SaatlerJen be
ri babasının IJa~ uçund:.ı 

}Jekieyen N'Prnlİll gittikçe 
spluyor: t>riyor sanki. l'ern
he \'anakları lıir liın:.ııı gi· 
bi ~ap:-!arı. Yüzünde ~üz
ı~rinde \'C bakı~larıııda bir 
HeY<lcn iirkiıyormii~, kor-• . 
kuyorınu~ ve kacıyormuş 

ıribi acizlık, yalvarıcı bir 
e 
hal var ... 

Dakikalar bu , essizli-
gin iı;inde ilerleyip gidi-

20,00 Aj:ını-;, mctPoroluji 
haberleri, ziraat lıorıa:-;ı 

fiyat 
ram. 

Kum üzüm 115 
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yor. Hiç. bir fe,·kal:hlelik 
gözümüze çarpmıyor .. . 

Kar ba:fı. hafif, hafif yağı 

yor .. 

Rir aralık lıir t'CS bu 
sakin odada inliyor iııJi. 
yor. 

Su .. Su 
N'tmni!ı :-.uyu g1.•tirİ;'\'Or, 

mecalsiz elleriyle baba:5ı
nm Lin ıniişkilfttla ba ~ıın 

f ran~i st Dahiliye Hamının sözleri 
Alman ya ve Itaiyanın iyiliklerini 

unutmiyacağız 

Ankara 1 Rcıdvo 
B. rlin: Burgus hü
klımt'tİnin dahilive .. 
nazırı de.11istir k: 

bul edeceğiz. 
• 

Halk rnanen ve 

siv~seten hastadır. 
.; 

. 
ka<lırarak suyu İ\'İriyor.. « ~lüşl ·ü~ saa tlarda 

Sonra bardağı küçiik .. 
ma~aya. koyarak her za. ltalya ve Alınan- ta hıuanıelesi yapa
mauki gibi lıalıasının ya- yanın b\ze yaptığı cağ·ız» 
mna sokuluyor "e onun v,;rdınıı unutnıİ\'a-

Onu·1 için Barselon
da ilı~ dafa bir has-

kır saçlarını! geni* alnını • ). ı· 
ca<rız. 1 ı<rer (ev-

okuşuyor, solgun yüzüyle ö ,-:, ~in Meclisi nekcıdar iztirap çektip;i letltrin bize kcırşı 
anlaşılan babasının o e~ki gösterdikler i do-;t-
~,ea ve giilt·r yiizünü !'c.v- l l I k tle k,.. Çın n1ıl let nıeclisi - u ~ arı nt·z. ·t. (l-

re daliyor. O kachr duli- = .. ~ y. pt ığı fevkalade 
yorki baba~ınııı bir k:.ıç ı--~~~-~ ~·v• • 1 toplan tı da çok mü-
kerc. diin~1:1da crı se' <ıı•rı ın-

- Kızını .. K ızıın t'arı ! ... o :;-rıı, giilr-ı; yiiz- h İ 111 çok n1ühin1 ka-
Süzüuü duymuyor, işit lü hoş lıabası ~ermiııic ra rla r \'ern1 iştir. 

nıiyor lıik: .. neler konuşınnz: nf' gii'l.d 
Z:n·:.ı llı kız, za"allı Ner- hikfl~·cler aıılatıııa1.ki... Kı~ 

nıın.. günltrinde souanın ctra· 
Henüz 16 y;ı~larında... fına dizilerile balıa~ının 

Yalınız lıa:;ta lıabasıııı ha:; o nükleli bö.'.leriııi. hika :e 
ucund.a g·ünlercc, hafr:ıbr lPriııi uinltnı•·k ~nınirıl'C 
ca uykusuz k:ılıuı~... Bir en bü) ilk z.e\'k olınu\'tu .. 
dilim ol:sun ekmek yeme· ı 
mı~. fakat o hiç buıılara 

ah.hrmıyor. Babası onun 

Bu kc1rarla r ar·a
~ıud:ı, tayya recili
gin inkişa fı, hudut
h-l!'ııı tcıhkimi ve 
harp (.Soa sında fab
rikaların çalışılması 
vardır. 
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T··r 
Kur 
y 
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M. Siret Bayar 
Baaıldıiı yer: (ULUS SESİ) Basımeyi 

Türk evinin ş~

refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz, kava
u oz reçelleri, şişe 

şişe şurupları ol nıa-

yanbir ev, Çocuk .. 
suz bir vuva kadar .., 

tadsızdır. 

Bu güzel anane 

nıizi yaşatalım. 
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~ ... ·-~" .. --(\ ctj Q iS Hep ulusun biriktirme gilcüııe ; 

12::= ..-- ~ •• dayanır. #', cudur. =« ~ en :: :, 
c:IJ _... ~ ii Bu gücü arttırmak hep senin ~~ 

l '11 > ..... ~ ~ :: ~~ ~~~~~~"'3~~~~~~~w.ı ~ < :: elindedir :: 
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HER TÜRK çocuGu HJN j :1 
il OKUMASI LAZI BİR ~ ~· · u 1 U S s e S İ i 
. ROmAN 1 ,~ lE5> a i 1 Fiyatı150 kuruştur ~~ ıg)c§l~O m@vo :;r,/ 

--~~;.~~~:.i~~~~l 1 ~ Doğu illerinin en mo~ern bir 8 A S 1 M EV 1 O 1 R 1 
:+ " I~ - 1 Tür Hava Kurumu ... Her nevi Defter, Çek, Bo- Yeni getirttiaimiz 

-- ,,
8 

CI _ T [ R T 1. p ~ I\" kb K" b Ik fantazi ve kübik L ~ no, ıa uz, ağıt aş ı · - harflerle çok şık 
lan. K.artvizit, Davetiye, ~eçete kAğılnrı 

B ~· •• k p · :1 Duvar afişleri, Sinema ve basılır. uyu ıyangosu : :i Tiyatro biletleri çok güzel Müccllithanemiı vardır. 
bi~ şeki ide basllır ve kısa Her boyda kitab, defter ifJ 

3 ncü J(cşide: 11 J\la rt / ü3U dedir bir nıüddet içinde te:slinı ,.e sair bütün şeyler çok ~ 

50 000 
edilir. şık ve begenilecek şekil- 61 

Büyük İkramiye: • Liradır . .'. •cte tcclid edilir. ~ 

1 Buncl:ın ha:-ka : ı :>.000 . 1 ~.oco. 10.000 liralık 

ikramiyelc>rle (~0.000 \'C 10.000) liralık iki ac1 t>t mü
kafat vardır .. . 

Yeıı i t r•r tipten bir lıile C :ılar:ık i~tirak etııw~ i ih 
mal Ptmeyiııi.~. :-;jz <k piyangonun rnesııt \·e bahti
yarları arasııı a girmiş olur. unuz . . . 

VerilPcek sip:ı:-i:sler. göderilece~' paralar M:ırdinde ( Ulu~ se~i ~ 
Rı,:; ınıcd ) ld3re müdürlüğ'ü namına gönderilmt-lidir. ~ 

Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok".lnaklı bir ~ 
rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. ı 

--J!~qm·,.····· 


