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Cumartesi ı 
Sayısı 100 Paradır. 

Oıı İli;iı:tei ~·ıl 
.. 

Hariciye Ve {ilimiz 
Atina an •• •• 

Oil 

Bay Saraçoğlu, doğruca 
~olmabahçeye giderek 
lnönüye :ıü~aki oldu 

Hay Şükı·ü ara.çoğlu 

Ankara :) RaJyo: 
Haricivc Vekili~iz 

Şük rü S·· ı· çoğ!enu 
h .ıil S ı' ro n; v·1 

tı s <' t on ved1Jt" 
Dol ıı 1):,Lçe s·,r:ıvı ., 

ü ıün .l 

tir. 

ded1irl ... 111İş 

B ~ y S \ r :;çoglu. 

S ' r · v r C·:laL f3 
t;"l h ıi t-0 nutanı t 
· fı ı ı i ı n k. . :::-ı l. ı l

n 115 v .... Oolınab1 ıhc;e 

sn ı-avına cıkarnk. 
.; # 

l~eisicun-dıur İ~nıet 
lnönüy(• ınübki ol 
nıuştur. 

Kuruluş yılı ı Ağustos 927 

POLONYADAKI ALMAN TOPRAKLARI 

Bir Polonya gazetesi diyor ki: 

Madamki Almanyanın haklarını 

tanıyoruz, yerlerini iade etmeliyiz. 
Ankara 3 R~clv~ : 

Pı.)lo ' Ya b' rlik ka;11-
pı . ı ~ciisi kabul et
tıg:i b ı r p.lrarl;1, Po-
onvanııı d·1 di<rer - ..... 

A \TU pa dev lctleı i 
gıbi bir nrdı reci 

bu l u .n cısı ileri sü 
rul .11ekteJi r . 

Hitlerin Evin~e 
Anka ra 3 R advo: ., 

B~rli n : Hitler dün 
gece e vinde Alnu1n 
i k tisa di yatın ın en 
yüksek sin1alarını 

kabul etnıiştir. 

Bir haftada yatala· 
nan taçatçılar 
Ankara 3 Radyo: 

("J~ çen bir hafta için 
de gümrük n1uha

---------------I t'l ıa teşkilatı tar~-

Bir g~ ze t~ diyor ki: 
ınüstt->n ı lekeler bize 
,ud dt>ğ"ıl..l i r . Bu top
ra k lcı r, Alınanyanı n 

hurclları idare ede
nıiylceği ileri sürü
lerek bıze veril ıniş-~ 
ti. ~ladau ık i Alınan niyoruz, hunları da 
yanıtı hak ları nı ta- iade etn1eliyiz. 

Alman devlet reisi 
Adolf Hitler 

1 / Ü~ ~ ~ lflı 'D@ ©j S\ fından cenup budu-. ı .c:>. Yf c:> ~ dun1uzda biri ölü 

İskenderiyede merasimle 5 Ta a d 'd . 42 kaçakçı, S4tı kilo 
karsılanawak h susitrenle . yy ,A a rı cı_varı nı g ümrük kaçağı , 150 

. Vahireye gitti şıdde !e bombaladı Türk lirası, ao ka-

Anknra :3 Radyo: c.::tıııiştir. çakçı hayvanı ve 
Ankara 3 r~adyo: çalınak sureti le ya

İ kenderiye: I{ r a 1 tı sela'l1lnn11şlardır. 

Farukun heınşiresi 1 Karaya çıkan veli
prenses Fevziye ile ahd doğruca Rasel
evlenınek üzre Mı~ı - tin sarayına gide
ra o-iden f rnn ,~e- rek prens .l\.1ehlnet 

~ 

liahdı, ~1ilan yatile Ali tatnfından ka-
bura ya gelıniştir. bul edi ln1iştir. 
l\lilan iki top attık- \Tt .. Iİılhd bir nıüd
tan sonra hareket det sonr~ hususi 

etn1iştir. Lin1anda trenle K:ıhireye ha

ki gen1iler düdük reket etıniştir. 

Beş N"syo!lalist tay- İ nsanca zayi"t yok İstanbulda 3 kaçak
yare ~1adridin cİvH- sa da bazı büvük çı, 57 parça gümrük 
rını bon1bardun1au hnsarlar ol n1uştur. ka çağı ele geçiril .. 
• , • n1 iştir. 

ln)ltore- lspany Haşaratı müca~ele papa seçildi 
Af!kara 3 Rndyl>: Ankara 3 Radvo: 

Bir Ingiliz tic,ıret İzn1ir ve Avdın "'Yi
heyeti ~akında .. Bu~· layctleri b;ğlarına 
go;;a gıderek lngı - arız olan haşurntın 
liz · ispanya ticaret irnhasi ınücadelesi
ınün:.1sebetlerini ınü ne bu sene de baş
zakere edecek lerdir. lannuştır. 

Ankara 3 Radyo: 
Roma: yeni P apa 
dün seçilmiştir. Pa
pa ikinci Pipi adını 
a ln11ştir, 

·--~" 
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ller Akşam: 
:a -

Balkan Antantı 
Umumi barışı garantileştirecek 
olan, nıü~bet bir ün1id güneşi gi
bi, dünyayı ışıklandırnıağa ha
zırlanan büvük insanların ese· _, 

ri<lir. 

İ. Necdet Göker 

Bir kısmı Turani: lı ir 1 mnellerile çarpan ı;;e fleri 
kısmı da S ıln.v ı rkıııc1a u tarafından temelleri en 
ol:ı.n Balkanlılar ; siy:1~i, s:ığ"am e5aslarla kural-
tabit Ye ikti:-;adi huu ıı tl a- muş dünyanın en yüksek 
rının selameti ve millet. sulh ve emniyet iclealını 

}erinin refahı i ~i n sa~mz

luğa hasret k:.ıl an irı~:rn

Jar gibi sülh tehassü rü 
içerisinde asırl are.ı çı rpın

mış durrnu~lardı . 

temsil eden bir te~ekkül
dür. 

Acun barışını kuvvet· 
l f'~ tirecek en emin bir ga

ranti haline getirilmiş o!an 

Balkan Antantı tereddüt
süz diyebiliriz ki : Yakın 
bir istikbalde umumi :ml
hun refahını if'aret eden . 
bir hami rolünü oynama-

(Ulus Ses~ 

R©ı<dly©--
--H©ılQ)~rru~rrnnifi1ü~ 

lsviçrenin milli meclis reisinin 
Hu Hu 

İsviçre her türiü yabancıiarı ken
di topraklarına gırmesine müsa

ade etmiyecek.tir 
Ankara 3 R auyo: 

İsviçre nıilli nıeclis 
reısı Valiton bir 
toplantı da İsviçre
nin, A1illetler Cemi-: 
yetine sadık bir aza 
olduğunu 5öyliyerek 
demiştir ki: 
İsviçre her türlü 

v:l ba ncı unsurla rın 
kendi topraklarına 
<rİrmesine n1üsaade 
b 

etnıivecektir. Bu-., 

nnnla beraber bü-
tün n1emleketlerle 
ivi nıünasebatın ida-., 

n1esine ça lışınakta
vız . 
.,j 

Sayı 1HW 

Hava 
Vaziyeti.. 

Bugün Şehrimizde 
ha va k:J palı sisli ve 
yağişlı geçecektir. 

3-3 939 Cuınartesi 
• v v 

o-ecesı va cra n va <J'-b ..; ö ., ö 

rnur nıiktarı 5, n1i-
lin1etre 10 beştir. 

Rüzgar güneyden 
sanivede 12 ile 13 

.1 

n1etre esnıektedir· 

lran Veli~aMı 
Mıs1r~a 

Ankara 4 Radyo: 

Balkan dağl a rı in ~an

larının medeni varlıkları ; 

eşkiyalar, haydutlar \'e 

komiteciler tarafından ha

zırlanan mezarlara gömü
lüyorlardı. ğ:ı <;alışacaktır. 1--------------------

İran Veliahdı kahi· 
reye gel nı iş ve par· 

Bu suretle yüz binler
ce ana yavrw su gençlik

lerine doyamadan, insan
lık arwlarım yerine ge
tiremeden, insafsız top
rakların merhamet tanı

mak bilmeyen derinlikle
rinde erimi:-:: <britmi:-;lenli. . . 

Tabiat Türk milletini: 
halaskarları olan Atatürk
Jeri, İnönüleri , Fevzi (.'ak
makları bulabilmek ic;in 
iztirabın en amansız yum
rukları altında kıvranma

ğa uıun yüz yıllar nasıl 

mabktlm etmi::-sr, ayni ta
biat; maalesef BalkanlıJa. 

rı da ta kuıtulu:;;l<ırın a ve 
zevk verici ideallerine ka
vuşturuncaya kadar ayni 
müztarip ve kasırgalar 

yaratıcı elemlerle kı vran

dırınaktan ~ekinmcwişt i. 

Tarihin keııdileı ine vrr
dikleri derslredeıı \~ok geç 
ilhanı almış olan Balk:m . 
lılar; artık aralarındaki 

içtimai, iktisadi ve anane
vi varlıkların t ekftruülü, 
mesai i~tird.klcrinin zaru ri 
oluşu gibi en samimi uost 
luk hi tı.le rile senelerden 
beri elele venui~lerdir. 

Balkanları hakiki kur
tulu, yoluna g-ütüren Bal
kan antantı , dahi Ata.tür
kümüz ve müşfik ruhlu 
Şefimiz l smet İnönü ile 
dilter Balkanlı do8t <lev
!etlerin kalpleri insanlık 

Balkanları da : Milli 
~er İsmet İnönünün yol
larıımz üıcrint~ serptikle
ri cleınet demet tmlh ve 
selamet, insaniyet ve me
deniyet ı ~ıklarının aydın

hklaril~ süsleyerek nura 
gark edeceğimize güven
<liğimiz için seviniyoruz. 

Balkan Autantının 

büyük banisi ebedi Ata
türkün: " Bir gün Bal
kanlardaki hududtlar kal
dırılacaktır.,, diyen kıy
metli sözlere aid parlak 
idealın tahakkuk edece
gine bu sevin~~ ve inanç
la güveniyoruz. 

llt Öğre.tim 
~1aarif Vekaleti

nin haf talık olarak 
çıknıakta bulundu
ö·u İlk ö<rretirn mec-o b 

n1uasının ikinci sa-
yısı da öğretnıenler 
ve eğitmenlerle öğ
rencileri ilo-ilendi· 

ö 

ren dolğun münde-
reca t ve faydalı ya
zılarJa çıkn1ıştır. 

Okuyucuların1ıza 
hararetle tavsiye 

ederiz. 

Antakya Halkevi tem- ' ~~1~0b;.;ur~!te:;~~; 
sil kolu baştan başa dona

tılmıştır. 

Muvaffak oluyor 
Antakya Kahvehanelerinde de 

halka faydalı konfranslar dinlei
tirilmektedir 

An tak yadan 

bir görünüş 

Antaky~ [Hususi] 
Son günlerden iti· 
haren Halkevinıizin 
muhtelif hcıtipleri 
ayrı ayrı branşlar 
üzerinde olnıak üz
re şehrin bir çok 

kıraathanelerinde 
konfeta nslar ver
nıişlerdir. 

Çok faydalı neti

celer elde edilınek

te bulunan bu kon-

feranslara, Evirniz 
hatipleri seri halin
de devanı edecek
lerdir. 

Evinıizin yedinci 
.::ıçılış yıl dönümü 
n1iinasebetile gös
terit kolundaki genç 
arkadaşların « C l
navar» isin1li piye
yesi ile Antakyalı
lar çok iyi bir gt ce 
yôşadılar· 

Halkevin1izin ten1-
sil kolu, n1illi piyes
lerin1izden Akının 
gösteri hazırlıkları 

ile nıeşğuldur. 
Halkevi hatipleri

nin verdigi konfe
ranslar, gösteri<l 
kolu elenıanlarının . 
bizlere yaşattığı ne
ticelerle n1uvaffa
ki yetli çalışnıala ra 

sahne olmakt~~ır -1 

... 

'i 



s~ra 3 - (Ulus Seii) Sayı 1160 

Aşk lztiraptır 
..• ~ .. ~ ................. ~~ ..... ~, 
·! R A oy o ! günlük 

-
. Diye haykırıyor \'C 

Lıtap bir hale ; düı:erek 
güzlerini kapıyor... Gene 
ayni sessizlik ... 

Kar hftlft yağıyor ... 
De!ı~etli bir avaz var .. 
Sular donmus .. ." Sokaklar 
tamamen IJUz: .. 

Gözleri :ığfam:ıktan 

Şişrni~, IJerııi sarannı~ ol:ın 
~ erıııi n güz.lcrini IJir<len 
deli gibi a<:ıyor. Ilakıyor 
babaswa. büyük uir !"a::-;
kınlıkJa IJa~ını oğu;o~. 
Kendi kendine nıırıh.lunı
yor. 

- Urumul'uın... Uyu-
dum ... -Ben de ne sayğı
sız ve sevgisiz bir evJ:lt
ınışmL Yani başımda ba
bam sayıklarkeu, inler
k<'n IJcn burada biraz 
ferahlive,·mı diye uyu-. . 
Yorum ... Bunu l.Jen yap-
tım.. Kimbilir belki ba 
bam benden bir şey iste
miştir... Za valh baba .. Za
vallı babacığım. 

Nermin kendi3ini tu· 
tarnıyarak baLasının üs
tüne atiyor. 

- Baua.. Baba... Sev
gili babacığım. Sen ya
şayacaksın.. l''akat ben .. 
Ölmeye Jfiyik bir kızım .. 
Baba .. Beni affet... 

Hasta birden güzle
rini a.\ıyor .. 

Tek bir kelime 

- Kızım 

- Baba .. 

Sarılıyor, hıçkırıyor
lar., 

Xe acı, ne iztiraplı 
dakikalar l.ıu. lki:--:i de ağ
lıyor ... Fairnt iztirap çek
tnh·orlur bile .. Bilakis bel
ki ~le iztirapları azalıyor .. 
Ağlamak... Keşke her za
man böyle ağlasalar d:ı 
ka.lplcıi biraz olsun f e
tctblayabilse ... 

Hasta göksiine bastır
dığı kızının saçlarını ok
Şarken mırıld:ıniyor. 

- Annen hala gelme
di ıni? 

- Hayır! .. 

1 Yasaa: Otuz Özde.-t....., _ _ 1 .,.,~....,.•••••••.,••--••~•~ ; - PİYASA--

4 

Hiçmi gelıniyccek? 

Nermin La basına ba
kıyor. 

- O. nasıl söz Lab:ı ... 
Gclec~k tabii gelecek .. 
Hem de bugün . Dün , 
mektup geldi... Orad:ın 

hareket ettiğ"iRi Lildiri
~rordu.. :Muhakkak gele
cek balı:ı... Bııgüa .. ·Bel
ki uir k~ı; ~aat ::.onra .. 

Ha:-ta kupkuru du
daklarım onrnth·or . . . 
- Ama bt>ni göremi

yecek ! . 

- ~eden'? .. 

- Ben .. Ülceeğiın .... 

Nernıia, babası sö
zünü t:ımamJamadan hay
kırıyor 

- Hayır. Baba.. Sus 
hayır ... 

Ve gene sarılıyorlar. 

Sabah saat 10 ... 

Hasta git tikçe fena
l:ı~ıv or. . . 

Beş dakika en·e1 
Doktor gclmi~. lıa5tanın 

nabzına bakıyor.. Sırtını 

<linliyor .. Ve sonra göz
leri sanki dışarı fırlamı~ 
gilıi. güz knpaklarını açı-

yor .. 

Tür~iye ra~yodif üz yon Postaları 1 
ı Bu~d:ıy " 3 Jl 
·' .\rp:ı 2 , 50 

·Türkiye radyosu Ankara radyosu , r=-"n_rI_nr_c:_u\;-.aı-)1·6-2-0 1 ==-
1 >arı 3 

Uzun Dalj?a : 

Kısa DaJğa: 

lG~rn rn. 18:~ Kc~. / 1:?0 Kn'. 
ln: 7 4 nı. 1:) U).1 Kr~. / :?O K n·. 
31.70 ııı. D-h33 J"c:::./:?O K""· 

Bu günkü proğranrı 

1 ~ohut 5 
' .Mer<'imek 3 , 
PiriIİç ___ 22 --

Sade Y a{r 90 -
-:-f r.re Yai'.°ı---- --

. - ·-------
Zenin ya:ı-1 70 
--!- .. ~ 

1 Yün 3fl 
1:120 Proğrnm t ıı lı ı ıh ~ .ı .... ,, iPri t ı ırri 35 --
l:U35 )liizik dans- 1 >J ~U.0() Ajan:-. nıl'tcoroloji ı - Ha.dem -- 18 --
ı..ı,oo .Menılchet Saat a- halıci'lPri. Zirnnt hur8:t~ı , """iT:tdem içi 95 --

yarı, njans ' ' C meteoroloji fi;:ıt _ , , . . l ı _Ce\'İZ - 1~ 
hnuerleri :.O: 1.> 1 < ııısıl Dımy:.ıta B Ut•,·iz içi 35 

14, 10 Türk mü1igi halk piri:irc g-idcrl~en.... - Jf<tlııep--- 30 
musikisi Halk türküleri ve ~ 1: 1 j :\!e::ı.ıleket Saat :t- ~\lazi 12 --
oyun lıa,·aları ,·arı f\esme Şeker 35 -

14,40)5,:JO .Müzi!\: Dans 21.lj E'ham! tah,·ilftt Toz ~eker 31 --
--PI knnıbiyo-nnkut borsası Kahve 120 --

11,30 Pro~r:ım 1 fi_\ .. ~tt .. b - - --
~ 1 ~a un 45 

17,35 Müzik Dans Saatı ! 21,25 Folkl<K Halil Badi (.'ay 335 ' --
-Pi ! Yöııetgcn A~iret musikisi i(u.ruiitiİm-,, 15 --

18,15 Türk müzigi S~vas- 1 :?t,40 l\liizik Küı:ük Or- 1 Pekmez 12 
lı Aşık Veysel' t> İbrahim ke~tra- Şc·[: Nf•t•ip .. \::kın 1 Hal --, 

50 
18:35 Türk uıüzigi Fasıl :-2:?,0J Haftrıltk po:-ta ku-

saz heyeti tusu 
19,00. Konuşma Dış ·poli- 2:?:30 Müzik Senfonik 

tika hadi~eleri Pl :ıklc1 r 

19, 15 Tiirk müzigi ~fu

allim Xuri Halil Poyraz 
19,45 Türk ıııüıigi İki 

]arca birbir !erinin ~özle

rine bakıyorlar, ve ue1-
k ıde bunla lıırbirinın kalp-

)erini, iztiraplarını 

mağa çalışı) orlar. 

Hasta güHiyor. 

anla· 

Yaıııına daha yaklaş 

::?;~:4fl,::?4 :'on Aj<tıı::> h:.. 
bPrleri , .e yarın ki proğ"-

ram. 

lı:ı.. 'l'alıii oda ~ok SC\'er .. , 
81ZI .. .. 

Peki neden gelmedi. 

Gelecek hab3 .. Senin 
hastulığ"ını i~itir i~ituıeı 
hareket etmi~ . . 

Vilayet Defter
darlığından 

1 - Hazineye ait ve 
ceza evi dahilinde ka
im bir bap dükkAn ile 
bir bap kahve ocağının 
tarihi ihaleden Mayıs 
941 ğayesine kadar ica
rı açık arttırmaya ko
nulmuştur. 

_ Ç:-,buk ha~taneye kal- , kızım. S(.;ninle Liraz k'>· 
clırın. nu~alım. 

I1a5ta deriıı bir nefes 
ali yor. 

2 - Buna ait şartna
me ve müstecirden ara
lınan hususi evsaf ve 
sartlar talipler tarafın
dan DeCterdarlıkta bi
Iabedel görülebilir . .Ne olJu ... Doktor baş

ka hiı: bir sev sövlemi-• • J • 

yor... Xermiıı babasının 

h:ıstalı~ını üğrclıınek için 
Doktorun ayaklarına ka-
pandığı halde doktur 
zinı :ı.çuıiyor ... 

. ..... . 
Bir ~aat sonra. II:ıs

tanc<lcyiı. 
ıı 

Beyaz bir o<la... Her 
sev bcnlz .. . " -

Bir Karyola , onun 
iı;jnde b:ısta lıaba, baş 
ucunda kızı Nermin var .. 

Hasta sakinleşmi~ .. 

Kız ve 'baua dakika-• 

Nermiu babasının ya . 
nm:ı ualı:ı ı•ok Y:tkl;ısi-

\ - . 
yor, onun zaif ellerini 
a\·uçlarının arasına ala
rak okşuyor. 

- Söyle baba. 

Hastanın ·gfüleri bü 
yüyor. 

Beni seviyoruıusun 

- Hem <le o kadar çok- ı 
ki.. Sizi Lir çocuk gibi, 
ve bir cvJ:.ıtlın babasıııı 
sc\·cbileceğindcn pek c;ok 
sedyorum. 

- Acaba annende IJeni 
seviyor mu? 

- Ona şüph~mi var l.>a-

• \.. 11 ... l )Pınek g"Pif'Cl:'k 

ha .. Ul'lt CPk,. "erıııin l'lle
rini Lalıa5mın ı;.akağ·ıııd:t 

gı·zdiriyor. 

- }.\·den ü~· le ~ö~·liyor

sıın b:ıba.. Y oks:1 g-elme
:,iııi btcnıiyornıu::un. 

- Geltcek ... Benim iıti. 

r:ıplarnııı ı;o~. ltmaya ge
lecek... Bc>ni öldürnwgc 
lıir an C'\ el or•aıian kal
dırn1< ğ-, ,,. }P('('l... dPgilmi .. 
Gelsin bakalım... Xasıl 
~el~in. O .... 

Hasta gerbini söylcnıi
~·erek 1Hıi'!:1ııua bir :;;ı•y 
tıkanır gibi oluyor, üksü
rüyor .. 

-Sonu Var-

3 - Arttırma 6/3/939 
tarihine müsadıf pazar
tesi günü saat 14,30 da 
DcfterdarJıkta müteşek
kil komisyonu mahsusa 
huzurile yapılacaktır. 

4 - Arttırma açıktır. 
f> - Muvakkat temi

nat miktarı dükkan için 
18 1 ira 75 kuruş kah ve 
ocağı için 15 liradır. 

6 - isteklilerin yevmi 
müzkurde teminat mak
hu.llarile birlikte komis
yona müracaatları ili n 
olunur. 

, 



JD AREHANESİ 
F.ald .._lm7f Blau 8-f Daire· 

T e ljTaf Adresi 
Mardinde "Ulus Sesi,. 

YURTT A~! 

Türk Hava 
Kur mun 
Vardım Et -

Um11mi Neşriyat Ye Yazı işleri 
Direktörü 

j1. Siret Bayar 
Baaıldığı yer: (ULUS SESi) .B.aaıme•i 

Türk rvinin ~c
refli an::1nesi kiler
dir. 

Kavanoz, kava
u oz reçelleri. şişe 

şişe şurupları ol 01a- 1 

YDn bir ev. Cocuk .. . ,, 
~ıuz bir Yu \'a kn th:ı r 
tatlsızdır. 

Bu güzel anane 

nıızı yss:ıtaiım. 
~ . 

~ Bu yardım en bu-«@ 
.: o 
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~ Her nevi Defter, Çek, Bo- Yeni getirttiğiıniz ~ 
141 fan1:azi ve k ü bik ~ 

J) no. ~1akbuz. J(ağ·ıt başlık- ha ı:ı ı k k ~ 

Büyük Piyangosu 
, ~ r .1 er e ço şı ~ 
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