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"ahibi ve Başmuharrir 
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'ıteınıeket · mennflıne aid yazılara 
8!\1alıırımız a~ıktır. 

Basılmayan yazııar 2'eri - veriimez. 

Sayı 1219 

13 Mayıs 1939 
Cunıartesi 

Sayısı ıoo Paradır . 

On ikinci yıl Kuruluş ~·ılı 1 Agu stos 927 

Kamutay dün Başvekilin Harici siynset 
hakkındaki izahatını tasvib etti . 

Başvekil 
Relik _Saydam 

Türk-Ingiliz müşterek beyannamesi 
353 reyle ve ittifakla kabul edildi 

Akdenizde, Harp 
vUkuu halinde İ ngiliz Başvekili 

Çemberlayln 

Türkiye ve büyük Britanya bilfiil işbirl iği yaparak birbirlerine bütün 

Yardım ve müzaherette bulunacaklardır' . G 1 K A • o·· 1 enera azım za pın 

Hasvetilin mO~im ~eyenatı 1 e. M. Msciisin~e beyanatı 
(Radyodan Not edebildiklerimiz ) 

) [ uhterrnı arkada~l:ı- tımızda kPrıdirıi yeniden 
his cttirııw:-i :ııııntlan iti-rırn, 

Avrupadaki siya~i ve baren hiiktlıııetimiz kPndini 
askeri vekayiin son za- ı ıı.ıilli bir enırıiyet uıcs·Ple-
tnanlarda ne yold~ ve sı karşısında bulmıı~, YC 

ne ~uretle inki:-.af • etmiş en tehlikl•li tı:::adiil"!Pre 
oldul'Yu ınaİOıı;unuzdur . maruz bırakınak::-ızın bita-

b 

l>ünya sulhunun büyiik r:.ıf kalınası ıniinıkün ol-
ve kanlı vekayi ile ha- olnıayacağ·ı 1'ana:ıtııı:ı var-
1<.•luar olmaması , idare mı~tır. 
n.ıes'uliyetini ellerinde tu- Malunıunul'.dır ki, Ak-
tan dcvltıt ndaıııl:ırı i\İO denizdeki lıiltüıı alakadar 
en mühim, en <likk:ıte de vletlı>ri biri birini emr1i 
tleğer mcnu te;:;kil <.'di- yet i~iııdc lmluIHlurmak 
yor. 

Memleketimizi yarının 

tehlikeli hfıdi:ıelerinden u
zak bulurıdıırmak, .A \•ru
paua \' l' bütün dünyada 
La\' gü teren ihtilftfü!r 
önünde sulhperver siya~e
ti nıizin sauıiuıi bir teza
hürü olan lıitarafane kal
ırıak cumhuriyet içiu e~as
lı siyaseti t<'~kil etmekte 
idi. 

}i'akat lıfıdisatın Bal-.. 
kan yarım adasıııa inti-
kal c1 ınesi ''e Akdeniz 
emniyetinin milli baya-

v<! burayı Lıir vat:rn ~aya
rak onun mH::;avi nirıwtin
den hepimizin mibte:fit 
olmasını daimi olarak te· 
menni etmi:;;iz<lir. 

Hiç bir alakadar dev
leti, hiç lıir hekemonyaya 
uıe,·clan lııraknrn van Ak-. . 
denizi hftkiuı bir halde tut 
ıuak bizim i~~irı ıııi1li lıi r 
ınenfaattır. 

Hükumet, milleti harp 
b:ıdiresindcıı uzak bulun
durıııanın c•n müessir ça
resini yine ~ulh iı;in har

' bi göze alarak sullı<;u dev-

Ankara ( A.A) Biiyiik 
Milll't rıı<·clit-iiııin lıu g-iiııkii 
toplantı~ın da Ba~v<'kil 

Doktor Hdik 8a~·<lam 

Tiirkiyc· lngiltPre ıııii~tl·rPk 
lrnyaıın:ıme~ini okuıııus 

vı· Lııı ıııüııa~ebetle be~ 
an at ta buluııınu:;-tur. Ta:;. 
niflPrin nl'tice::;iııde üı·viiz .. 
elli iiç rPyle ve nH·veudun 
ittifakile lıiikiııııctiıı ~iya
seti ve beyannanıP tıürPk
li alkı\;'l ar ara::ııııda t:~S\' İu 
c<lilıııi~tir. Tt~krnr kiir::,ive 
gelf'n lfa~vekil Hl!fik ~:t·\·
<lanı ~uııları sü~.1h·ıııi:;ıtir. 
Liilfen izlıar bu~·ıırdıı~ u
nuz reyle hiikfırııPtİnJiZl' 
kU\'\'l't \'Prdirıiz lıııg-liıı ol
duğ"u g-ibi yarında :-iziıı 
itimatl.ıııızla ayni ı-iya::-et 
\'C ayni yolda yiiriiyecc
g-ız . 

letlerle lıirl<'f'l"rek şulhu 
• 

nınhafazaya karar nr-
ıııiştir. 

Bir Avrupa devleti 
olım Türkiycnin harp teh-

i likelcriııin milli lıayatıınııa ı 

\ -Sonu 2 rıci sayfada-

Mecliste beyanatta bulunan .fialikesir Meb'usu 
General KAzim Özalp 

)ıfuhtt:rcın ark:ıdaşlar, 

Bu okunan trklif ınilıi 
hükumetimizin tc~Pkkü
lündenbcri yapılan siyasi 
acıla§ınaların eıı mühim-

\ 

lerinden biridir. Bu t.ek
liflcrimiz lrıgi!ir.lr.rle mii
Sa\'İ şartlar ,.c haklar l dahilinde ıınla~arak Ak
-Sorıu 3 net sayfada-

- - ~ - --J 



(Ulus Sesi) 

~c§l~v~lkü ~ ü m n~n ırıı 
mlUılhlöm ~~V©\lfil©\tn 

-Bas tarafı l uei ı::aYfoıla-. . \ 

te~irl•1rini ehl·muıiyt•tle Jıe. 

sap Ptrrıektt>ıı fariğ olıııa

yacağ'ı :1:;-ik:'hrdır. ( 'iirıı
lıuriyet lıiikfııneti lıiç bir 
ınemlPkı>t ah·~ hine miit•'
"eccih olm:ty ıı, iıiı.; bir 
memleketi ilıat:ıyn matuf 
b11lunı!ı:ıyaıı , lıilftkis ıııil

letleriıı bir sulh ıııiidafaa 

ve emniyet beral.ıerligiıı

de lnğ"iltere ile ~an ynıw 
yürümek için, lıiitiirı mil
let vekillerinin ıııiisa:u]ı•

sirıi ve t:ısvilJiııi i. tcuırğ'ı> 
gelwiştir. 

lnµ:iltere ile büylik tce
rüuelerden gec;tikten snıı

ra aramızdaki tlo~tluk 

bağlarımız hHyiik meclisi
nizin muhtelif \'CSilPlerle 
ta.sviUirıc iktiran etmi:-: . 
ana siyasetleriıHfon biri-
dir. Bu metin rabıtaların 

puletikalarıınızın iki~afın

da lıiri hirirı<: zıd olma
yan bir gürii~ biı liğ'inin 

feyizli ~emerelerini iktitafa 
mu\'affak kılını~tır. 

Biraz C\•vel arzettiğiuı 
vecihle Avrııp·ıdaki hadi
selerin cı1rc,vanı esnasın

da bu vek:ı~ri Balkan ~ a
rımaclasına intikal t>der 
etmez hiiküınetiıni7.lc ln
giltcrc ara~ınd a ~a mi mi 
bir miişnverc ba,laıııı~ ve 
f'ıurıiyet ara~ıncla birleşı•ıı 

fikirlerin iki rırnrıılekt·t 

için lıir el lıirliıli yapıl

ması liizuıııuııa k:rni ol 
masıııda geeikıneıni~tir. 

E::ıa~ları Ciiııılıııriyet 

Müşterek Beyanname 
- Tiirkiyı· ''" lıiiyiik 

Hıit~ın~·a lıiil.;lınlf'tlı·l'İ IJir
birlerilt• sıkı lıir i. ti:;-areıl .! 
bıılıınmuşlardır. Aral:ırın

d:ı cı'rPy:ırı ı'dPıı ,·c· halıın 
dr' :un t'l ınrkte hııltııı:ın 

ıııüzakerelm g-örii~lerirıdc 

ki ıııiitad birliği tPb:niiz 
L1ttinııiştir. 

2 - İki ı!P.\•lf'tirı kemli 
uıilli l'tııtıi~·f•tleri ııl'fiııe 

ol:uak ka r~ı lı k lı tan lılıii t
lı·ri t:ızaıııınıııı edı•rek uzun 
miidclı·tli rıilı:ıi bir aııl<ış

ıııa akıfotıneleri takarrur 
etmivtir. 

:1 - Bu nihai arıl:ı~nı:ı 

rnn akdine intizarr·ıı Tiır

kip~ lıiikfııneti \ ' I' biiyiik 
Britan>·a lıiikfıııwti vuku 
hıılaf'ak bir tl'ta,·tız hıın·

ketiııin Akdcrıiz ııııııt:ıka

:;ıııda lıir harlıt• ı:-:aik ol
m:1f1 lıali11<h· yekJi~Pri~ le 
lıilfiil iı: lıirlig-i yapııı;ığ:ı 

ve ) ı•di iktidarlarında bıı
lurıaıı bnttin ~·ardım \'P. 

mnzahareti birbirl<)rirıe ı:;-üii
terıııeğe h:ızır lıulunduk

larını beyan c1 dı•rler. ( Bı · 
r:ı vo ::;e~leri alkışlar ) 

4 - Gerı'k heyanat Ye 
,,.f•rek tlerı>i:-; "<lilPn :ııılas-
~ ı> t 

ın:ı hi<: hir mt>ırılPkct :ılry-
hiııe ıııüwveccilı ciPğ"ildir. 

Aııt·ak liiııınııı tahak
irnk ı·ttiği takdirde Tiir
kiyr:;c ve biiyiik llritaıı

yaya k~ırşılıklı bir yardım 
\'e ıniiz:ıherl't teıniııim· 

matuftur. 

I 
G - Xilıai :ı11la~ıııaıım 

7 - ~ıırası ıııukarrrr -. 
dir ki: Yukarda zikıcdil 
mi.. <1ları lıiikürııler iki 
hiikunıcttı•rı ht>r Jıanki lıi 

riniıı ~ııllıun takviyP:-;İıı

dc•ki ııırıuıııi ııı.~rıfaat ik
tiza .. ıntlan olarak diğer 
lıü k fı ıııl·t lı>rle an la~nıalar 
akdctıııt'::i ııc tııaııi dt•ğil
dir. 

Aziz arkad:ı:;dar: 

Gürdiiµ;iiniiz ''e<·ihle İn
O'iltne Tiirkivc nıiiııase· 
t"ı • 

hatıııd:ı lıir temel t:.ı~ı 
o);rn lıu anl:ı~mayı kati 
ve dı·vaınlı t:ılıiitler takilı 

eılal'Pktir. lfrdd ı-ulh \'l! 

t•ıııı ı i yf•tti r. Tii rk i>·e \ 'C 

l ıwiltı·n·rıin mııurııl ::;;i\·a-
~ . 

~etindı• lm lwdf'f ö>·lr, 
zanncdi\'Cmız ki cliinva har-' . bine ııı:ıni ol:ıcak kuv-
\'Ptli lıir un::-urun karar 
w: kırı~ilc tec('lli ediyor. 

:'\1iittf'l'ikleriıııİ'l.lP birlik
te ~mlhu korııwya. kiırı::.e-

rıin h:ıkhına tt•cavüz cdil
nı~rnesini umde bilen :::i-

ı yast'tiınizlr nı:ıni olmağ·a 

blitiin g-ayrl'tlerimizi sarfet
ırn·µ;ı~ dnvaııı cdPceğ'iz. Bu 
<l'İillt' kadar old11°·u cribi ya 
l"'I !"' t'l • 

rııula ımlhpcrlij!inıizin mad-
di delilleri zuhur ettikçe 
bu fırsatları kac;ıruıaya

cağ'ız. 

Fakat bir g-iirı uıiişte
rek hak vt• ıııcrıfaatları

rım. ilılfıl edilir~<' hakkı

mızın \'f'rdiğ·i kıın·ı·tll' 

l.ıuııa sil:Hıl:ı ua mani ol-
m:ıkta af;Ja teredıliit l'tmP- ' 

Sayı 121 O 

Kamntay~a söz alan Mtipler 
Anknra 12 RCld

yo - Başvekil 

l~efik s~ydnıııuı 
B. ı\1. i\leclisin
deki beyanatını 
nı üte a ki b Sa ffe t 
Arıkan, Fethi 
()kya r, (ienera 1 
Kı\z; 111 ().da p söz 
alarak hev:111at

ta bulunrnuşln r 
ve ıııüşterek he
va nna ınevi tas-
• w 

vi b t'tın işlerdir· 

Saffet Arı kanın 
beyanatı 

Tiirld~·f·ııin sııllı i~tl'· 
yen ıııillı·tlerlc Lirlt·şıııı·.si, 

millPtJ.-.ri hir hap badi
rl'~iııdeıı kurtarmak eme
line ıııatuftur. Biz kinıse

nin alt·yiue c;alı:;;rnıyoruz. 

Binaenaleyh ht>r harıki 

bir devlet~ karsı nıe\'ki • 
alclıp;ımız manalar hu ' 'C· 

sikaılan ve k:ıt'i aulaş- 1 
maclaıı çıkarılamaz. Bu 

noktayı ~hemmiyetle knyt 1 
cde~ken Ingiltere ile mev
cut olan dostluk müna
scl>Gtleriııi meınnurıiyetle 

kar~ılarırn . • 

f ram;:ı ile· <1c ayni cshs 
dnlıilindcki müzak~rclerin 

iııki~afıııı iyi bir nazarla 

ğunu i:--rnıt etıııi* ve ı:;ayın 
nıb:ıfiriıııiz 1 'oteınkiııin 
.Ankurada gl'~·irdiğ·i giiıı

lt•r zarfır11la ar:ııııızda tam 
lıirb ı•·iiıii~ ve aııla\'ı. ol-. . 
dııo·ıı tetkik l·dilıııbtir. 

n • 

Bay Saffet Arıkan 

gürUrüm. 
K om~nrnuz 5o' vPtler-. . 

le her noktall:ı anlayış 
birliğ'i olcluğ'unu Başvekil 

siiyledilc·r. Bunıı ela nıem

nııııi.vı:ıtle kaydetmek ı:;
teriııı. 

Balkarılanlaki si~·n.~c
tiıııiz rnalfınıtlur. Sulh için 
<·ahsan Tiirkİ\·enin te~riki '> 'i' • ';, 

ıııf'saiı;i ile kuvvctleııece

ğ'i karıaatindPyiııı. Bu hıı-
8UStaki temcnııiye i~tirftk 
ederim. 

Hlilfl~a , ark:ıda~la.r , 
bu kadar İf:nbct ve sc
dakatlc takib Pden hiikft
rııetimize ~ahscn teşekkür 
edcriııı. 

Belediye Reisi 

1 

Halk Partİ:5İ ıııet"ii~ gru 
bunun tasvibine iktiran 
cdeu bu ınüzaken:lni ~ iik
St'k lrnzuruııuza arzl de 

.... 
cegıııı. 

ikıııaliııdf'n ıwvt·I kar~ı

lıklı taahhütleıiııi mı•\·kii 

riile &:"eçmc::;ini İt':lJl etti-

Y<'t'rğ iz. ( lha \ u :w:;lt·ri, 1 
:.ılkışlaı ) 

l )ürıya bulıraııı ı~ın 

de mevkii ı;ok n:ızik 'c 
ıııiihiııı ulaıı H:ılkaıı ya
rıııı ada:.mıdaki do:>t vp 

ııı üt tef ik 1 nim i'l.le ııım· c· ut 

Mii~tı'rl'k lH·yarıııarııe • 
şu dm: 

Akşam ve Ha her 
gazeteleri 

Ankara 12 Radvo: ., 
Bi lfı 111üddet tatil 
edilnıiş olan Akşaın 
ve Haber gazetele
rinin tekrar intiş~
rına Vekiller Heye
tince nıü"aade edil
n1iştir. -

, n1cek ::;-artlnrın d:ıha ~:ı

rih lıir :-.ıırette tayini de 
dahil olıııak üzere lıazı 

ıııcs'elcleria daha d{·rin 
bir tetkilte ihtiyaç gös
t1~rıliği her iki hükfııııet<;c 
kabul edilmekt~Llir. Bu 
tct kik halt•n <le Yam et
mektedir. 

c; - lki hiikfııııı·t Bal
kaıılarda l·nıııiyetiıı tees
süE.iinii t<>mirı etmek ıu. 

zümünü <lalli tasdik der
lt:r. )/e bu g.'lyeyi en se
ri surette i~tihsal i~irı 
miişavern halindcdirlrr. 
( <)ok 9iilcl 8<·sJeri ) 

Burııın iı;iıHlir ki; lllPf

kOreıııizi tarif <:derken 
sulh vt· eıııni\'N keliuıe
lcrirı: kıı!landım. 

lngiltt>n• ile aktott.iğ·i. 
ıııil itilftl'. Fransa ile de 
araııızıda do:;tluk itilafı 
temin ı•tıncktcdir. Gürü~
ınelnin yakında i~·i neti
ce \'ert'Ct>ğ'İne eminim. 

Bih•iik kom. uınuz ve . . 
dostumuz Sovivet Husva . . 
ilu sıkı tcmn~larda dev~mı 
f'tııırktı·~'iz. Miiştr:n~k ga
ye ve mcnf:ı:ı tl<1rı ürıii-

ıııih.dl'k İ tP~ı iJ..i mesabi
·nin tamamen a~ık' oluu-

ıı ı ii nasl· lıetl criı u iz iıı lıer 

zaıııaııki ntıııinıiyetll' de- , 
\'am edt•ceğine L·nıirı bu
lıınuyonız . ._ıılh yolumla 
daha miies:-;ir lıir ~ekilıle . 
<;alı .• nıak i<;.in Türkiyeniıı 
tanı mana ile lıir sulh 
amili olarak kurulnıuş 
olan Balkan paktıııtla ye
n dcğişnıcıni\'ti r. 

Millet 'ekillcrinin, bir 
az evvel okuthığııııı Le
~·:uıııanır üzerinde :ıçık 

' n•ylt>riııi kull:ınına:arıııı 

rica cucdın. 

Dr. Aziz Uras 

ı\lezuncn İs ta o bu .. 
la gi trniş olan Be

ledi ye reisi n1iz dok

toı· Aziz lJras dün 

ş~hrii1ı!ze 'dön n1üş 
ve vazifesine bnş. 
laın?ş t ır. Hoş geldi
niz deriz. 

' 

{: 
J. 
li 
!] 

lıj 

le 
r .. 
f 
Qj 
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-.. Sayfa 3 

General Kazim Özalpm 
beyanatı 

(Ulus Sesi) Sayı 1219 
l 

r-------------------,1 günlük 
l_~Q_J_Q_j/ PiYASA-- Ba, tarafı ı · · · 1 • lllCJuC ·-

ılPrıizd" lıı'r lıanırj bir te-
ı-ı 

c·avİİ'l.ı.! kan~ı birlikle ha-
tpJ:Pt ı•tuw~ıiz k:ırarl:ı~a-

marnız. Çok muhtemeldir. 
Bil ha .. sa bu zamanlarda 
lııı ihtimal cfaha <;oktur. 

Btwiirıkii vazh·etin v~· e • ~ 

Türkiye Radyo~ifüzyon Postaları 
<'aktır. • 

Uı·rrk lıizim için \ e 
r:•rpk lııg-iliz iı;in çok ınii
llrn hir vasıftır. Bur:ırla 

rrn deıYi~memesi temin 
ı- '> 

edileııırz. Brııce :ıcele ve 
y:ınhş bir i~ yapılm:ıdı

ğ"ına temanıeıı ve virda
ııen ınii:::t:ırih olabiliriz. 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
BuU-d:ı~·- -ı~ıl 75 
Arpa 2 50 
Gn l l~ir çuval) 620 --

---ı ____ _ 
J ları 2 75 

lıir 1 •• ı · . 1 nıı ıırıı g"Pı:ıı nokta 
l:ııı oları Cı\heliitt:ırik ln
~İlil.Jı•riıı, Vanakk:ıf,-.. ve 
~aradeııız lwğ':ızı da hi · 
Zırn Plimizde lıulunııyor. 

Ark:ıcl<ışl:ır; 

Uzun Dalja: 1()48 uı. lSH K<"~. / 1::?0 I\.vv. 

Kısa Dalğa: 1U. 7 4 m. lfi rn5 Kes./ :?O K ,., .. 
31.70 111. n.rn.> h.cs./~O h_,., .. 

Bu günkü proğram 

- -~--- --
~ohm 6 
Mercimek 
Pirinç --
~:ıde Yaf! - 9o- -
Tere yağ'ı- -85- ,
Zeytir~ ~·a;.rı -170 = 

lin y· 44 
. Giiriilü.vorki ; ... .\k<le-

rıızde biitiin rııillf'tirı nıfü; . 
trrı+ , 1 • • " 'e l:Watı ınc>rıfaat.-

Bu :ııılcışma ~ırf tı>d:ı
fi mak. atlımı ıniistııııittir. 
Buuıın gibi hangi ıııillet
J~r birbirlerile anlaşma 
ya~~ırlarsa biz onları can
dan alkışlarız. 

13,80 l 'roğram yarı, ajanR vp nıt'tt>oroloji 
h:i ht1 rleri 

eri l> 40 ---H 18 adem 
- ----

1 .. ri ,. " l . ı l b' .ırc ır. luraı a tam 
ır emniyetin devamı hu 

ltıii~tervk menfaatlerin ica
Lırıuandır. 

Ilükfıınrtirrıiz basiret 
göstt>rr.rek vazi\'eti iyi 
görerPk milli n;cnfaatl~
~İnıize uyğun bir şekilde 
zanıaııırıda lngilizlP.rle bu 
anıaşnı:wı hazırlamıı::ıtır. . . 

Bunu milletimizin kuv
''et vı! kudrt>tiııe hir delil 
addetu:ck, Biiyiik Heisi
~1Uıhurumnz İnöniinürıiin 
ı areleri aJtmda bu kud
ter 

ın daima artacağına 
enıiniz. 

Arkadaşlar ; 
t. ~on zamanlarda bii-
iitı cihanı harbe ve hc

Yecane dü~ürecek emri 
"akiler olmuştur. Bir ta
raftan vataıılarını Ye is. 
liklallerini kuruuıava az. 
lııeuen milletler bu~ koru
ltıayı daha siir'atlı daha 
ku,·vetli y~pınak "e ta
~auılamak i~·iıı çalışıyor
ar, her türlü tedbirleri :r ııyorlar. 

.Sulha yardım eden 
samimi hareket Löyle o
lur. Döstlarıınız hayırhah
larımız bizim bu ha
reketimizi tasvib ediyor
lar ,.e meınun oluyorlar. 

Şimal komı;;uınuz ve 
do ~tuınuz So,·ypt Huı;ya. 

mn da yalrıız kalmayıp 

onun da menfaatlerinin 
bizimle mii~tcrck olduğu

na kaniiz. 

Bu anJaşıııayı lıo~ gür 

ıııeyccck hükfınıetler olur
sa onların hüsnü ııiyye
tfodeo şUphcdc ~·ok hak
lı~·ız. 

Ba~ka memleketlerde 
yapılaıı teca,·Uzler sulhu 
bozmaya yeltenen tedbir
lerclir. Buuurı getireceği 

felaketleri daha çok ev
,·elclPn hesap f1tııwk lft
zımdır. Biz ıııenıleketiırıi
ze tevecciilı edecek tcca
' üze kar~ı teıııaıııile ha
zırlanmış bulunuyoruz. 

Hu t cd Lirler yalııız 
~: kPrf rnahiyeite dt-ğildir. 
~~Ya.J sahalara da şnnıil
ı ır · Mt>nf:wtlerirıirı her 
lıtno-· l. k"J] .. 

Vukuunu hükfiınetiuıiz 
nıuhteıııel görtliiklcri ta
arruzun nereden ve ne 
~el~ilde olabileceğini etra-

ı file mütalea ctmi~, lıe
sa plarını ynpınış karar
larını ,·ermi8tir. . 

t ··~ı •ır ~" · ı ı P nı u~te-
1.ek gön·n ıııilletlrr bir-
1~te tedbir 3Juıak iı;in 
flJtiişüyor ve anl<Jşıyor. 
1~r. Hükfmwtirnizin tek-
• ~fj <le böyle bir anlaşma. 
1.1ır. 

~ lf ürıferit kalmanın bir 
h·~ıuı faideli olduğunu 
rıılı~·oruz. Bundan ist?fa-
~ .~tmek Jftzım geldiği 
~·bııuir. Amma bunun 
~b~yete kadar devamı 
t ltıın olunamaz. Bu mün-
f eriu vaziyette milli ınen-
q~tleriınize muğayir ha.. ı 

1~ler karşı~ınıla k:..1-

Şimdi hu arılaşmayı 
yalrıız b:ışıınıza değil lıi."
tün denizlere hftkim olau 
lr.giltere ile y:ı pıyoruz. 
lluı.ıuıı ne kadar kun'etli 
olduğunu tasv,·ur etmek 
bize düşrııtz. 

Arkadaşlar, 

Bu anl:ışınanın mem
leketimiz için ı;ok faidı'li 
olduğuna :kaniim. 

Hükumetimiz hu 
vaffakıyetterı dola vı te-. ~ 

mu-

şekküre layikıir. 

ı:~,35 ~Hizik Virtüozlar 
- J>l 

14,00 Memleket Saat a
yarı, ajans meteoroloji ha
berleri 

14, 10 Türk miizigi 
14,40,15~30 NP~t~li mü 

zik- PI 

17 ,30 1 'rağra m 

17.;55 .Müı.ik D.ms ~aatı 
- Pi 

18,15 Tiirk ıııiizig-i Fasıl 
heyeti 

• 
19,00 Konu~mo 1 >ı~ JIO· 

litika hadisP.leri 

19, 15 Türk müzigi Saz 
eserleri ve taksimler 

19,35 Türk nıiizigi 
20,00 .Meıııleket saat a. 

:?O. !5 Tt'nısil Uyuyan 
kadın- Mualla lJcyin ha
niıııları 

21, 15 Esham, tah '' ilftt, 
kambiyo -nukut borsası 
fiyat 

21,20 Neşeli pl:ıklar-R. 

21,:30 Miizik KiiçUk Or 
kr~tra-~ef: .XPc·ip A~km 

~:?:00 Ifaftalık po~ta ku
t:ı:-;u Yabancı dilindi' 

~:!,30 Mlizik Opert>t. Ho
rn:ıns, "e ~:ıire 

23,00 Müzik Cazlıanıl Pl 
~3,45,~4 Son :ıjamı. ha

berleri ,.e yarınki Proğ
raın. 

Tayyare ~e~itleı i Töreni Prağramı 
1 - 1.1/M:ıyı. /H3f) PazartC>ı5i gllııii Ha ,.a Şehitleri 

töreııi giiııüdiir. 

" - Şelıitlc•r mınıa tö:-eııi l'ark ınrydapırıda şu i\U

r<1tlt' y:ıpılaenktır. 

A -. Mı·r~ı~iıııe sa:ıt ı ~ de :ıtılat:ık bir top ilP b:ı~ 
larıal'aktır. Hunuıı iı;iıı ı ı ,ao ıJa ~f:trdiııde bıılurıaıı lıii
tiin s:ıba~·l:tr, lliikiııııt't i ~\'arları Iludııd tahurırrıdan 
uıiirettl'p bir lıüliik ıııekr;:fllill'r ',.e Halk tP~Pkkiilleri 
ı:;aat 11,HO da kerıılileriııe :1yrılm1ş olan yerlerirıi aı-1 

:ımış olcaJ..Iardır. 

ll - Top atılıııca ıııiir<'ttep böliik dikkat komutası
nı ,·erecek vp bu arıda ıııerasim yerinde ve resmi dai
relcn.le sabahleyin c;ckilıııiş olan bayraklar yarıya ka-
dar indirilecektir. Bu t"':-ınada mcra~inı yerimle bulu
nanlar selftm ve ihtiram vaziyeti alacaklar \'{' bu va
zi\'Pt varım dakika devam edecektir. Yarım dakika . . 
biı iııce BL. K. rahat komutası verecektir. 

C - Hudut komutanlığınca tensip edilecek bir su
IJa~· ile ma.ırif rıaııırna lıir zat H! ııwktrpliln namına 
bir t:ıle!H:ı tarafından hitabı·lt'r irad ı>dilrct>ktir. 

J) - Söyle\'lerden sonra ıııiirt• ttep lıöliikten bir man
ga c;ıkarak havaya komuta ilz üç el manevra fiş('gi 
atılacaktır. 

:-ı - Bunu müteakip mürettep bölük ve mektepler 
tarafından merasim geçişi yapılacak ve törnn bitecektir 
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Yılda l 1 l lira 
Her güu binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

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

Çocuk 
Çocuk Esirgenıe 

Kurunıu Genel nıer
kezi tarafından çı-

ka nlrnCl kta o 1 a n 
(Çocuk) adlı dergi
nin (13G) Sayısı çık
nııştır . 

Yurt yavrularının 
sağhk, sosyal l\ül
türel durumlarının 
inkişnfına hizlnet 
eden bu kiyn1etli 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba
b.alara tevsiye ede
rız. 



• JDAREHANESİ 
Eski e.lke..t Blaul H Hf Daire 

~-----
T elpaf Am-.. t 

Mardinde "Ulus Sesi,, 

]VIARDIN'DE 

ULUS SESi 
Umumi Ne,riyat ve Yazı lflerl 

Direktörü 
~L Siret Ba~·ar 

BaaıJdıj'ı yer: (ULUS SESİ) Sasımevi 

VU ~TlOA ~ R 1Mardinsul~ukuk y U H T O A '! 
~ . mahkemesınden Y 

Türk evinin şe
refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz, kava
noz reçelleri. şişe 
şişe şuruplH rı ol n1a-

yan bir ev, Çocuk
suz bir yuva kadar 
tadsızdır. 

Bu güzel ana ne 
mizi yaşatalım. 

Yuvanın saadet ve varlığını doğuı·an, 

Aile düğürnünü kuvvetlendiren çocuktur 
Çocuğu sev. Sevilmekten nıahrum bikes 
yavruları <la h~tırla Yılda bir lira ver 
Çocuk Esirgenıe Kurumun,, üye ol. 

Mar~in Asliye mahhmesin~en 

Hududu nıilli hari-

cinde bulunan eski Türk Hava 

Kurumuna 

Yardım Et 
Mardin gözü oğul

larından tovfik ve 
vila \'eti altınde bu-

"' 
lunan kuçuk oğul-

sinde on gün ınüJ
<letle açıktır. nıu

h~nımeo kiyrnetin 
yüzde yetn1iş beşi 

getirn1edigi takdir
de satış on beş gün 
daha temdit 5/7/ 939 

Nusaybin posta ve 
t e 1 ğ raf ınenıuru 
Behzatin Hini mü
dürlügünde bulun
duğu sırada daireye 
274: lira 22 kuruş borç
lu bulunduğu ta
hakkuk ettigindcn 
müzkür n1cblağ·ı n 
18- ~-fJ :3G tarihinden 
itibaren yüze beş 
faizle beraber ken
disinden tnhsiline 
!\1ardin sul hukuk 
n1ahken1esince 18 7-
936 tarihinde karar 
verilmişol<luğunda n 
murnaileylıin ilan 

Bu yardım en bü-
ları cevdet ve saire
nin vekilleri sü1ev-., 

n1an aybar tarafın-
Çar- .. - • t ~·m•agunuaynı saa ta 
en çok artırana iha
le edilecektir sa tıs -• 

dan ~1ardin hukuk 
sulh ına hkenıesin

den gözü oğulların
dan ali tahır ve e- tan nıütevellit n1e
nıin ve saire aleyh- sarif ve dellaliye üc
lerine istihsal olu- reti nıüsterive ait . ., 

nan ve katiles~n si olmak ve nıüzave. 
• • .1 

rik fevkani kö\'Ün- deve istirak edenle-
J ~ • 

<le vaki hazna<lar rin yüzde yedi bu-

t~rihinden bir ay 
içinde kaı1un yolla
rına nıüracaa t et
ınediği takdirde 
lıüknıün katileşece
<ri i )an olunur. o 

-
Mar~in ln~isarlar 

yük biryurd bor-

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav
ruların Rağlığma erişebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 
olalım .. . 

1 

ve girbe!:ik ve hir- çuk dipozito akça
ba nıelho karyeleri- sının pişinen vermek 
nin sinorl~rile n1alı . ve hududu nıilli ha
dud bir ve nıelho ricindc olduğu an
köyünde v,.ki şerik laşılan huseyin oğul
tahtani ve nıelek ve ları abdulrazzak Ye 

kert ve karaç ile abdulkerinı ve hu
n1ahdud bir ki ce- sevnin kızı nesirne 

Müdürlügünden -----·-------

J 

man 600 lira kiymet- ve abdulkadırın kı 
li iki ki ta susuz tar- , zı adle ve dervis kızı 
lanın satılıunsile şu. hanıdiye ve nı~thi
yuun izalesine dair yenin oğlu nıehmet 
ih'\ın bu k erre ~lar- seliın ve haci ibra
din icrasına vnzi hinı genco karısı 
edilnıiştir. Birinci hasine ve vilayeti 
n rtı rnıa 20/n/u~rn gü n l tında bulu nan k 1• 
nü san t on birde zı ca bide tebliğat 
yapılacaktır artır-· mak::ınunda k«in1 

ına ş1rtnaınesi her olnıak üzre ilfın o . 
kesin gö-e bikceği lunur. 
surette icra daire-. . ... . 

Mardin ve mülhaka- 1 

tı arasında yapılacak 

nakliyat için sürülen ' 
pey haddı layık görül
mediğinden ihalenin 13-
/5/ 939 dan itibaren on 
gün müddetle temdidi
ne karar verilmiştir. 

Taliplerin kanuni pey 
akçasını vezneye yatır
mak ve bu baptaki şart
nameyi okumak üzere 
ihale günü olan 23/G/ 
939 tarihinden evvel 
idaremize müracaat ey
lemeleri füln olunur. 

131fl-17-1!} 

Türk Hava Kurumu 
27 cı - T [ R T i P 

Büyük Piyangosu 
1 nci l(eşide: 11 ~ta yis / 939 dedir 

Büyük İkramiye: 40. 000 Liradır ... 

Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 
ikra.miyelerlr:ı (:20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü
kafat vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak iı=-tirik etmevi ih-. . 
mal etmeyiui1. . Siz <le piyangonun mc~ut ve bahti-
Yarları arnsına !!"irıni s olursunuz ... . - . 


