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Sahih B ve aşmuharriri 
Si:Ju:y BAY AR 

\fenııek 
et ınenatüne aid yazılara 

lla\:faıarınıız &"'I""• B ........... 
asılmayan yazılar geri 

--. Vf'riimeı . 

Sayı 1227 

23 Mayıs 1939 
Salı 

Sayısı 100 Paradır. 

- - --- -- - __ ..... 
~~-- -

Kuruluş yılı ı Agustos 927 On i.k inci '\·ıl ............ _ . 

Hatay es bit 

. Hdudut taşla
W.7-~Qc.·~ ~ rı dikildi 

!,Urk Hatay -anl~şnıası imzalanırken 

Büyük Millet 
Meclisinde 

Y eniyıl bütçesinin mü
zakeresine başlandı 

Maliye Vekili Fuat Ağrah 

Ankara 2~ A· A. - AntAkyadan bir görünüş 
Hat" y la Suriye ara- _____ __; ____ ....;::.. __ __:. __ _ 

M ö D Dô Ş~fö n 
TEŞEKKÜRLERi 

sınd'1 ki hudutların 
tahdidine n1cn1ur 
ko,nisyon işini bitir
miş, Türkçe ve Fra
sızca olarak hazır-
lanan metinleri Fı- Anknr~l 23 - Riyaseticun1hur unıunıi 

kati pi iği nden: 
ransız ve pfürk mü
rahhasları tarafın

dan in1zaJann1ıştır. 

Reisicunıhur isn1ct lnönü 19 ~1a,,·s 'd 
J.. ı -

nıan bayranu nıün2sebetile resnıi~ve h _ 
" .. 1 u 

susı nıuessese erden ve sevğili yurtdaş-
Hudutla rın tah- )ardan aldıkları tebrik telğraflanna te

did nıuanıelt·si de şekkürlerin1n ihlağ111a Anadolu Aj:,nsını 
izahatta bulundu iknıaJ edilerek taş n1emur kılnıışlardır. [A A ] 

Ank~ra 22 A.A - 1 

Büyük ~tillet l\lec
lisi bugün Reis 
A.bdülh<ı 1 ik ı~~n
da nın bnşkanh -
ğında toplanarak 
In;rn Y ıh bütçesi
rıin nıüz~ keresi ne 

.. lar dikiJmiştir. · · 

~··-------- . Soviyet- lngiliz ittifa-
Aı·ıı'~t ~~·ltal l~a kına doğru . 

~ a~ı ıınza anu ı 
Ankara 2Z f~. A. - j ra l ng-iliı n1ürah-

brı ş la 1111~ t ı r. 
Söz alan ~lalive . . 

Vekili Fuat Ağ
ralı bütçenin nıas 

Auk· ra ~2 .-\. A. _ 
A 1 nın n . İ t~ı h«ı n j t 
t ifa k ı ınuahc;lesi bu 
gün B ·rli ndc iki lıü 
kun1f•t harici\'e na-
zırları arasınc.la i ,11_ 

zalannııştır. 

Cen~vre<le lngil iz ha.\ heyeti nanıına 
HHriciye N , z1rı ile / ~· <·~~ söylıne.ğe sela
Sovivetlerin Londrn hı)ettar bır zat In
büyÜk «~lç'si ar:ısın- .~·iliz - ~0\'İYet itti
da dün yapıln11ş o '<~ ll fakı «:ıkdi "'yolunda 
görüşıneler<len son- nıühin1 terakkiler 

raf ve varidat kı
sımlarının ta vi - . 

J 

nindcki esasları ' 

Maliye Vekili 
Fuat Ağralı 

elde cdi lıniş oldu
ğunu söylc nıiştir. 

Danziğ hududunda 
Nazilerin bir baskını MiHetler Cemiye-geniş surette izah ba n:-ız ettirıniştir. 

etnıiş ve izahat es- ll 1. \' 
ı' a ı ve ek·)· · A k nasında sanayi in- . ' - 1 ımn n ara 22 A A. -

kişaftcnız ve yurdun 1 ız~h~tınd.an "s?;ı ra Şarki Prusva ile 
imarı hususunda nıute<tddıt hatıp1er Danziğ arası~da Na-

ahnnn haberleri te- söz alı11ışlardır. ziler hudut boyun-
' da bir gümrük da. 

......... • ~ • :t 

. . . 1 ti konseyi 
ıresını b:ı sını~lardır. • 
Polonyalılar bunu 
tahrik ınahiyetin~e 
görmektedirler· 

Anknra 22 A. A. -
~1ıllctler Cenıiyeti 
konseyi bugün top-
la~mıştır, - ~ J 
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Ct'vat Pa~u ünüudPki 
bloknota i~an:t etti: 

Deılıal emir veririm. 

Sonra :-ahsan sizinlr • 
mahabere etmek i~in bir-
de şifre i::;teriııı. 

Şimdi.. 

Gazi Anaıloludan ıg-

falkar davetlerle J ::-tanlrn
la çağırıldığı zaman mer
kezde ne olup ne Littiğ"i

ni bu şifre ile öğrenmi~

tir. 
Mustafa Kemal şimdi 

Yıldız sarayında <;ok ufak 
bir odanın kinde Vaht.iet· • 
tiul• adeta diı dizedir. 
Padi~ahın sağ"ında, hem<'n 
dirseğini uıat:ıı ak dayan 
<lığı küç.ücük bir ına:-5aııın 
üstünde uir kitnp duru. 
yor. Odanın Boğ'aziı;iıw 
açılan uiiyücek peııı;ere · 

sinden görünen nıaıııara 
şudur: ÜP.pbelerindcki top 
ları Y'ıldııa <loğrultmu~ 

uirbirinc mü vazi çizgiler 
üzeriude duran zırhlılar! 

Bu manzarayı gcrın<'k 

İ\.'İn oturulan yerden u:ı~ı 

sağa ve sola çe \'iri \'l'r· 
ıııek kftfidir. 

Vahdettin 
ladı : 

siize 

- P:ı!"a . J>:ı .,s:ı • dı·di . . , 

Şim<liye kadar Lievlcti-
mize c;ok hizuıet t'tt iıı. 
Hunların hepsi artık lrn 
kitaua girıni~tir. 

Falih l{ıfkı Atay 

' tur: 'l'akatımız kalınnmı~

tır. Bütün iiıııit ~:diple

rin dediklerini mPmlt>kl'tc 
kabul ettirebilmek, onla
rm :o:ikftyet ettikleri ha
uiselerin üni.ine gcçelıil· 

uıektir. 

- Muvaffak olunuz, dP 
di ve :ıy:ığa kalktı. 

.Mustafa Kcnınl, ya· 
nında ya \l!rile \'C Rarıki 

sarayda11 çıktıÇ:'ını ve ha
reket l'tıııck üzre oldu
ğunu saklaııı~ık i~teycn 

bir ihtiyatl:ı. ayaklarıııııı 

sesini c.JttirınPktcn kor
karak, Yıluız tt·pt•:;inden 
uzaklaştı. 

Baııdırnı:ı Vapuru Ga
lata rıhtımında lı:t·ı.ırdır. 

Bütün karar•,.flh ıncnsup

lan mn:ıyyrn ı;;~ıattc ora
da toplanmı:;: ol:u·aklar
d .ır. UtomolJil Şi:::lidı>'ki 
e' iııiıı iiniiıııh·<lir. Artık 

an:ı~ı 'e kar<kşi ile """da 
etmekten lJ;ışka i~i kal-
mamıştır. 

-Sonu Var-

Hava 
~dıriıııiz<le 1111 giin 

hararet <l t-rP ('etiİ ~f>: Hii
tulıet 14, Bulut irtifaı 

3000 ile 7000 metre :ıra
...,ıııdadır. 

(lJIUB Sesi) 

ŞEHiR Ve 
İL ÇE 

il A BE a11l L E R İ 

IKo~oDt~!P'~©l~ 

19 Mayıs Gençli~ ve Spor Bayramı 
Kız al tepe ~1 [Hususi) 
Burada o-ençlik bav-

~ ~ 

çok neş'eli raın1 

geçn1 iştir. 

<la kunıandan Ha
lidin kt>ndisine aid 
olan Radvo.;unda n 
is t i fa <le et nı isler d i r . 

~ 

J an<larnıa Ku111::ln- Burnda her ta r af-
danlığının 'güze 1 ta kırnıızı beyaz 
bahçesi önünde top- , ay yıldızlı bayrağı
la nan h<l Ik ve nıü- n1ız1n renk ı şığı g ö . 
oev\'crler kr=ızanıız- . ze çarpıyord u . 

Kız1Jhlpc<le yapılan bir müsamere 

Sayı 12!!7 

Şehirden-Köye 

Merhaba köylü dayı

lar ne var ne vo~· hü-' . ' 
kfiınetimiz lıer vesile ile 
sizi düşünmekte, refahı

nız iı;in kararlar tedbir

ler almaktadır. 

Size yine hüküıneti

mızıo sevindirici bir ka

rarını lıalıer vereyim : 

Bundan sonra ki.\ylü

lere <lağılac·ak toprakla
rın taksit zamanhı.rı ve
rildi~i tarihten itibaren 
başlayacak ve müddet 20 
sene olacaktır. 

Giirüyorsunuzya hü
kumet her zaman sizin 
lehinize ve saadetinize ya
rayan cihetleri göz önün
de tutmaktadır. 

Buna kar~ı siz de hü· 
kfi.mete olan vazifelerini
zi iyi yapınız. İşinizle gii
cünü1.le rne~ğul olun, Tar
lanızın başında güle güle 
çalışın. 

Bugünlük boşça ka
lın ~ayın dayılar. 

f(a radayı 

Elini demin bahsetti- 1---------------- ·--------------- - ---1 
Yarınki ğimiz kitalıın üzerine ba- d 

sarak ilave etti= Şehir en Resimler: 
Tarihe geçti. 

Gazi o zaman hiik
mettiki ıııasanııı fütündc
k i kitap bir o=--ınarılı ta
r ihidir. 

- Huıılan ıınutuııtız . ı}p. 

di. .ı\~ıl ~·apaeağ"ırıız hiz
met :;;inıdiye kadar rap· 
tıkhırııııztl•uı ıııiilıiııı ııla · 

caktır. Pa:;- ~1 • bter.-:eııiz 

dt:vlcti kur tar:ılıilirRİ ı ı iz! 

- l~u hususta. eliındPıı 

gı' li ıı i yap:ıcağ' ı rn:ı 

yet lıııyurunuz. 

•. 
('llllll· 

Padişahın ılü~iindüğii 

ıu idl : KuvvC!timiı yok-
Aile Parkından hir görünüş 

--- ' , 

Postal a r 
24/5/930 Çarşamba 

Ya rın s.l ba h, sa
n t O da ek İs pres tre n 
postas ı gelece k, 10 
<la Sa \•ur, 1\1 id yat, 

Gercüş, İdi l , C;zn : 
11 de Nusa.ybi n, D i
yar bakır, Anka ra, 
İstcınbul Ye Anado 
lu po,:,ta la rı g ide
cekt ir. 

~ ... ... 
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CT~ e ç m e Haberı~~ ı ı'r··R·ı .. ·o·v·o·· .. ~! günlük 
• • 1 Haziran~a , italyadan ............ - ••..•••.•••••.•••••••••••••••••••• 

Tür~iye RaOyoOifüzyon Postaları 
İngiliz l(ral ve 

I<ra 1 İçesi ni ha n1il 
olan Tren H ·ızi-
tanda Union o-arı-

t-ı 

l1a varacak, l~eisi-
cun1hu r ve bavan 
Ruzvelt Krala., ve 

kra liçevi kar sıla
Yacak lawrdır. . 

Danziu 
Dınumi komiseri 
bir nota verdi 
Ankara 2~ A. A. -

Polonvanın Danzi<r 
lJ - b 

n1umi Ko:11iseri 
)}~lnzi<r avan mec-
1 

~ -' 
İsine bir nota ver-
n1iştir. 

döndüler 
Nis \'e Ronıadaki 

beynelnıilel atlı n1ü
sabaka lara giren ve 
nıu\·afTakivetli de-., 
receler elde eden 
Binicileri ıniz ita 1-
yada n istanbula 
dönnıüşlerdir. 

10 kilo şarap 
içen adam 

ı:\danada Eyyup 
Çavuş adında biri 
on kilo Ş".\rap içti
<ri nden ani olarak 
ö 

kalbi durn1uş ve 
ölınü~tür. 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
Uzun Oalğ!!.:_ 

Kısa Dalğa: 

1 ü48 uı. 1 S:1 Kes. / 1 ~O K ""· 

lU.14 m. 151U5 Kes. / ~O Kvv. 
31.70 nı. 94ô3 Kcs. / :?O K\·v. 

Bu günkü proğram 
12,30 Proğram 

12,05 Türk nıüzigi -Pi 

13,00 )lcmleket Sant a
yarı, ajans meteoroloji ha
berleri 

yarı ajans ve meteoroloji 
lıaberlt·ri 

~O , 15 Tiirk miizigi saz 
e~rrlt•ri ,.e tak::;iın 

~0 . 35 Türk ınüzigi 

13.ln )Jiizik hafif müzik '21.00 Konuşma 
- Pl :?1:15 Esham) tahvilat, 

13,4:>, l4 Konu~ma Ka kambiyo -nukut borsası 

dm sa:ıtı Ev hayatına <lair fiyat 
18,:fü Proğ'ranı 2L~3 XP.şeli plaklar-R. 
18,35 }liizik Koro eser- 21.:30 Miizik Hadyo Or-

leri - Pl kestraı:;ı - ~ef Praetoriu 
19,(10 Konu~nıa llamlıurğ 22,30 )lüzik Opt'ra ar-

ba.lıkcılik serghii hakkın - ycıları - Pl 
da ... ~ ~:-3:00 Müzik Cazband PI 1 

19.15 Tiirk müzigi Fasıl :?:~,45 :24 Son ajan~, ha-

p 1 G t l • beveti j l.ı e rlt•ri "e y:muki Pro~-

• 

ı-~IYASA-

Bui!dnY 1 
;_) 75 .... - . -- .__ 

Arpa 2 nO un (Hir çuval) -
ö~O 

Darı - -- ·> 75 -
~olıut 

-- -6 -
:\lcrcimek 3 -
Pirinç --

:!2 -
Sade Yal.,. - 8-:;- -- - _ .... __ ~ 

Tere yao-ı 70 --- · :""" 
Zevtin va~ı 1 70 

4 • ?""" l 35-
--

Yün 
Deri 1 40 -- -
Badem ' 18 

~- -
Badem i~i 8G - -
Cedz 18 -- -
Ce•dz içi 

, 
50 - -

Mahlep 30 -
ı\lazi 19 -
Kesnıe Şeker 35 -
Toz şeker :11 
Kab ve 118- --

Salı un -- -42 - -- -
l,':l y 350 

lzu7ıi'""üziin~-ı~20 _ -
Pekmez _j 15 
kal 1 50 

Çocuk 0 onya aze e erı 20,00 ~lemlekl't saat a- l raın. . o 

D d k ' hAd• 1 · Çocuk Esirgen1e 
anziğ evu uageien a ıseerın ı ·ıGeııröp v~lk'©ıO©ıır il KurunıuGene~lnıer-

bir tahrik eseri olduğunu yazmak- ,_._ __________________ .;...·.:..:.;.·.;...·· .u· kezi tarafından çı-
tadırlar karılrnakta olan 

Beş yaşında bir kız (Çocuk) adlı dergi-
Ankara 22 A. A. -

Polonya gnzeteleri, 
l)anziğ arazisin<le 
Polonyalılar aley
hinde vukua gelen 
hadiselerin bir tah-

rik eseri olup n1esu
livetin tan1an1ile , 

J)A nzi ğ ınenıurla -
rına terettüp etn1ek
te olduğunu beyan 
etn1ektedir. 

Diyarbakır 
Nümune Hastanesi ront

keni kuruluyor 
Diyarbakır [Hususi} olan binası vp bütün 
Şark vilfıyetlcrimizin sıhhi konfur \'e tcchi
sıhhi ihtiyacına teka zat ikmal edilmiş \'e 
bül edebilecek bir şek- gelmiş olan Rontkeııin 
le ifra<r edilmiş olan kurulmasına da başlan
Nümun~ Hastanesi 75 \' mıştır. 
, t kJn yeni faaliyeti-
~ a a l~ .·~ • • On beş gUn~ kadar 
ne gelını~tır. bitecek olan Rontken-

Hastanenin Modern de faaliyete başlaya· 
bil' tarzda inşa edilmiş cakhr. 

ÇOCUk doğurdu 
Londra l A. A.] - ! beri hakkında şüphe 

«Asscciation ı\ledi l izhar etıniş o1du

cale des Etats Unis» 1 ğun<lan Lin1a do

gazetesi G y"1 şu1daki ğun1evi direktörü 
yerli bir kızın L1ına- bu istisnai vak'ayı 
da bir çocuk doour- bizzat müşahede et-

~ k ' duğu v~ çocuğ·un nıe::ltri için Aıneri pa 

nin (1:3ü) Sayısı çık-
n11ştır. 

Yurt yavrularının 
sağlık, sosyal ((ül
türel durun1larının 
inkişafına hizmet 
eden bu kiyn1etli 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba
b~lara tevsiye ede
rrz. 

hh doktorlarını Peru 
ı sı atının trn11:1111ile ı----------
1 

· <l il paytahtını ziyan:le verlıl e o<. u<ru h;}- -
"' e> davet etın iştir. 

K ~ı ç c1 kçıl;ır~1 g, I< n k~1znnç kiınsenin 
acınııyac . ığt s falt t do,Qurur. Her ncıkh 
durun1a ya r<lıııı ,·aci bedir. Kaçakçılar 

bundan n1üstesnadır. 

- - ~ --- ---- ~ 

YılOa [ 1) Lira 
• HPr giirı binlerce yav
I nıy~ı HP~in . yar~ımı~ı, 

1 

serıın ~etkatınle sınesın 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

' 

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



iDAREHANESİ 
E.kl llalkevi Blaa•l &..a•f Daire 

TeljTaf Adre•l 

Mardinde "IBus Sesi,, 

JVIP\RDIN'DE 

ULUS 
• 

ESi 
Umamt Nepiyat •• Y az1 itleri 

Dlrektorü 
M. Siret Bayar 

Basıldıtı yer: (ULUS SESİ) Ba.aımeYI 

18-.ıt: Y U 8 T O A S ! 
~~ı .. ·•qpulf 1 ~u Lhı1ı .. ı 

Ne marka ra yo alayım ~iye ~üşünmeyiniz 
DO V C 

ZiLATL 

• 
ftA 1 MIŞ,ı E SON TENZI· 

• vo ve 1"1ARKONI 
MIZ GELDİ 

• 

.·'Türk Hava 

Kurumuna 
Vardım Et 

1 Bu yardım en bü-

1 yük biry~rd bor-

J ~ ~I cudur. 
• Radyo almadan mağazamızı ziyaret ediniz, 1: -~----------

mutlaka memnun kaiacaksınız 1: · Yf U f ~T 10 AŞ H 

refli anflnesi kiler- suz bir vuva kadar 

·--~----~ -~~·--· <lir. ladsızdı~. 
Kavanoz, kava- Bu güzel anane 

ü Ok Öğretim · 
1 

Türk Hava Kurumu 
l\1aarif V elu\lt'ti

nin haftalık olarak ' 
çıkarmağa devanı 

etti eri <İlk ()o· ret i nı) 
b .~ 

o-azetesinin (8) ncii 
.~ 

nüshası <la i\la tba-
a mıza gel ıniştir. 

~1uallinılerle ta- 1 

lebderinıiz için fay
dalt yazıla rln süs
Jenn1İş olan bu gü
zel gazeteyi oku
\1ucuların11za hara
ret le ta vsi \'e ede-. 
rız. 

28 cı - T [ n T i P 

B_iiyük Piyangosu 
1 nci Keşide : 11 Haziran / 939 dedir 

Büyük İkramiye: 40.000 Liradır .. . 

Bıııııl:ın lıaşkn: 15.000. 12.0CO, 10.000 lirn lık 
ikrami~·e lP rle (20.000 ,.P 10.000) li ralık iki adet uıü
kflfat '":ırdır ... 

Yf' ni te rtiplPıı bir lıilet nlarak h:tir:lk etmevi ih
m~ıl etınP~· iııi::. ~ iz de piyangonun mesut ve bahti
,·arları arasına girmi~ olur51ınuz . . . . . 

Yurddaş! 
Kaçakcıhk yapına! . 

noz reçelleri, şişe mizi yaşatalım. 
şişe şurupları olma- ı 

Yuvanın saa<let ve varlığını doğur an, 
Aile düğürnünü kuvvetlendiren çocuktur 
Ç'Jcuğu sev. s.~v ilmekten mahrunı bikes 
y~n'ruletn da hatırla Yılda bir lira ver 
Ç:ocuk Esirgeaıe Kurunlun <ı üve o) . 

ol 

Ana 
Çocuk Esirgenıe 

Kurumu Genel 1\.1er-
kezi tarafından çı
karılmakta ola n 
(Ana) adlı derginin 
(15) Sayısı çıkmıştır 

Yurt yavrularının 
Snğlık, Sosyal Kül-

• 
türel <lurunılarının 
inkişaftna hizmet 
eden bu kiymetli 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba
balara tavsiye ede-. 
rlZ. 

.. ı, ... -~· ~ ..... -


