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Yüksel' ş y lu a 
Dün Atatürkiin. bu gün lııönünün başımız
da tuttukları inlnlSp meşalelerinin aydın
lıgı altında her giin yeni bir· \ arlrğ .. L .ba
vuşi~·or, başladıgunızı lıitıı·iyor, yenisine 
ba:;;liyor ve daba iyisini yapiyoruz. 

Yazan: Sir •t Bu yar 

O# ıırtuluş • av:-ı:;;ı ut
~ kıısundaıı beri ge-

<; t>ıı on dol~uz nl h;iııdr 

ıılu al , ~ ar~ı~lu.::ıl ha
Y3tııııııda , ukua ~l'll"'n 

drg-i:;;iklik , t' iııkh··ıfı:ırın 
lıiı.; l~ir de' inle ~Örülııw
ıııi ~ vr· hi(# lıir ulu~a pay 
ohıı:ırıııs oldıı!!tıllil ı-iiy-. . 
ler. ı·k ıııil lı:ıla~:ı t·tını·ıııi~ 
<>hı l'llZ. 

S:uı:llın:ız bir hirlık 

iı:iııde Yılı iidti0·üıııiız \'Uk-
~ . ~ . 

Sclif' yolunda. diin ~ı\ta 

türl~ü~, bu giiıı lııörıü 
ııün bnsıuıız.da tuttuldarı . 
iııkıl[ıp ıııe~:ıll'll•riııiıı a~·-
<lııılııYı nltında her g-un 

l"'l • 

yeni bir varlığ':ı ka vu~ı-
vor b:ı~ladıuımızı bitiri-
• : \ M 

yor, yeııhsiırn b:ışliyor ve 
llaha iyisini y::ıpi~·orıız. 

Bnitanlıg'lll ~·ıkılan mü
e::ıse..,ekri iizrriııde kurdu 
~uınu1, hunca ınııazzam 

esl'rleri viııe az g-dı iyo
ruz. Mı--kteplcriıııiıi. fab· 
rika ve demir yollarımızı 
~oğaltuuık, iç \'e dı:;; ti
l'aretiıniıi geniı;:letınck, 
komşu Ye dost <l e\'letlı r
le olaıı iktisadi ınünase 
betlerinıizi kuv\'etleııdir
rnck. vurdun her tarafını 
k<h'l·c;e varırıc:ıya kadar 
ele.,ktirikle aydınlatuuık, 
zir:ıatıınızı ınoderıılcı;t:r-
ınck, istilıRalatınıızı ~rttır
mnk ııast:ıııeler açma~: 
hüla~a ekonoıuik \'l' kül 
türel alanda daha bir çok 
işleri Laşarınak azmiııdC'-

yıı. 

1 ledefiıni·l nıunyyen, 

yolıımuz barış Y?ludıır: 
Bütiin diiııya mıllı>tlrrı 
·ıe iyi ı:rr>ç;n:nek 'e cihan 
1 • tı k 
sulhunn hiım e.t c>~ınt> - en 
kutlu idcaliıııızdır. E~er 
uu iiln her millet biıinı 

gibi hrdefini \ 'l' idrnlini 

tayin 'e tasrihe ıııu kte 
dir o18aydı, hiç .. üplie 
yok 1,i. <·ııterııa,yonel ''a-
1,ıyl'ttt•ki bu 1 anır:::-ızlık 
hiı~,iiııı . iirınezıii. 

~lillr>tleıin en htiyiik ı>n
ıii:;-rsi yrııi bir harbe ~Oriik
ll'ııııwlPri<lir. llallrnki yir
mi srnı•deıılıPri ıııırnrııi lıir 

ha~ p içırıdP_:. iı. E\'f•t bu 
h:ı rp ~il:ılı lıa rbi Ul-'~İ 1, 
politika 'e il,tb,ıd harbi
dir. Her kf':; . Pf\ etini kıs
kaııiyor. hariçtt>n fazla 
ıııa! alu1aınak için uğ'ra

ı:-ı b duri: ur 'e bu yiizden 
lıl yırC'lıııilt·l iktisadi nıü

ııat'c>bl•tleı dnr lıir çerçivc 
içiııcle kal:.' ur. hakkiyle 
inkişaf Ctlt.'uıiyor. 

:-ılillt·t .er :ı rasındak i ~er
b(• .. t ikti ·at ıııüuasl'lrntlP

rinin te,si ,.l' tak,iyPsi. I 
l>az.ı dedetlerin .i~·a::si ıııen. 1 f:ıat YC gPııişlt·me poleti
k~ıhınna U\ • un O"f•]wıecli<"ri 

• ("' t"ı tı 

j~in de' h.·tlı rin dar re 
imtiyazlı Liı er ıııukavrle 
ilı· lJiri Lirine bnırıı olma-

"" l:ırına çah:;ııldığ'r içindir ki 
iktisadi harp gittikçe ar
ti~ cır, milletlr·r ar:ısıuda 
iktisadi bir ıııiivn<'ııc te
mini lrn bil olaıııiyor. 

Hiç bir drd.,tin ikti
sadi polrtikaı::ı bizim ha 
dar :ıı;ık 'e n•foh ve.İci 
değ"iltlir. nevletlerlr· olan 
ikthrndi nıUnaı::dJetlcrinıi
zin tam bir lıiirri \'et 'r 
strlıestlik ic;inıir ~itti•r<"e 

n r• 
İh."ı IL·diğfoi şiikrnnla gö-
ri~·or ve <;ok haklı ol:ır:.ı.k 
ı::eviııi~ orıız 

~!illi n h::ıy::ıtt ınl uf:t· 

ati mımza u: ğ•ın gc:)~dü

ğümüzli yapmakta tama

men serbe t bulunmakta-

lbay <ole 
nkara a 

Ankara 2fi R tdvo: , 

F I a ns=u1111 lf clt~ v
<la ki del t ğesi 1 bn y 
Kole bir kaç gün 
k a lnıa k üzre Anka-. 
r av;.) !!eln1istir. 

.,; c. 7 " 

ozğatt ti 
merasimi~ 

verit~i 
Ankara r.:() Radyo: 
Yozğcıttnki ü3 üncü 
alavın1ıza s· rc~,k 

' 

veri lıne nler:-ısiıııi

ne on binlerce halk 
istirük etn1istir, . . 
~len1siınde Orge 

nc ral izzettin Ç·1iış

s ·iye ~ e V ziyet 

z ·· 1er ür er Suri· 
yeyi parçalayıcı hareket

lere geçtil~r 
Ş:ıırıd:ın bildiriliyor : 
l\ ırHıı en·el Cebeli· 

diiruza g-ided Ji'ransız rr
ldrıi harbi~{' rei~i. krrı 

dısini kar ~ıla~ :uı k:ılaha

lık lıir kiillı·ye hitahnn 
Fraıı:;anııı, Dürziilerin bii
tiin haklı i:-trklı rini ka
bul rdee<'ğiıri f:üyh•mi:;; \'l' 

lı:ılkııı 1 >ıirt.U. ha~· r:ıgım 

çt-kııH·lPl'İııi t:l\·~iye cdP 
H•k }Jll b:t\'1'() 0 ':t Jıiinııl't • t"> 

:ıdilt·rı·~ini Lc·yaıı <·t ıııi~
t i r. 

Hunun iizt>ı iııP, ht·r 
t:ır:ıfta tliiı~ii. ha~·rakl:ın 

<;<'kilmi;;; 'r halı~ y:ıt;.1sııı 
1• rnn~:ı ! . dip: lııığırnr:ık 

eı k:lııılıarp n·iRiııi s!'lfinı
lamı:-la nlır. • 

Matbuatırı şithll'tle hü
cum eltiğ"i ikinei hadi e 
de ~:undaki Kürd ınahal
ı e~inclc \'e Kiirt ııı <'k tep

lt>rinde Kiird ba,•nır'ı r·e-
• ö 'i 

kılnıe:::iclir. 

Kürtler. kPııdih·ri ııin 

de btiklfıle lfı.yık bir mil
let oldııkl:ırıııı \'P. SııriyP 
i ıl:ı rP:-i ıı ı ~ ,. \' a:-;.ı \ 'a ııı I\' a e ak-. . . . 
larırıı :ıüyh·ıııekteuırler. 

G:ızetr1l•r. miistcnıle-

Bu hadise lıiit.ün Su-
ı~ r. vali ve bütün riye tırntbuntınd:ı dPrin 

kPci ıııernurl:ır t:ırafıııdan 
tahrik Pdilc·n Kiirtlerin, 
Suriyenin l'ıı hiihranlı sa
:t tininde lı u im rckrte 
g"l'Çm<'leriııc tee:-;:;üf eyle
mekte ve Smiyeııin mi
~afırpen erliği 11i sui isti
mal ı•<lt·ıı l\ iird liderlerine 
şiddetle hücum cyleınek
tediı ler. 

v iltı vet cr-ld\nı h: zır H'sir ll\'aııdırını~ vp Fr.rn-
v • 

bu 1 un rn uşt ur. O ·- sa ah·yhinric \'idıh•tli ııeş- l\alıine buhrnnı lılitiin 

<r •11 er H ı l /. z et t İn C .1 _ _r_i_y_a_t _ı_>a_~_ı a_ı_n_ış_t ı_r_. ______ -_:-ı_o_n_n_2_n_c_i _~:ı_)_·r_a_d_a;::-_ 
l"t "' 

lışl ar g,:yet 111ü s-
si r bir hitaheJe bu-• 

I! 

lunırus \' h · y c tn-

la alkı"i\.n1 .. );stır . • 'J 

yız. ~rn:ıyi nwıııiı•kı·tlrı i
JlP rnkib kr t1ilıw k :ıklı-

11117.dn n bile g-«çıııiyo •. Bil
~ıkis onların ıııııhtaı: ol
duğumuz vp olctr:ı, .. :ıoıız 
lll'ln1Ulfttını dah:ı ':Oh f:i,l

t m :ı liyoı uz. M ııı:tt. i ol,l

rak ta dııg-eriıni1.irı µ-ittik
('e arttıg-ını, ımıh:--ulbrırnı 

1a r:ığ"or-t fazla .1-:-t ~m1 

'ı• 1111 :-un t il· mu.,rn hsil
lt•ri mizi dı· lıim:ıyr (•t111c k 
imkfuıla nııı Pldı· f t ı ·r~:iın:

'li g-iiı ııwklt· 1 ı·l- lı ııı·~ · 
J'l'l. Aııwrika , r .\iııı:ın~ a 
ile y:ıptıi!'ıınız ::-.fıH tic:ııi 
ar }aşmalar Rtjy • niı-~l<.·ri
mizc çok güzel \.ıir ıııisal 

te:kil eder. 

~ lFil~Ü Olt~rr®~® 

ihtiyat ve muavin kuvvetle silah 
altına çoğrıhyor 

Sofvcl - Krn 1 Bo-
" ris, dün hiı biri ar-

d1nn V·11·şovn ve 
Beri in Ü nf vcrsi tele
ri lıeve tle rini kabu\ 
et nıişti r· 
VarşoYa üniversi

te~i heyeti . KrH! Bo· 
rise tabii ili 111 le r 
f.dıri doktoru dip 
lo :1Hı s1nı, Ber liq ü l 
n i ver sitesi hevcti de .., 

l tıp r~hı i Joktoru 
ı diplorT~asın ı tevdi 
l eylen1iştir. 

İngiltere~e as~erli~ 
Londra ihtiyat 

ve nıucı vin kuvvet
lerin silah altına 
ç:ığ-nlına ~ ı hekkin
daki kanun lnyiha
sını Lordlcır k~n1n
rası 111 üz~ı kere \'e 
kc-tlnıl etnıiştir. Bu 
1< u v ,·c-: tleri n top]a n
rna sına ba~lanacak
br. 



Sayfa 2 (Ulus Sesi) 
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Milli ~elimizin 
Vali~esi An~ara~a 

8· U. ·. üf~t.!~şli~ 1 --ı- uriy'e Haberler'ı 111 
Başmuşavırlıoı '~_..:.--~_;,.--:..-:......:--.;.__..--"'---= 1--=-1 

~\illi Şef Reisi- Eski Muş Valisi 
~ · Rifa t V utbn \'in Bi-

o··rzülerve 
cun1hu r ı~ınet lııü- . . U · ~ ,

1 
.. 

\
'· 

1
. 1 ı ıncı n1un11 ı u- ·· rt r nunun sayın el ı- 1 f. t . 1.1 l -. . - e tış l ~ )3Ş l11UŞ'."\-

dest Istanbuldan An· virlio·ine t;1,,j 0 kı-
,.., .J 

knr:ıya git111iştir. lın nıış olduğu ha-
1 s , ' i urıyeyı parça ayıcı 
1 geçtiler 

hareketlere 
her alın n11st ır. . 

Maarif ~ürası 
1 

~laa ri f şurası ·r eın- 1 1 rı i rlar idaresi 
Bono i~raç edece~ 

I) 8 t ar 1 ı·ı·ııeiı:le -- ı:ı., ;ır ı 

Ridueı ivlc de 1•:1111 •'diror. ı . . . l 

kacldı•ratı iı;iıı ıııuhtl'lif 

ş;ı~rialar <lola~ınaktadır. ) 

nı uzu n i J k h :ı ft a s ı n -
da AnkAr:1da top 

laoacaktır. 

Terfi e~en Hak im 
VE 

Mü~dei Umumiler 
Hakiın \'C ı\lüJch i 

Un ı u ın i 1 eri u t t r fi i 
havi olan ~4:0 kisi-. 
lik listenin tasdik

ten çıktı<rı bucrün-
~' ö 

)erde ali\kadariara 

bildiril( C ' ği lw ber 
cılııın11stır. . 

Satışa ~ı~tı 
İııhi:-ıarlnr idaresi 

nin Vt:'nİ l,o'onvnb-. . 
rı S<ltlSH cıkarılnllS . ... .. 
tır. "'O derecelık olan 
Li nıon esa n::<ı varı rn 
kiloluk şişeler yüz 
kuruştan satılnıak
tadir. 

T opra~ Of isi 
Toprak n'whsul

leri ofisinin lağn 
hakkında. Kanıu
ta ydan çıkacak kn
rar beklennıektedir. 

Bu karar la of is 

lağvedilerek bro"u 
eskİ3İ gibi ziraat 

hankc-ısına c.! t\'İr e
dilect ktir. 

Ankaradan bildi
rikiir·ine <röre in-,., ,":") 

hisarlar ic.lcıresinin 

111 Ü teda \'İ 1 SPt ına ve 
hH<ld ı nı tecavüz et
nıt' ınek şartile Bo 
no ihrcıç cJ dı11esi 
h:ıkkınd~ıki karnın 

l{1vihnsı Büvük 1\lil-. 
ı ~t .\leclisine \'eril 

1 
nı · ş· ir. Bu Bonob n:-ı 

j ı ;ı· li~ e ,·t' ldıleti ke 
faleL t d ct:ktir. 

Hazineye. aid 
e~rimisiller 

Hükti net in h~ız:-

1 neye <lİ i ecriıııisi l-
f it rin :.ffrdilnıcs; h<ık 

}, 111 Ja h ızı r hıd ığ· ı lc"ı -
• 1 1 nna 'aınutava vc.-

r i 1111 iştir. 

Bir Suriye gaze
tesi ka pat.ıidı 

Partilerin hirl"~mek 1 
içiıı bitnraf kiınf:eler ta
rafından y:-ıpılan bütün 
t~:::clılıii3h: r net iceSİ<'. kal
mıştır. 

l )ok tor ;-;ehlH"ııder. V:ı-• 
taııi krle Lir türlii nul:ış -
nıı.ı i!a va11a~uıam:ı kt:ıtl ı r. '. . . 

l'ınımıi '' a'lİW~t çnk 
k:n:lr8ız ,.e ikti..,:ıdi '·:ızi . 

yet dtı Çl•k fl'ııadır. Halk 
armmıda Suriyeııin ıııu-

lzmir~B 
Yer sarsıntısı 

Ankara 2iJ l~advo: 
~ 

izn1ir<le bu sabah 
sa~ıt 5,fJO gt çe dip · 
ten g t ı~.- 11 bi ı· zelz ·
le olmuş•ur. 

Hasar Yoktur. 

P<;rhlıııcnto, dün mii 
tad toplnrıtı:::ıııı y:-ıpını~, 

fakat ('rbeclt> rkscriyet 
olmadığ'ından. mecli~, µ-e
h·cek tf::;riııi CV\'t•lde top
laııuwk Uıcn~ da~ıtılmı::--. . 
tır. 

Bir t;<ık ıııPlrn:;lar, hu 
~eıait :iltıııtb mt>clist· i~ti
rnk Ptn11'ınek için ~öz bir
liğ·i l'tıni:;dentir. 

l>iğ<·r taraftan L:"ı1.ki

Yt1rıi!l i!Pri •rp)erı INiıı rlen . ~ 

ve ıııclrn::.lardmı uılirek-

kep uir heyet Heynıta gi
<lcrck Jlo-Koıniserle gö
rlişınii~ \ c Lfı.Lkiye nııntı

ka~mııı, eskbi gibi, ~uri-

yetlen ayrılarak uıüstakil 

bir JıiikituH t ~l kliııdc \' C 

Fr:ınc;ız maııd:ı:;ı altıııda 

id:ırf~İni istCIIıİ\'lİr. Bu 
l.ryetirı arasında aylından 

beri 1 .fızkiyc ha \• alisiııdı~ 

<;Ht•lcriyle faaliyette IJu
lı:ııaıı IIIP~lııır ~ iileynıan 

~iurı;-idılP Yardır. 

Ayni ~?nde ilan ~ Anadan do$ma 
edııecek bir körün 

An kn ra :3;) f~0<l yo: Gözleri açıldı 

İngiliz gazeteleri, İstanbul Haydar 
l'ürkiye ve 1.,ürk- İngiliz Rus a olaş . pC1şn nürııune has

lük ale\1 hindeki nes- ın~ısı, ~fi.irk ingılız taı~e~inde :rn vasla-
J • 

riyatile şöhret bu- anl~1şıııasile ol<luğ·u rında anadan ... d~ğ-
lan «ElistıkUtlil Ara gibi ayni günde ilan nıa bir kör göz dok
rabi >) g a zetesi hü- edileceğ·ini YHZrnak- toru Nuri Fchnıi 
lni ınetçe bi la ınüd- tadırla r· taraf ın<la n yapı lan 
det tatil ediln1İştir. aıııcliyat neticesio-

Lort!ar K d I de açıln1ıştır. 

K 1 3fl as Ordu vilavetinin 
anıarası 1 l Kaçakçılıktan mil- Budak köv.,ünden 

Londrn - Lordlarj yonlar dahi gels(· ona olan hu ad~m dün-
• bakma. Ü U\'U~uk bir 1a \ ' ) i' ...... } •'I~ kanıarası llH.cbun ·"' ) _agec.ıgıntenu.ı 

l 1.1 I yılandır, canlanınca sc- seııA sonr'ı tlu~ .1,,,1• as ·er ı · ·anununu . ı · " ' • .,.• • ' "' ' '- m sokar. .. . . 
kabul etıııiştİr· 1 ya gozlerını aç·nı'Ş 

1 • oluyor. · 

Şehirden-Köye 

~li'rlıaba küylii dayı· 

]ar. rı::ıgıJsınız; ne Yilr nı~ 
~yok: ~ize bir ıııiij le da.ha 
\'('rt'~· ıuı: 

Jlükiınıet Hadyoları <:ok 
uc·uzl:ıtiyor. \'p ht r kü· 
viiıııliztlc bir Had,•o l>u-. . 
!unma~ı it;iıı tt>Şl '>lıüsler-

dc buluııııyor. 

Yirıııi otıız lira ile 
küv odanız<la lrnlıınacak ,. 
Hadro ile her <riin her • l" , 

rreec cliiııranın lwr tara-!"-, • 

fıııda oları bitt'n !'P.Yi<'ri . . 
<li ıı Jeye<'eksiniz. 

Şclırn gc>Jtliğ'iniz Yakıt 
i ınrPne i ııı rıme diıı lediği

niz H:a]~·(•y u p<'k yakın

ı da küyürıtilde hr.r {Z'ürı, 
her gece llinley<ı_cck~iniz. 

Bakınız lıen size her 

giin bir miijde \'Criyvrum 

sizde· lıana P.kinlerinizin 

i~· i olduµ;unu, işinizin yo

lurıd:ı buluııduil·unu Ya-" . 
ıııı ki bende se\ ineyim. 

Ucuz ve nıetin <>llıise al
nıak it;in Ziraat Dankası
na UtlŞ YUrmayı unutma
yın erni '! Bu giinliik bu 
kadar. g-ell•(·ek giiıılerde 

size çok g-iizel ıııiijıleler 

''Crr<·r~·iııı. ~ayııı da.vı
lar. 

Kara davı 

Yarınki 
Postalar 

"' 

27;5/1939 Cumartesi 

Yaran gelecek 
Tren postası "ok-

"' 
tur. S:-ıat 11 de Nu-
saybin, ıa te Cizre, 
İdil, ~lidyat, Ger
cüs, Sa vur, 15 te 
Diyarb;!kır, Anka
ra, İstanbul ve A
nadolu posta la rı gt!·· 
lecek , saat 1 de 
Ekispres l"ren pos
!aları gidecektir. 
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~çe Röportajları: 

D~ırü 11<0\t~ 
" 

Maarif· Hayatı ve SaohK işleri 
l >erik ( 11 ıı s u ... i ) -
I>t>rikte Maarif h:wa. 

tı da ~ittikçı• iııki..af ·f't
ıııektı>ılir. K:ıza ınerkezin
dPki ilk trıı•kt{'hf\ dC'vaın 
f·derıleriıı ~nyı~ı g<•çcııı ~c
ııeyp gün• lıu . f'rıe 30 
kadar :ırtmı\tır. Bl·: 81• 

ıııflı ,.e ıWrt rnua!İiınli 
oları ııwktrhe d:ıkuzu kız 
141 nkek oluıak iizre 
15() talPlıt• {]p\ aın etmek· 
tedir. 

MektPp hina~ı Yt) r.de 
<li kaza ihtiyacını kar:;;ı 
layaıııaırwktadır. BiitçPııiu 
ın·· d . . usaa e. ı nı:-betindl' (,.c- 1 
h·eı·k il d t:ı yı ar a kaza nıa-

arif ihti:acıııııı teıuiııi vo-
lurıa gid"J ~. .. · ı ec•Pgıne ~uphe 
YtJkt • • ur. 

Alektı·b·ı ·· 1 ~ · ·· , n r'ruze: oır nıu-
ZP • ~ • 

• 1 oldukça hiivCık bır 
lıa~ı·e~·1 \r 1 • ~ ı. l 

!'"1-r ::.;, ePvbol Futuo 
ı-a 1ıa · 
l. · :sı \'ardır. lfaRmual-
ıııı s f. • 

"c· ık çalıskaıı mesai 
ark· ,ı • a~ıışlarınm gayretile 
nıekt b. 

. (! ırı bu 8C'no llalke-
' ınde ''erııı ls oldu;; u ııı ii-

• t) 

r . ~ 

~r:ı.cant cdenlt·ri mct·caııen 
ımıayeıır ederek ,.<' Tr:ı

lıouılu olaııları teJavi t>t

mektedir. 

Mfl~:ı.i =-narları lı:ıriciıı

de dl• luılkııı s:1ğ'lı•' du
ruıııile y:ıkıııd,rn <ıWkadar ı 
olan hiikfımet dokturu 
a~·ni zaın:ında ~oeıık V!' ' 

diğ"er lı:ıstalıklarla da mü
cadele Ptmektl'dir. Altı 
ay e,·,·rJ vazifeye b:ı~l:ı

wış olan doktor <>:.? hasta 
trd:l\ i l'fnıiş \'C kö,·lı·ri
de dola~arak kiiylUlı·riıı 
sağ'lık i~lerile de uğra~
ınıştır. 

()erige bir Di~panser 

ile l.ıir sıhhiye nwıııuruna 

çok ibtiyaç 'ardır. Bir 
Dispanser açılır \'e hii
k fınıet doktoruna muavin 
bir sıhhiye ıneuıurıı YCri

lirse kuz:rnın sa~lık i~leri 

daha çok mükemmeliyet
le ifa edilmi,. olur. 

Köy Kalkınması 

Derig-iu US köyü var-

Derikten bir görünüş 

ru~1ereln muhitte çok İ\·i 
ntıbalar bırakmış. halk;n 
tnel.tebe k~rşı olan :ılfi
kaı-;nn arttırmıştır. 

Sa&Uık işleri 

I>cri k te sağlık işlPri 
Yolunda gitmektedir. Be
lediyenin yardınıile Tr:ı
hoıuluların teda\'i i için 
l~alke,·inde ufak lıir kılı
nık açılmıştır. Bu suretle 
Tralıomla yapılan müca. 
fü•lede biiyük f:ı.idclt·r el
Je edilmektedir. lliikfı. 
met doktoru her .,.ii n ı;;a. 
ha hl e .. ,. 

arı Balkeviode mU-

dır. Bunlardan 17 ı::indf! 

köy kanurıu tatbik olu
nubilmektC'ıJir. Köy ka-

(Ulus Sesi) 
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i RADYO~! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tür~iye RaUyoOifüzyon Postaları 
1 

Türkiye-radyosu Ankara radyosu 
1 

Uzun oaıt!..:_ Iü4~ ın. ı s:1 .Kr.s. / 1 :?O K "''-OD 1 

Kı•a oalğa: 19, 7 4 m. 151 !lf> Kt·:-;. / :?O K "'" 
31.70 m. !14 t),) l\ e .. / :?O K vv. 

Bu günkü proğram 
12.80 Pro;!ram lıalwılcri 

1~.:>5 Türk ınlizigi -Pi :?0.1.) Tiirk ıııiizig-i 

13,00 ~lcmlckct Saat a- :? 1.00 Konuşma 
yarı, ajarıt' ıııeteoroloj i ha
berleri 

12, 15, 14 )lüzik Senfonik 
nıüzik - Pl 

18,HO Pro~ram 

18,:35 M iizik ( )peretler 

-Pi 

:?l,15 E~lıaııı, tahvilftt, 
kaıııbiyo -nukut borsası 
fiyat 

:?1,:?:> .Nc~eli plakl:ır-H. 

21,30 Müzik Riyaseti 
Cumhur Fil. ürk. Şef 

PractoriuR 

Sayı 12;30 

günlük 
ı-PİYASA-

Burrd:ıy ı 2 75 
Arpa- 1 2 nO 
Gn ı Bir çuval) 620 

Darı --= 1 ::!_f 75 
~onut 6 ı 
~lerdmei-- 3 

l'irinÇ - 22 
~a<le Ya<r - -90 

ı-

Tere va!:'ı-- -70 
Zeni;1 ,:a~ -70 
~· -·-~ ----- - -
Yün 33 
----ı----

Deri 40 
Baoem 
Badem~
Ce\'iı 

---
18 - ---
93 
18 

l'e' iz içi-= 50 = 
)tahlep 30 

-:\lazi-- 19 -
Ke:-we ~eker"" 35 -
Toz şeker 31 -
Kahve 118- -
:3a lııın 4:? -

--1-
t.,'a~· 3ü0 il 
}[uru Üzün;- 201 -
Pek~--- 15 --

ın.oo Konuşma Haftalık 

~por servisi 

Hal 1 50 
2:?.30 .Miiıik ~Ieludiler lira--•-••-•--• 

rn. ln Tiirk nıüzigi Fa~ıl 

heyf'ti 
::?0,00 .Merıılekct ~aat a

yarı <1j:uıs ve ınetcorolcıji 

:?8~00 ~1 iiıik Caıband PI ' 
:?:t 15.~4 Son ajan~. ha-

bı)rlt·ri ,.e y;ırınki J>roğ-

ram. 
Çocuk 
Çocuk Esirgenıe 

\ Kurumu Genel n1er-
---=-------------------------------------1 kezi tarafından çı-

Nahiye Müdüilerinin 

Hayvan yem ~e~ıılieri 
N ıhiyc \lüdürler inin Havvan ,·enı . -

be\.ld le r İ hakkı '1da ki h\ v i ha ınecl is 
rüzna n1esi ne H lı 11 n11~t ır-. 

Bu lüyih~ya göre ha)'''an besle
yen her N,ı hi ye ~lüdürüne <ı \'da altı 
lira verilecektir. 

Kaçakçılık yüzündan kazandığın ,.e kazana-

arasıııdaki g-idi~ . g-ı·li~i 
kolayla~tırnıaktadır . Bu 
yol ıı ıı iizPriııdck i IJa tak
lık kısııııııa lıir köprü 
kıırulur~a kıı:-ııı da bu n>l-. . 
daıı ı;ok giiz(·l i:-tifodt' 
edilir. lkrik-M:ırdiıı ara
sırırhki g-idi~ p;ı•li~i de 
nıükenıwel bir surette te
mine hizmet eder. 

1. ~. Göker t 

cağın parayı sevinrrek 

kesene koyup servetim 

var deme, onlar senin 

koynunda bir sürü Yı-

landır. 

Yavrularını da ze

hirler. 

, 

1 kanlrna kta ola n 
' (Çocuk) <ldh dergi
! nir1 ( 136) s~lyısı çık
ı nıışt ı r. 

kiyn1etli 
çocuklara 

Yıl~a [ 1) Lira 
Her güıı binlerce yav
ruyu senin yardımın. 
senin şeİkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sil'geme kurumudur. 

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



iDAR EHANESİ JVIARDIN'DE il 

EakMllalkevi Binaai Husu i Oalre 

Umami Netrlyat Ye Yazı itleri 
Direktöri 

~ı. ~iret Bayar 
Baaıldı:iı yer: (ULUS SESİ) BaaımeYi - TeliJ"af .AdreJi 

Mardinde "Ulus Sesi.. 

•& YURTDAŞ! 

,'[;· ·::· , 

Nu 
ava 

DO ~ 

ardım Et 
yardım en bü· 

iryurdbor-

cu ur. 
Radyo aln:ıadan mağaza _ıızı z ·ya ret ediniz, 

n:utiaka ıne111nun ka' acak sınız 
~ 

Gf I 
VUIRıfDAŞ! 

üDk 
.. 

~taarif \ 1 ek alt ti 
nin haf talık ol :ıral 
çıkarn1nğa devr·ı l 

ettig"'ri <İlk ()o- etiııı) 
b 1 

gazetesinin (ş:) r cü 
nüshası da ~L.,tbn
amıza gelıniştir. 

l\1ua ili r11 lcrle ta

k b;!leri nıi z için f.ı y 
dn1ı vazılnrla ~üs .. 

ol 

]t-nıniş olan bu gü-
zel gaz tcyi olpu 
vucula rınııza hn ra
ret ie ta vsi \'e et.h:-. 
rız. 

. , ... I , .... :··~.: ·~ . 
~, ·~ . ~~. ~ ' 

İlyas . uha mahdumu I ·: 1 Türk evinin şe- \·an bir ev, Çocuk-
t1.111 ı efli ani.ınesi kiler- ~uz bir vuva kadar 

~~,Q~~~~~~ dir. tad~ızuı"'r . 
Kavanoz. kava- Bu güzel anane 

ww ette ifiif 

Tf rk Hava Kurumu 
2 CI - T [ R T i p 

·;y"k Piyangosu 
~ ci K ~ d : 11 EL zir: n / ü39 dedir 

Hüyuk tı ... ramiye: 40.000 Liradır ... 

ntıncl ı lı.ı ... , ,ı: 1:1.000. 1:!.0CO. 10.000 lir:1lık 

i -.r: ı i ·t h .r ~0.(ıOO \ 'l' 1 .CıOO liralık iki adet n u 
k.Lf. t , :mlır ... 

Y ııi t ·ı tipt ·n bir bilet alarak i~tirak etmeyi ih 
mal ctmr: ıni.: . ..,iz dP piyangonun mesut ,.e balıti
yaı lan ara::ıına ~irıni:;ı olur:-:,urıuz ... 

noz reçelleri. şişe mizi yaşatalın1. 
ş i şe şurupları olnıa-

Yuvanın s~adet ve varlığını doğur an, 
.Aile düğürnünü kuvvetlendiren çocuktur 
Çocuğu sev. S:!vİ 1 nıekten ma hrun1 bikes 

1 
yavrulctrı tln ha tır la Yılda bir lir:\ ver 
Çocuk E"irgcnıe f(urunıun<, üye ol. 

Çocuk Esirgerne l türel durunılannu1 
Kurunu Genel ~ler- inkişafına hizmet 
kezi ta ratindan çı. eden bu kiyn1etli 

karılnıakta o 1 a n dergiyi çocuklara 
1 ,~,~iT~:iJlC:d~d'?C=::m:ıaf .. t:mii:ma:m---·-~• 1 (Ana) adla derginin çocuk 1 u ana ve b3-

l ur s, (l ~ ) S ıyısı çıknHŞllt" b;-ıla ra tavsiye ede · 
~ Yurt yavru l ırının · 

Kaçakcılık yapma! 
1 
s·•ğl ık, sosy:: ı Küı- rız . 


