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Sahih ve Başmuharriri 

SiRET UAYAR 

\leıntcket nıenatıine aıd vazıtnrıı 
savtaınrımız a~ııa~r. 

Sayı 1231 

27 Mayıs 1939 

Basılın:ıyau y:ızIJar e-eri 
vPriımez. = _ S'i Y A SAL- G Ü N DE L İ K T Ü R K G A Z E T E Sİ = - ' -

Cun1artesi 

Sayısı 100 Paradır. 

On ikinci :yıl 
----------------------------------~~~--~--------....... .-.ı!~~~~K~u-r~u~lu~ş~y~ı:lı~t~A~~~·u:s~t=o:s~9~2~7--

Adi.ye e 
.. 

sa ~ıa·~ 
~ı eğ'şti 

Fethi !'yar Ad iye Veki!i 
odu 

AJ i ı ana Tarhan 

Ankara 2Cı AA -
p el r t i J a h i 1 i n J e Ç.-1-

l ı ş ıı ıa k n ı zusu ile 
Adliye vekili Kon
ya 111eb'u~u Tevfık 
Fikret Sılay ve Günı 
rük , inbisnrlar ve
kili is tarı bul nıt h
usu l~ana l'arhar, 

vekalet vnz:f elerin
den i st ii~ı et lll işler
d ı r. 

lstifalaı ı Rt:isi
cüıı1hur tnrafindrın 
kabul huyuruln uş 
tur. Adliye vekf1le. 
tine Bolu ıneb'usu 

ı F ...- t h i () k ya r, g lı ı u
r ü;, ve iııhis·1rlar 

vckf1 1etine Tra hzorı 
ı neh,usu Raif f{a. 
r a d ,~ n i z i n t; ı v i ıı 1 eri 
13 şvekfıl~t tar~din

d Hl inha \'e Ri ''a-., 

seticünıhurca tas-
vih ve tasdik bu
vur ulnıustur . 
.J ~ 

Bu husustaki l~i -
vı:seticünılıur t.t z-,, 

keresi nıeclısin bu 
günkü içtinuıında 

okunn1uş l3aşvclü't

letten veni vtkille
re \'e ıH vazifeleri 

"' 
tt>bliğ edilnıiştir. 

üyü~ . illef Landra Büyük Elçimiz 
rnechsınde 

Ank~1ra 2G r\. A. - 1 

Bü ,,ük ~I i ilet Mec-

Avam Kamarasında 

" 
lisi bu gün bütçe 
n1üzakerelerioe baş
la '11 ıst ır. 

verilen ziyafette 

• 

arsşal Varşilof 

'f ürk - Ingiliz anlaşması hakkında 
bir nutuk söyledi 

. 
Londraya davet 

edildi 
· nkar:cı 2ô A. A. -

Sovi \'e tler BirliO-i 
b 

111ü lafo~ ko.11iseri 
\'C Soviyrt ordusu 
baş ku nıa nd;1 nı ~1c: -
r ş·ıl Varsilof Ev.
ltilda yapıl·~ cak bÜ
yük l ngıl iz ına nev

Ankar:.l 26 A. A. -
Londra bii yük eJçi
n1iz Tevfık Rüş • ü 

A r a s, dün gece 
Avan1 kan1~rasın

da verilen ziyafette 
par lenıento ;ızasın

d<ın bir grub ile bü
yük l3rita11ya poli
tikası etrafı ndcı <rö-

t""t 

ı · üş n t'dc bulunnnış 
tur. 

ra la r ında bulunınak Kabine ttzasınclan 
üzre Londr:ıva da- bir çok nazırların 
vet eddnıiştfr. Bu da hazır bulunduk
rnnne~1r:ılan~~ <_~iğ·er , hır~ ~u ziyafette söy 
t>crıebı askeı ı rut sa lt·dığı bir· nutukta 
da h.ızır buluna- Rüştü Aras, bilhas
caktır. sa Türk - İngiliz 

ln~iliz Kabinesi 

Londra büyük elçimiz 
Rüştü Aras 

<ı tı IH şnıasının ehen1-
nı i yt: tını tebarüz 
etti rnıisti r. . 

O kt 
Anknr:1 20 .\.ı\ --

Ç er a 1 l~av as Aj uısıııın is-

lngiliz Harbiye 
Nazırı 

l 
t ıh b H 1 rı a o·ö ·e d ii 0 B b d H b 

ondra v J aris metin üze·! ,.ı.ş ••n. ü~>i ıop- era eri,n e 
1 
~r- iye nezareti mü-

rinde mutabık kadılar ' lıııı'.ııı. ırıgıl z k,ıhi- 1 tehassısıarı Oıaugu halde Mosko-
1 nesı. ır.~·iıtere-Rus- 1 vaya idecek 

Ankara ~G A. A. dır. Fransa Harici- ya ve l"'ran!'\a ara- g 
lngi.liz, Fransa ve ye 11 zırı Bo~ne bu . sındn doğı uJ n doğ AnkarA ~6 A. J\. - 1 l<'ri ile tcnınsta hu-
So\'lyct ınüınessil- CYÜn Sovv t l .. -ı- ' ruyn yardıın es' sı- Bu sahahl<i İn.t!.· iliz lunınak ve kızıl or-
1 .· l C ~':°) ,,e )U~U" 'h'. .. .. ~ 
tt 1 arasınL a "'rlev-, elçisini kabul etn1is nı ıstı Uai eden uç- g aztteleri, ingiltere du rı ulı Or!!anisyonu-

rede ynpılan. nıu.-z-:ı- ,,e ıııetnı' İ""\' tiı· et. l cı· .P ıktı es:.ıs iti- harhı.\•e '" -k 1 ~ nazırının nu tetkik etn1ek üz-
ere er netıcesınde ın ist ir. btrılt· t ıs,·ıh etnı:s. rtf;ıkatin<le hc_ırbivt> , 

hazırlanan3lerp<lk • tır. · . .. · re Ll1oskova~·a gi-
. I .

1
. 

1 
. nezarttı nıutehas- I 1 ki . . l b 

tının nıetnı üzerin- ngı ız erın ı\lo..;- . . ( t.ce p erını 1a er 

l L k b l
_J • • s ıslerı ol<lui!u halde l t d' l 

( e ondra ve Paris ova üyük elçisi ~ancıve koıniseri- ._,. ' vernıe" e ır er. 
mutabık kalmışlar- de metııi Soviyet ne verecektir. l SO\·yet ordusu şef- 1 



Sayfa 2 ==- TF7 

flJlus Sesi) 
-;r;a 

Sayı ı~nı -<' 

C. H. Partialnln baıardıiı bllyilk işler: 12A d 
Cumhuriyet devrinde an mı çıkmış? 
Ziraat aıat ve makineleri 1. • IJaiıy ııar;ılt. ıraze .• altına ~i1.(uenıi• , . ., "kah· 1 Şehirden-Köye 

isleri tı•;:.-;İ \'aZI\ Ol: rol:51Hl ~lus~oliııi ,. <]j~·c 1 
... . . 

lıa~:ırım~lanlır. Bu hfuli 
ı::rııiıı (•rtesi gtııııı. iki 
lt:ıly:ın de:-:troyl·ri :ıdaya 

gelerek. lı:"ıdi~edin ı>le l.>:ı~

larile yüı :ı~k<-ri nıııha

faza altına :ılnıak ~un,li· 

it> italyaya naklt>tmi~lt·r-

)l<·mlı·kı>timiıdt• ziraatı 

uıaki111>le;;ıirıne 1111'\7.UU 

üzerinde t•:-:ıı:-:lı bir surrtte 
t 'unıhuriyet Ilükiııııcti za
ıııanınd:ı ı;:ılışını~ \'P IJil
lıas:-a hafriy<•t ~i:--tPmil<' 

tulıurıı i.Jfıln ıııt ~:elı>. inin 
ıııakirıele,ıfrilrnl•!:iııt> bii
vük IJir ve<' he \'f'ı ilnıi::-. . . 
tir. EzeümlP kiiyliiyc ::?OP, 

rılmı~tır. Kuranlı_a k:ıı:;-ı 

bir tedbir almak 11ü1.n· 

sulu ziraat .. istemiııirı ta-

mim zamanda 

ıııeııı lt'ket i uıiz(1C bahçe z.i

r<.ıutırıııı H'~vikine <;alı~ıl

ıııış \'C sıı tuJumhalarıııa

cla ıne' adı mü::-teifo ıııu

~ı fiyı·t rüsıırıııı ,·~ıiluıi~tir. 

lJazı ınHhirıı ziraat istih
.IH :-ubeleriııirı m:ıkiuele:-:-. . 
tirilme i f•::ıa ları da. Cuııı· 

l G2 lira kıymetinde /()77 
pulluk tevzi edilaıi::- \'t· 

priııı \'Crilmek. ikrawtta 
uulunıııak \ 'l' h:uiı;t<·ıı 

giren pullııklarm 100 ki
ı lıuriyet fHıkiıA'l dİ ı:ıuıa

ımıd,l k~lrnl 'ı' tasdik 
t>dilıni~ 'e 1 :ışlıea l 'irinç, 
Pamuk. i. tihsal edilen 
mıntıkalarda kullm11lınnk 

iiı.t·n· l'iriııı; harııı:ııı ıııa· 

ııwkiıı f'lt•ri. Paııııık mil>· 
zerl<~ri ,·e ç:qıa mak ineleri 
tf•\'Zİ Pdilıni ... tir. Çift~iııin 
frzla lıasılcit t·ldl· .-tıııı•:-; irıc 

ıııiiı•,:-:ir olnıı faktGrlrrdı>n 

lo una 1 O lira re:-inı al 
mak suretilt· de ~·erli pul
luk imalütlı:ınelürinin in
kişafına <;alı .. ılmı~tıı. 'fliı k 
çift\'i. inin drndt· bulu'laıı 

tohumun safiyeti gitıik<;t· 

bozulmakta vr m:tlısul 

A '' rupa piyasa:-:ıııdaki t :-:-

1.i mc\'kiiııi hıılnıaınakta 

olrlıığundaıı ( uınhuri~1et 

llükfııneti tohumun seri \ 
, e ınihanihi surett, temiz-
lenıııe..ine ehemmiyet ,·e
rerek muhtelif . enderde 
memleketin ı:artl:mna lıy
ğuıı ol:ınlanııdan 91 '.? at.IH 
kalbur makinr~i nıiibay:ı-
a fltmiş ,.,, bunlnrl:l kiiy
lii tohumunu mPc<·aııen 

temizll·mi:::tir. Ziraatı mo-. 
torlaştırın:ık ve birınrtirr. 
btilı~alfitı ı;og:ıltıııak ınnk

sadıle ır!uhtelif sPıı1..•ler de 
f>7;3~54G lira kıymet inde 
~Zl :ıılet Traktör :ılıııa
rak ı;iftçiye ıniiR:ıit ~art

l::ırla d:{!;ıtılıııı~ \'C l.'.İft<;İ 
Plincle bulunaa Traktör
lerde yakıl~u·.ık rne\ aılı 
nıiişteill•ııirı giiınriik rr·~

ıııiııin iade::ıi için G.iö::?. 
U::!O liralık ııııı:ıfiy et rı'S-

mı veriluıişı ir. 

Zirai L--tihsalfı.tı çoğalt
mak g:ıyı>~ile takip olu
nan rnotorlrı:;-tırına ıne,·

zıııında daha ııruı nınl.
nıkat. ,·ak:rn uıotorlarmırı 
taıniıııf iı;in ıııe,·ad<lı mii:
tEile oıuafivetiııin kaldı-. . 

hiı h-i df' ıolıuıııdur. 'l'n 
hııııı ı P 1 adar l) i, mııvır 
ve ~"ıbaııeı ıwbaılnrı!aıı 

:"tri bulnııur~~ı temiz "e 
Cazla istih :ıJ:lt eldl' edi· 
lir. 

- . onu Var-

Av malzemesi 
Fiatlarcla nıühim 
tenzi fıt yapıldı 

İnhisarla r i<laresi 
av nın lzenıeleri fi
a tla rı üzerinde 111ü

hin1 tenzilat yap-
1111. tır· Bu ucuzla
ına n ı n n i!')bet i ba
rutlar ÜLeriııde vüz-

"' 
Je onJur. 

.\t!rı:ıy;ı gcleıı ııwvsıık 

habeı lere gCirP. f >ıı iki 
adada lııılıınaıı tt~ıl~·:ın 
aşkerlcri :ıra:::ınd:ı ha~ 
cri)..:terrni~ ol:.ırı meıı llll

niyctsizlik, eııdi\'e ''•'rici 
bir ~urettl' yayılıııakt:ıdır. 

Efrad, IJilha::ı~a :-m, 40 
ya~ındakiler: f'ilfılı altına 
alırnıı:ılarrnd:ııı ve kı·ııdi
leriııı· ,.t>r ilı'n },iitü vin~-. ~ 

Cl'klerdeıı dol~ıyı ~H:ıkc;a 

.• ikayet PtırıPktPdirler. 

Kalimrıo. atla. ında 
mPınnuniyııt::.izlik o kadar 
hflu bir mahiyet :ılıııı:;: · 

tır ki, ada h:ılkın<l:ın bir 
gıup, askerlerin <İL· i:;-ti. 
rük'lc dın·:nl:ırn \':JlJl:-tı-. . 
rılını:;; olan Mu:-soli rıiııin 

resinıkrini ~' ırtarak, :ıyak 

H. Gaf enko 
Ronıanva llari-,, 

ci ve Nazırı Gaf en-., 

icon un Ankaravı U 
Hizir<lnda ziv,~ret 

.1 

et nıesi nıu h ten1e l-
d i r. 

.uPİYAS 

_!;u~day 1 ::! 75 
.\rpa 1 :! nO 
J-ı~ ıHirı;uval ıG~O- -
1 >4ırı 
~oıım 

Jlen:iuıe~ 
i 'i riı ıı; 
~aı.i(' Ya!!' 

Tere ~·:ı~n 
Zeyriıı ya:!ı 

Yurı 

ı >erı 

Bac.leıı-ı -

') 73 -
(i 

=~ 
•)•I 

!JO 
70 
i'U 
;~5 

40 
18 

Haoeııı i~i na 
Ce' i'l. -- l8- ı -
Ce' ız İ<;ı 50 

<lir. 

AJalııra yeni İtalyan 

kıt'aları 

dir. 

gönderilmekte -

~iındiki me,·cuıl Ho
ılo::ıta 45000. Kos'da ,.<, 

Ka~ o:-.'t.l:ı 10 ar hiıı. Ka

limııo .... \la d:ı :!.-ıOO a:-kcr
dir . f pro::- ad~sın<laki 

111ı>vcut hakkında lıiı' bir 
n ıa lıl ııı :ı t 
lrnlya11lar 

yoktur . Zira, 
lıııra~ını sık ı 

bir kotrol altına alını~ · 

}ardır. 

1 Haikevleri 
1 Müfettişleri 

Halk Partisi, Hal-
kevleri nıüfettişlc-

rı nın adedini art

tıracağı kararlaş 

t ı r 1111 s t ı r . . 

Y unanislan se
ferberlik yapmış 

Merhalıa ki;ylii dayı· 

I(ır. ıı:ısıbınız: nP ':ır ııe 

yok .. ne~ı! I\ gtin ılc ya1.-
111ıştıın. Pazarte!:'i giınii 
Yiice Partimizin hüyiik 
Kurultayı Ankarada top· 
larnH·aktır. 

Kurnlt:ıy Lir hafta sii
recck lıir ç·ok yurt i:;;lni 
üzerinde konuşacak, hil
has~a köylerimizin ihti
ya~·lü.rı üzerinde mübiuı 

kararlar \'erecektir. 

Unun için Paz.artcgi 
gUnü Ilalkeviuıiıde bir 
toplantı yapılacak ,.e k u
rultayda YCrilccck nutuk
lar: yapılacak konu:;;ına

lar Hadyoda llinlcnecek
tir. 

( > gün bu toplantıda 

8iıi aramızda ~örmek is· 
teriz. Unutmayın her hal · 

dP gelin .. Emi küylii da
yılar. Bekleriz. 

Karadavı 
" 

Yarınki 
Postal ar 

:.?8/5/039 Paıar 

Ya rın s ,1 ln1 h, sn -
.\ti na r\ j ;ı nsı teh- at Ü da ek is pres tren 

liğ ediyoı- : Harbi- ı postası gelecek, 10 
ve N zan: ti, naıh - da Savur. ~lidvnt, 
.. 1 "' ""' 

telif sı111rlann s hllı Gercü::;, idil, C;zre; 
ahı na C 'l <rr ı lJı<rı ııa 11 de N usrı y bi o, Di. . ,.., .~ -
d~ıir çıkan ha b~r yaı b~1kır, Ankara. 

lerin knt'ıvve n ~1s ıl- İstanbul ve Anado
sız olduğunu bildir- lu po~taları gide-
n1ektedir. cektir. 

------~--~--~----------~-~~~---------

rılııı:ı~n \'P. <'ski motorl;ır 
:::atııı alınarak ucuz malı· 

nık~lt ~·akaıılarııı ita~ı g-a
yesile 1710 nunrnralı ka
;ıunla nıc,·cııt trtıktürleıin 
kulla ııd ık la rı sPnelerin.a
murt i i lıt:;:.ıp rJilrııek .:ıı
rı'tile 8,f> ıııil~ 011 lira t:>z. 

nıinat \'erilt>ıck hunlar 
~evkii istimalden kaldı· 

Birinci nc\'İ ka
ra av barutunun 1 
k;ıoluk kutusu 220 
kuruştan 200 kuru· 
şn, yarın' kiloluk 
kutusu 110 kuruş 

tan 100 kuruşa ye 
cevrek kiloluk ku-

:\i:.ııııep-- ~o --
ı\lazi .·~(.~))=ı 1 Yurtdaş'. l\e~me \leker ) 

'l oı. ~eker :11 

. ~ 

t usu dn rı~ kuruştan 1 

50 kuruşa indiril
n1iştir. 

Kah\'e 118 -
~ulrnn 

<'av ~~üO 
__.:!- • ·-- -- --

h ıırıı iiziiııı ~o 

Peı'~-1.; 
ti;ı - 1 50 1 

Çok para kazanıp yuvanı şE-n, yavrularını 

mes'ut edeyim düşüncesile kaçakçılık yapanlar 
sonuncunda yuvasız ve yavrusuz kalırlttr. 
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Sayfa 3 

!';lt:.-:'111~ 
~ -~· ~-..-...~ .~.·.·: 

~San Saçiar !:, 

· arı .• ııılarırı. sal'la-• 
nııın reıı~i koyula~ 
ıııaıııa8ı iı;in liıııonln 
~· .. aıııpuarı <'nk favda-
lıdır. · · 

Saçları hrr z•rnıan
ki gibi yikayıb kurut
tuktan . oııra bir yu· 
ınurtanm yalıll7. s:ırı

sıııı üir ı;orb:ı ka::ığ'ı 

zı•vtinva<rı ile çap-• • c 

inalı \'e yarını liıno 

nuıı suyunu ilfl ,.e edip 
k:ırıı;;tırnıalı. 

S:ı~ları yol yol ayı. 
rıh bu ınahlutu siir
nı!!li ye köklerim' dt> 
rııesaj yapmalı. ılık 

su ile çalk~ılamah. 

İl-inci çalkama suyu 
dayanılacak kadar 
sıcak oluıalıdır. l'çün· 
cii çalkalama ise gene 
ılık su ic:iııe sıkllan 
lı ' r limon ~uyu itfl 
\ t•siyle yupıluıalıdır. Çok rop 

(Ulus Sesi) Sayı 12:11 

TürKiye Ra~yo~if üz yon Postaları 
1 Türkiye radyosu Ankara radyosu 
1 Uı:un Oali!..:,. 1648 m. 183 Kc~. / l~O Kvv. 

Kısa Dalğa : 
19:14 m. 15195 Kc~. /~O Kvv. 
Bl,70 m. 94G3 Kes./ ~O Kvv. 

Bu günkü proğram 
haberl('ri 

Yazhk eldh·cnlPr 
Jwj. ya but beyaz ke
ten tin·sinıleıı ıiriili

yor. Ellıi~ı>rıiu gaııitii

ıi.i r<'n~iı ıılP, yahut 
l: ıındur:ı. :;-apka · ren
ginıi e tiı eden y<l}H
lır:;a ılaha şık olur. 

1:-\:85 )lüzik Neşeli mü
zik - 1'1 

20. 1 f> Tcm~il Mahmml 
da°'lara dü~tü Yazan Kt.!· 

~ . 
mal Töz.en 

~ 

Yalnız tiiklen yapı· 
laıı şapkalar bı ğ"eııil
mekt t>ılir. Buııl:ır dürt 
IH\, n•ııkli tiilii l.Jir 
ar:.ıya ~etirPrt>k 

\'Ud» getirili~ or. 
\ ' iİ· 

1 

1 
~l anto YC tayür n:- \ 
verme iliştiri letek <;İ· \ 
çekler renkli ipekle 
vP tı~ iğnı•si Ut· öriil

ınektedir. 

( ' i<;ckli ınuslinden 
yapılan dhiseler bir 
ka<; kat ,·0lnııla süs
ltnmt>ktedir. 

1.ı.00 ~lem leket Saat a
yarı. ajanı::. nH'tC'oroloji ha.· 
berleri 

14.10 Türk mü1.igi 

14 40 15.30 Mcıik Karışık ' . . 
proğranı-PI 

1 l.:~'1 Proğram 

17 ,~~5 :Miizik llans saatı 

-Pl 
18.li"> Türk nılizigi Fasıl 

rn,oo Konuşma Dı~ po
litika hadiselt•ri 

U).13 'l'iirk nıüziği 
:?0.00 Mt' ınlekl't saat a. 

yarı :ıjaıı \'C metcorolcıji 

\ 
\ 

21, 15 E~ham, tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası 

fiyat 

~1,23 N~~eli plaklar-R. 

:21 :30 Müzik K iiçük Or 
kestra-Şef: Xl•l'ip A~kın 

2:2,30 Haftalık posta ku
tusu 

~2,30 Müzik Kabare nıü

ıı~ı -- Pl 

1 
'23,00 Son ajanR, ha

lıerlt•ri \'C y:ırınki Proğ-

ı ram. 

1 

2:3,15,:24 Müzik Caıband 
- Pl 

Yarınki 28/5/939 
Göz aiilarındaki 'f-f~daii8Thlief-ll r 

1 l -~~~~~~~~~~~ı .. -. ..., . .,,.....__ . 
Pazar Proğramı 

1:2.:~o Proğ:ranı 
~0.00 Menılcket gaat a

y:w. ajaus ve meteoroloji 
haberleri kırısıkıık4ar p- . . b"" kien 

it 

1 

ırıncın ~c:e _ ·1 

rzun ıııfüh1et kulla-
nıenı~sı ıçın \ 

1
111lın:1y :rn pirinç böcı·\..lt}· ı · 
. ,ir. Bilh :-ıs:-a bir ::-Pnt>tkn 

ıJii .. rer .'Pllt.'\' i' kalır:)a .. Bu- Yazlık bir eldi ren 

Utuı rasmı '"t•çen ka-• , t"' 

rlınlar mutlaka gece ya-
tarken güz altlarına yağlı 

bir krem. hatta s:ıf zey
tinyağı ı-;iirınelidirln. 

Yiiıdc ilk kırı~ııı:ı alfı· 
imi güz altınua ba~lar. 
Buranın l'ildi inr<· olelnğtı 
ıı:ın, burasını yuğlam:ık. 

Yumu\aklığım ve el:lsti
kiyetini muhafaza eder. 
kırı ıkhklara mani olur. 

\ na- mani olmak it;in piriı:ç 
iÇf'rİ~iııc lıir t;orba k:ı~ıgı 

\ 
ince tuz karı~tınnak \\ft- Ba } ~ 
ncıir. 1 yan ata 

Diş fırça ıaı·ı lpe~ diye ucuz. ucuz 
l )i::-ı fırı)al:ırıııın tlaiıııa ı alacagımz k uma"ların 

sert k~llm:;::-ı it:ill her <li~ hahnlık ümrü vardır .. 
silindikten sonra lıol :;o- Suya girmez, ye:·ıı 
d-uk :u ile Yıkamalı ye ı kumaşlar tab1i ipehtır. 
~ıniı bir ha~·lu ile kurul - \ Yıllaı·ca kullanılır. 

1 tulınahılır. 

1 

t)ı illerin paslnrı 
i'ıUnüz pa. lanır:-a iıziil-

1 mPyüi iı. Evq•\a bir .11. tu'I. 
la !'onra <la 1.Pytin yağile 
oğ'ars:ımı cski~inLlt-n daha 
~üze\ ka~1ma~:ı lıa ._ lar. 

'l'athhn·a < ~ 'f'11Z \ 

UbP.llZ 
Yalnız ı uzlu ,· ı• Pk,~i 

• !"' 

da bir ı;inıdik tıız atını1 .. l 
vemeklrre de;-•il tatlılara-

Daha ıı~fis bir tad alırlar. 

1~.36 ~lii1.ik 1-\iiçiik Or· 
kt>~tra - ~er: XPı'İP A-:· 
kın 

ı ;3.00 ~!Puı lekPt saat a
yar;, :ıjam; \'l! ıııeteoroloji 
haberleri 

18.15 Müzik Kiiçlik ( >r
kpı-;tra _ ~P.f: Npc·ip A~-

kın 
1:3.50.14.HO Türk mü1.igi 

17.00 Pro~ram 

17 ,35 Müzik Paıar ı;ayı 

- Pl 
18,1:1 Çoı·uk gaat ı 

1~.45 Müıik Paz:ır t;:ı~· ı 

- PI devam 

19, 15 Türk mii1.igi Fasıl 

beYPÜ . 

:? 1.00 ~ e~eli plaklar-R . 

~t,10 ~liiıik Feyha Ta 

1ay-Violo:;cl 14 y:ışıml 

da ~Pt; violonsefü;tio kar 

<le~leriıw konseri . 
21. :?;'> ~l ıizik 

t ·unıhur Bandosu -

lh:.-.an K Hnı:er 

:?:?,OD ı\naualu 

Spor servi:;i 
22! 1 O M üıik Uaıband 

~2.45.~:~ Son ajatıs h 
berlcrı \ 'C y:ırıuki pro 
ram. 



T 

tDAREHANESİ 
E.kMlalkevi Blnaai HllSIUlf Daire 

Teliraf~Adreai 

Mardinde "Ulus Sesi,, 

Do ~ k on g~re*'ı m 1.t1«U••~1tlll11••••ııe •l'llQUIJU••u;·~·······:::::::~ =~ ·t a ~••••••••~•'•~•~•W5C••••a~•·•••~••• ·• .... .. 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

~1. Siret Ba~·ar . 
Baaıldığ'ı yer: (ULUS SF.SI) 8aaımevı 

YURTDA~! 
O• ·~ 

.Maarif Vekaleti- :: y u r t d a s ! ii T ma 
. h f ı l l· k ll!IJ': !t •• 1 nın a tcı ı ~o ara •. • .. 

1 • •r çıkarn1cığa devan1 'ı~~ !{UR UGUMUI FABRI· :~ 1 ava 
ettiği <İlk Öğretirn) 1 " ı~ LAR VE VAPllÖIMIZ ii 
crazetesinin (8) ncü ~ il'\ ~. 

~üshası da ~1atba- :: DEMERVOllAR 5! 
anııza gelnıiştir. ;i Hep ulusun biriktirnıe gücüne ~ 

·~ d • ını ay anır. ""' l\lua1Jin1lerle ta- :: :~ 

lebelcrioıiz için fay- ,5 Bu gücü arttırmak hep senin s: 
dalı yazılarla süs- •• elindedir :! 
lennıiş olan bu gü- : "' an ""••••••ll•••••••••:\•b•a• .. ,,•••••••••aa ... :; 

~, ••~•••••a••••••~o•~••••••••••••••••••••••••••••· zel gazeteyi oku 1 

vuculannııza har8- j 

retle ta \'Sİ ~·c ede-. 
rız. 

~ ~ J 1 

. ~ "' . . . 

.. hi!'IWS!llEil!RiJım 

Türk Hava Kurumu mı 

una 
rdım Et 

uya dımenbü· 

•• 28 cı - T [ R T i P 

Büyük Piyangosu 1 yu 
iryurd bor-

~nci Keşide:ll Hazİn!n / D39d~dir' 

Şüyük İkramiye: 40.000 Liradır ... 

Bundan başka: 15.000, I 2.0CO, 10.000 liralık 
ikranüyeler!P. (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü
kafat vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih 
rn:ıl erm<'~·irıL~. ~iı de piyangonun mesut \'O bahti
yarları arasına girmi~ olursunuz ... 

c ur. 

t 
Türk evinin se~ 

iiil' =-----m!lliim:*:ili&•ıım:z:c -•-•ı:m-a1•11·-- •e ---• ref l i an ;J nesi k İl~ r-
1 yan bir ev, Çocuk
! suz bir yuva kadar 
tadsızdır. 

na 
Çocuk Esirgeıne ı türel durunılarının 

Kurun1u Genel ~ler- inkisafına hiz ııet . 

di r. 
Kavanoz, kava -

noz reçelleri. şişe 

şişe şurupla n olnıa-

Bu güzel anane 
111izi yaş~talım. 

kezi taı afindan çı

kanlınakta o 1 a n 
(Ancı) adlı derginin 
(15) Sayısı çıkıı11ştır 

ede o bu ki ynıetl i 
1 

Yuvanın sa::ıdet ve varlığ·tm doğ-utan, 
Aile düğü rnünü kuvvetl~n<liren çocuktu r 

Yurt vavrularının 
.; 

Sağlık, Sosyal Kül-

Arkadaşlar ! 
Hehrinıizde te*ekkül et- y d 

dergıyi çocuklara 
çocuklu ana ve b.:ı
bcı la ra tavsiye ede 

ı riz . 

mi; olan Akrep iınha. ~u- ı Uf daş! 
rumnna \'C lm hayır ı~ıno l Kaçakcılık yapma! 
~eye se\ e iiye olalım ... 

Ç1lCUğu sev. s -~ viln1ekten ıııahrunı bikes 
vavruları da hatırla Yılda bir lira ver 
~ 

Çocuk Esirgenıe l(uruıııuneı üye al. 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav
rnların sağlığına erişebilmek için Yılda bir 
Lira veı·ip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 

ı olalım ... 

1 

ı· 
.... ; ~ . .. ~ ~ . . ., ........................... 


