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On Yıllık Neşriyat Sergisi 
Kudretli ve Mutlu gün-

ı 

ler yaşıyoruz 
Milli hayatımızın bUtGn faaliyet sabalaı.rında 
f eylzll varlıklar doğuran bu katlu gUnleri, 
kaaretl f ibranın a•il Tllrk ulusuna bir •evbi
besl •inak et•ls yarathiı AtatUrk ve lnönil 
gibi iki daht 'efe borç1uyaz. 

Yazan: Siret Bayar 

IHinyanııı hu günkü öııiiııdP tutmak l:lzıımlır. 
trıli~kil Bt'yri içinde ve iz- Un dokuz yıl önee 
tirapli uıaıızara::;ı kar~ı- Ebedi ~ofirı emrinde ve 
Rtnda kuvvctiuıiz<leu enıiu ülkiisii ı;evresinde ııasıl bir 
olarak .Milli Şefimizin kut- aşk ve iın:uıla, milli bir 
f3a) l>ayr:ığı altmda kud- irade uirligile toplarımı~, 
telli ve kutlu giinler ya· kurtuluş s:waşının muci
Şiyoruı. Geçen her gü- zelerini yaratmışsak, bu 
nümüz yeni bir varlığa ghıı de yiice kurucu
kavuştu~umuzun zaferi , dan sonra büyük bir ta
Lüyük lıir yur<l i.)ni ha- li eseri olarak başımızda 
Şarışımızuı ıııüjdelerile do- Cumhurreisi görmek l>ah-
ludur. tiyarlığına ııail olduğu-

.Milli lıayatı mızın lıii- ııı uz milli şef 1 ııüıı üıı ün 
tün faaliyet ı:;ahalarırnla bayrağı altına ayııi ruh 
feyizli varlıklar doğuran ve inancı t~ı\iıyarak top-
hu kutlu günleri, kudreti hınışııııız, bizi dünya şart-
fatırmıın asil Türk mille- larınııı çetiııligi iı;iııde kuv-
tine bir mcvlıilıesi olarak 't'1İııe ve .. arılı oruusuna 
l\~iz yarattığı Atatiirk güvenen, emniyetle ilı!r-
''e lnöuii ~ibi iki dahi lt:>j c•ıı yegföıc bir ulus 
şefe, burı;luyuz. oluıak saa.detiııc 1.;~,·u:; .. 

AskPri ve ~iyaui ~a turmuştur. 
hada tarihin scyıini de- Dliuyanın lıııgilıı ~li-
ği~tiren ve ebcJiyetc in zii bizdedir. Fikir cere-
tikaliln tarihi mevkii da- yanlnrıııdarı, fırka hoğ·u';i-
lıa çok yükselen, kur<lu- ınalarındaıı \'C Jıcr türlü 
ğ'u rejim, yarattı!l'ı iııkı- tıiy:ısi te~ı·ttütlc.·rden uzak 
lfib ve cserlerile Türk olarak milli ~Pfiıı rı>lıber
ulusuuun daiuıa hatırai liği ile milli "ahdet için
ihtiramnıda va!'avacak olan deki ilcrleyi~iıniı.i bütün . . ~ 
Atatürkü ve onun lıu dünya nıillctieri hayran-
&'iin iuktltlb ıne./alesiııi tıkla takilı ctuıekte, ya-
lıaşıınızda tutan, mefku- .. achğuııız kudretli ,.e kut-
rn yoldaşı lsuıet lnönüyü hı günlere imreıımekte-
taıimle anarken, lm iki dirler. 
milli kahraman ve dahi Sulha hiııııct t>tıııek 
Refin izin<le ,.e yolunda aımiıııiıde lH'rJe,'am ola· 
dlin oluuğu gibi· bugün rak büyük küçiik devlet-
vc ya.rın4ila. ayni enerji , lerle ınünasebetleriıni7.i dü 
fikir ,-c ülkü birli:ile yü- rüstlük için<le yüriitnıek 
rürııenin bn yurtdaş için ve dostlııklarııııızı kuv-
Pll kutsal bir vaıife olılu- ,·etlendirnwk yolundaki 
ğunu da hatırdan çıkar- gayretleriıııiziu semen~:"ini 
mamak ve daima göz 1 görmekle de pek babıt-

dün açıldı. 
1 

Maarif Vekili önemli bir nutuk söyledi 

Atatürkü sayğile andı 
Reisicimhur Ankara 1 (Hadyo) -

Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel on yı)Jık ne~riyat 

ser~isini Lir nutku ile aç
ını:;;tır. 

v~kil hu nutkuııda; 
ezcümle s•mları siivleuıis-• . . 
tiı: 

" Buııda11 on yıl ön<'e 
yeni Tiirk harflerinin ka
lıulu ve ıncmlek(·timizde 

derhal tatbika ge~uıesi 
memleketimizin iukılflp 

safhaıarıntl:uı biri olmu~ 

tur. Elıı~di ~efin ıııemle

kçtc yaptığ'ı iyiliklerden 
birini de bu ::;ahada lrnşa 
erdi ril mPsile anıl ıııa:-;ı nı 

bir \'llzife bilirim. 

lı yız. 

Hitarafız. Nı· kiuııw

uı'ıı kurkurııuz, ııe kim. 
~P-ııiıı toprağ'ıııda g-iil'.ii
ıniiı vardır. ~!illi \'(• hf'y. 

rn•lrııfü·l ':ızifeleı im izi a;1_ 

cak realitelere \'I' ıııilli 
ınrııh:lt İ<':ıpl:.rırıa d:ıv:ı. 
narak ve uy~;ıııı ola;·:ık 
ifaya ~ıe\'aııı t'tti!.!İrııiz 
içindir ki, bu 'giiııkil ha
ditif!!crc kar~ı lıizi \'Pni 
kararlar alııı:ıp;a S<'~'kt·
dt>cek lıir fevkal:1delikle 
kar:;;ıl;ı :;-ıııa rıı ış lmlıııı ıııak- \ 
ta, dostluı'.'{u rn <;ok ara. 
naıı, ~özüne, imzalarına, 

kuv.vetiııe en ıiyadc gü
venılen bir devlet olarak 
hftdi::ıeleri bitarafaııe Vt! 

lıer ıa ınaııtlan fazla bir 
tt--tiklık iı;iul!c takiu et
mektı·yiz 

<ı.· ,,. 

lııı-aııltk İ\İll tPk 
mutluluk dUz<·niııin 8tılh 
olduµ:ıırıa t·ıı ı;uk iııaııan
laruarnz. \' e onun içiıı

dir ki sulhu se,·cr ,.c ona 
hizmet etmek bteriı. 

... 

Eski harfll'ri lıırakılı 

ra:5\ on el ve milli ha vatı-. ~ 

ırıızda tatlıiki kolay lıir 

üsul bulııı:ık da ,·asının 
halli başmda yine Oııu 
!!ördük. Ebedi ~ef vine 
~ . . 
lm hıısusta uaşüğ rcı ıııe

niıııi ~dir. < )ııu vad t·tnıd~ . . 
IH'ninı ic;hı lıir Zt'\"k, fok:tt 
haıiıı bir 'l.e\'kt ir. 

k~ı i girıliğiıiiz zmırnn 
on yıl İ\iııde re .. ·ıııi ,.e lıu
~ıı::_:.i kııruııılanrı çıkardığı 

eserlr·r, g:ızett', ıııe!'rrıııa 

\'C ri:-;:ılelcr g-ii7.lcri ıı izi nla
c:ık ve emiııim ki g-iigiib· 
lcıiııizi ift.iharla kalıarta-

-Sonu 2 nci sayfada-

İsmet İnönü 
Emir Nai~i ka~ul buyur~u 

Ankara 1 (Hatlyo) -
Hcisicumbur ismet lnönü 
lrn ı:;ah:ı h Toros eki8pre
~ile Ankaraya muvasalat 
etmi~ olan Amman Emiri . 
Alıdullahın oğlunu kabul 
ederek öi"rle n>me0foi ~e-o - c 
ralıer yeı!ıişlerdir. 

Emir Naib, lsmct lnö
' ııünün fahri ya.veri olarak 
muhafız alayında staj 
~ör~cektir. 

· ı Suriye Habereri il 
[1-Mu~attam ğazetesinin verdiği ~ir ~a ~er : 
Hataydan başka Halebin
de Türkiyeye verileceğin

den bahsediliyor 
K:ıhirede çıkan 

nıeşhur El nıuk:ıt
t:::.ın gazetesi 'für
kive ıle Fransa ve 
İngiltere arasında 
cerevan eden n1ü-

I zake.,relere dair ~1sa-. 
ğıdaki haberi neş-
ret ınek ted i r: 

l) iplon1nsi f;ıa
li yt'tten anlaşıldı -

1 

ğına göre,_ tot:ditcr 
devlet le re karşı teş 

kil ediln1ek isteni
len cepheye iltihak 
etn1esi için Fraasa 
ve İngiltere tara
fından An karada 
sarfedilen nıesainin, 
bugün Ankaraya 
bağlı bulunan Ha
taydan başka, Ha-
lep vilayetinin deJ 
Türkivevc verilme-

w .,/ 

si o i ta za ıTl n1un et-

-Sonu ö nci savfa<la-- . 



Sayfa 2 

IKurt<dlerenn 
M<ehmert IP<elhıDDvan 

nçn ifil 
11 Xi~:ın Salı gurıu 

saat 24 tc Balike$irde ve
fat eden koca Türk JH'h· 
livanı Kurtderı•li ~lehmet 

pchliv:ııı için Y:mlıın iter 
tarafında meraE-im yııpıl· 

ması temin eJ ilıııi~t ir. 

Beden terbiyesi Gent.l 
Direktörlürrjj Tiirkivm·e 

l""I 

şerPf kaz:ıııdıran bu kıy-

metli Tiirk pclılivanırıın 

öllinı hal><'rini alır alııı:-ız 

Balikesir hülgP başkanlı

ğına çı>ktiği hir telgr<ı fla 
merhumun kederli ailed 
ne tniyetleriuin lıildiril

mesine memur etıııi~tir. 

Merhumun ailesiııe Lir 
miktar nakdi yardım \'a· 
pılmıştır. 

Beden terLiyPsi genel 
direktörlüğü büyük pı·lıli
vanımız hakkında gcrel.: 
spor gazetl'lerin<le ve ge
rekse radyoda yapılacak 

ne~riyat i~in en emin men
balar<lan muf:ıs ·al nıalfı 

mat toplanmıştır. 

Hadyuda en kısa za. 
manda Kurtdereli h<tk
kında esaslı bir konfraııs 

hazırlanmıştır. 

I!er sene Nhurnın 11 
inci günü Halikesir höl· 
gesi sporcı;ları tarafırıtlaıı 1 

nıerlrnmuıı hatıra~mın anıl 

masıııa karar verilmiştir. 

Biiyii k Türk pehlh·a. 

nının kabri beden tt>rLi
yesi geuel direktürlü;!U 

tarafındau yupılacaktır. 

Genel I>irt>ktörliikçe 
Edirneıı in Sara v İ<'iıı<le - . 
her sene yapılmakta olan 
Kırkpınar güreşloriııde 

başpehlivanlıA-ı kazana<"ak 1 
olan gtifeşci de bir sene 
kalmak iizere Lir kurtde
reli kemeri ihd~s edilmiş
tir. K•.,uıerin halkalarına 

zincirle aı:ılı olan yazısız 

madalya bulunacak ve 
bunlara her sene kaza
nan başpehlivanın isuıi 
yazıiacaktır. Bu keınt•r 
10 sene nih:ıyctinde Pn az 
Uc defa ismiui yazdırma
ğa muvaffak olan baş 

pt-hlivana lwtliye edile
cektir. 

iiç <ll'fa hirineiliğ'i al:ıını· 

y:.ııı olursa madal~·a kor 
donu genel direktnrliik 
ıııiizı•~irıc glirıdeı ih·<·ı,k ,.,. 
Yeniden orı bı·:' ınadalva . . . 
bu zin<"ire takılarak mü-
sabaka yenideıı on sene 
<le\·:ım edecektir. 

Kırkpınar giirPşlr.rirıc 

bu ~ene lıa~laııırken ilk 
giirıii rıwrhunı K urtdı•rpJi 
pPlıli,•:ıııın hatırasıııa hiir
nıt>tı·rı lıir dakika süktlt 
eı lilPct· k tir. 

K urtdercli nıehrrıl·t pPh· 
livan ic;in lıir broşiir ha
zırlanıııakt:ı<lır. Kırkpınar 

giin.':;:lf:ı inılc h11 lıroşiir 

halka da;!:ıtılaeaktır. \'e 
biitiiıı ~por kuliipil·riue <le . 
gönderilecektir· ı 

Beden ter~iyesi genel 
~ire~törü 

Edirneye gidiyor 
Haber aldığınıı

za göre Beden ter
bi vesi Genel Dink 

.; 

türü Tümgenera 1 
Cen1il Taner Edir
ne Sarny içiod.:- ya
pılacak olcı n Kırk
pınar güreşlerinde 

hulunınak üzere bu 
günlerde Ankara
da n is tan bula ve 
buradan da Edir
neye giJecektir. 

Ya·rınki 
Posta l•a r 

3; 5/939 ('arşaıııba 

Yarın s.ı ba h, sa
at ü da ekispres tren 
postası gelecek, 10 
da Savur, ~tidvat 

"' ' 
Gercüş, İJil, C;zr"; 
11 de Nu~aybin, ffi_ 
varba kır, Ankar·a. 
'il 

lst<lnhul ve Anado. 

(lJlua Sesi) 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

il A IJ E .'l L E il 1 

Gazi O~ulu Himaye Hey' etinin faaliyeti 
Şchriıııiz Oazi okulu Fakiri rnlanmızın da hayraınla

('ocııkları Hiııı:tye Hı·y- rını rıe~:e ic:<:risin<le ge
c·ti :?3 Xi~an Bayraıııında çirnıell'fini temin e<len 
çor:.ılı, kondura. t·llıi"c, Gazi okulumuzun fa:ıl hi. 
~apka \'(' ~aire g-ilıi yı•ııi 
t·~yalc.ırla HU k:ıd:ır ço~·u

<ru <rm·dirıııek ::rnretile se-
l"" t"I • 

vindinni~tir. 

kiıııse::-iz ya v-

ınayc hcy'eti Hcisi Mem· 
!<·ket Hastaıwsi Ba~tabilıi 
Halil Bnyrı ile mesai ar
kadaşlarının bu hayırlı 

harPkt·tleriııi takdir ve 
tebrik ile arıarız. 

Sıhhiye Müfettişi 
Nihat Eroğul şehrimizde 

Üçüncü 1111 ntı ka Sıhhat ~1 üf ettişi Ni
hat Ero<rul vih\vet Sıhhat işlerini teftiş 

~ ., 

etnıek üzre hir kcıç gün evvel AdanaJan I 
şehriınize gd n1İştir. 

Ta~ran~an Dönen ~ava filomuz 
Bir kaza neticesinde iki tayyare-

cimiz şehid oldu 
.\nkara 1 < Had~·o) -

Tcı !ıran: 11 uRusi rıı ulıabi· 

rinıiz bildiriyor: 
29 Nb:an ~alıahı Tah

raıı<ları harek{·t e<len tay. 
yare filomuz Tıuriz üz€
rindc kesif bir ~is taba 
ka--ına u~ramış ve tay
yare!niıııi1. l'llml·k nwc
buriy, tiıııle k:ılııııştır. Bir 
kı~nıı Tilıriz, biri <le Tah
raııa dürınıii~ vt; \'alnıı . . 
bir tavvare her l'Pve r:ıa 

.. .. ' .. r"t 

nıl'n yoluna <levaııı edP-
rek I>iyarh:ıkıra vardığı 
alııı:.n :elğ'raflanfan ;ınh-

Hariciye Nazırı hiiyiik 
cll'ili 0"iıııiıe de cridt·rek :-'c-) r"' ~ • 

hirı~:.ıh ve hükumet na-

nııııa taziyetlerini Lildir
nıi:;tir. 

İı :ırı B.l~\'Cldli de t>l\i· 
nıize bir mektup g-nnde 
rerek taziyette lmlunmu:;; 
Afgan elı:isi de berayı ta
ziyet hiiyiik el<;inıizi ziya
ret dnıi~tir. • 

Afgan ht>yeti ~aadauat 
paktı dol<ıyı~ile delt'g-elere 
verecekleri öi'rle zivfetini 

r'l • 

tehir etıui~tir. 
~ılıııı~tır. T:ıyyan·leriıııiz- ı----------
deıı iki~i ı•nerkrrı kazaya 
uğ'raıııı::. miiretteuatrn<lan 
birer kişi :;;ehit olmuştur. Gazetemiz 

Sayı 1209 

1 O yılhk neş
riyat serğisi 

- 1 inci sayf ede• -
caktır. 

Dün okudu~umuz a~ 
fab~~ ve gazetelerlP, lıu 

giin takdim edecf·ğimiz 

~:ızt•te ve ınt>cınu~la·la 

hakikatın ne kdar nıı>y

darıda olduğunu görecek
siniz. 

Tii rk ikılftuı başladığı 

her i~tc mu\·affak oldu. 
Bunun Rebebi memlekette 
yaı,tıklarını asla kendine 
kftfi gürmeuıesi<lir. Daha 
iyilerini y:.ıpm:ı.ktaki az
mimizi l\lilli ~efin rrhber
liği aıtında tahakkuk et
tirmek bizim için bir if
tihar vesilesidir. Onun bir 
söziinü tekrar edeceğim: 

"Yüksek, medeni, ileri 
Lir uıillt>t olmak davası 

oyuncak mıdır?" 
Milli ~efimizin her sa

hada olduğu gibi bu sö
zünü de tahakkuk ettir
mek azmindeyiz. 

Birici Türk neşriyat 

sngi~i delegeleri şerefine 

:Maarif Vekili tarafından 

bir çay ziyafeti verilmiş
tir. 

Saa~a~a~ Pattı 
Ankara l (Radyo) -

Saadabad paktı tam bir 
fikir iı;inde neticelenmiş· 
tir. Türkiye ile hudut 
n .e~elcsi gı•çen sene biti 
rilnıi~ti. Afganistan ile de 
hudut meselesi neticeleo
rrıi~t.ir 

Pakt 8amiıni Lir dost
luk havası içinde vukua 
grlmi~, vetziuli1111.alar ara
ımıdaki dostluk artmakta 
devam etmiştir. 

Bay Gafenko 
AnkClra 1 Radvo -,, 

Ronıaaya Hariciye 
Ncızın Gafenko va-

" 
rın Roınadan ayrı
lacaktır. 

T:ıyyarccilerirnizin bu 
acı ~..ıhatleti kar~ısında ,. . 
dost Iran tePssürJerimizi 

Hariciye Nazırı Şe
refine dün akş~m 
bir ziyafet verilnıiş-

Dün çıkmadı tir. 

pııyla~rrm;ıtır. Dün Harici
ye nazırı Alam, Tahran· 
daki heyetimiz reiı.i Ali 
Hana Tarh:ırı'c1, Şehin~:ıh 
ve hükumeti ıı:ırııına tazi

Gazetemizin Dünkü N evyork serğisi 
işçi bayramı münase- AnknrA 1 Radvo
~etile çıkmamış oldu- Beyneln1ilel Nev-
gunu sayım okuyucu- ... . • _ 

On sene nihayetinde 
lu po;töları g·ide .. 
Ctktir. yed~ bulunmu\itur. 

larımıza bildirif'iz. york sergısı dun 
açılnuştır. 



-
• 
1 

..., Sayfa 3 
(Ulus Sesi) 

Türkiye 
Bağcılığı 

f-R·ı·o·v·o-·1 g~nıük ------------------,-PIVASA-
Tiirkiycdc cumhuriyet 

tlevl'inde l.ıa \'l:ıyan \ e mu
'~affakiyetlP başarılan hla
lı, ~iya~i, i<;timai il:1h .... 
rıkılaplar arasıııda bir zi

r:ıat ın euılekt· ti olıırn :-; ı 
İtib:ıriylt; Tiirkiyt1ııin ikti
ı.;adj l.ıiiııvesinin kuvvet
lenıııesi i'Çiıı de <>ıı büyük 
dr> lPgi ve t enı eJi ol:rn 
Zira:ıtı tPbdi ilııııal nde
llıeLdi. Aııeak Cumhuri
Yet dc\·riıı i ıı hmLet Ii ka.
rarları ile kurulıııu~ olem 
saıı:ıi fahrikul:lrın ıııutıtaı; 
Olduğu lllC\"<Hlıli ihtidai
J'P~·eyi i t cııi!Pn miktar 
evsaf ta ''et i~ı irıııek liizn-.ı .. 

nıu da ziraatın f eııııi ve 
teknik Ct\asları dahilinde 
l!ttirilm11siııi ic;ıb ettiriyor
llu. Uıı !uzumu hakk.ivle 
tak<.Iir eden Türkiye iıü
kfırneti zirnf işlere hıısusi 
0nern verdi. Ziraatın her 
Ştil.ıcRini kucaklayan ted
birler aldı. Kuv\'Ctli lıam
leier yaptı. l~tc bağcılık 
lıu ~übcln arasında ehem
llıiyetlc ele almış , bağcı
lı~ın te\ebuiislerini kolay
laştıran, faaliyetlerini ge-
11İ..letcn satışlarını taııziın 
eden birçok tedbirlere 
baş vurulıııu~tur. 

Ziraat işlcriııi tanzim 
ve tedvir vazifesiyle ıııii 
keııer lmluııan 'l'ürkiye 
Ziraat Vekaleti on IJc:;: se
ne içinde bir çok nıüe:s
scselcr kurmuş ve mu vaf-
fakiyetli i., ler görmüş-
f · Ur. 

Bugiiıı İzmirdc modPrn 
~ir bağcılık lstasyoııu ile 

Aukara, Bilecik, Ereııküy, 
.l\ırkiareli, Tekirdağ ve 

~lauisa Vi1:1yctJcriııde bi
rer Amerika· a:::ıııa fidan
lığ-ı l.ı u 1 uıırııak ta ti ı r. 

Bağcılık iatosyunu yaş 
"e kuru üzüm çeşitleriııiıı 
11ııntakaya tın el '' eri~ li 
01arılarını teshit ~tmek 
ltıuhtclif Auıerika arıaçla
t~yle yerli çrş itlcrirıiıı im
tızacını tetkik t•vleınek \ ' C 

terıtauilite t ecrii lrnleri yap
ltıakıa uıe~ğul<lur. 

Asma fi<laııları <la mııı 
takaların anacı olan ibtj 
l'~ı;larını temiıı etmek. 1 . 
JUlıındu~u ınınt;\ka ve 

~ 

Yeni lıal'rcilık hakkında ' • ,.., 
f
1iütler vermek, alakai 

nelJatiycyc dair nıiişahe

delenle lrnluııuıak vazife
siyle ıııiikclleftir. 

1023 senesinde aııcak 
67~5 fidan eldr c<lilerek 

lwlka d<1ğ"ıtılını:;- iken Cııuı

huriyet devriude kurulan 

trn miiessesrler sayesinde 
hrr Yıl tevziat artrnıR ve . . 
D37 yılında kısırn~n kök-

lü V<; kı~ıııcn :ışılı ve 

köklü C\lrnak iiıcrn 3.0~2.
DG5 fidan te '''lİ etlilnıbtir . 

TürtİJB ra~yo~ifüzyon Postaları ı 
Türkiye iadyosu. Ankara radyosu I 

Uzun Dali!.!, W~rn rıı . lSH K c:;. / 120 Kn·. 

Kısa Oalğa: 1H.74 ııı. 151H5 Kes./ :?O K vv. 
31,70 ııı. f}-1G3 Kes./ :?O Kvv. 

Bu günkü proğram 
12,30 1 'roğ;ram 

12,35 'fiiık miizigi- 1'1 

~0:00 M ·mlekc•t saat :ı
yarı, :ıj:rn~ \ ' t' rıwjPoroloji 

ha lwrleri 
ki bu iki z:ıınan arasında 

18,00 Memleket Saat ayeııi 19:?0 sene:::ıiııdcn 1937 
yarı, :ıjans meteoroloji ha-

yıh sonuna kadar halka. bcrlt!rİ 
dnğ'ıtıla n fi<la rıların yek fı.

ııu l5,lü7,0ıa adedi lıu

bunmııştur. Bu asma fi

daıılı k ları heıı iiz gnıc;ti r 

3 - 4 senelik lıir hayata 

nı:ıliktir. Bu itibarla veri
mi lrnbii :ızdır. Bu yeni 

f id:ın lar ta rıı hasılat ,·er
rneğe lıa ~ladıkları zaman 1 

hor zaman her sene beş 

milyonu mütecaviz fidan 
dıığıtılıııak fırsatı elde 
t•diinıi:-;; olacağı 

maktadır. 

uııla:;;ıl-

Miizik 
proğraııı-1 1 1 

13,45, 14 Konu~ına. Ka~lın 
saatı-Ev hayatıııa ait 

17,30 lıikil;lp tarihi cler~ 
leri-IIalkevinderı wıklen 

18,:JO Proğrarn 

18,35 ~Iiizik Virtüozlar 
- Pl 

19,00 Koııa~ma Tiirkiy<! 
postası 

HJ, 15 Türk ıuüzi; .. ô Fasıl 
lrnyeti 

~ 1. lfi E:::ham, talH·ilat, 
kambiyo - nukut 
fiyat 

Lor~at;ı 

~~ ,25 Neı;;ı!li plaklar- H. 

9-1,30 Miizik Hadyo Or
k<·l'trası-~cf: J'raı·ıurius 

~2,30 ~Iiizik Uda ınüzi
gi - PI 

23,00 M iizik Cazband l'l 
:!:3,43.:?4 ~orı ;ıjan::;, h:ı

Lerll'fi \' C y:ırıuki Proğ"

rauı. 

Suriye Haberleri 
Bu ıııii<>sse:-el<>r ve bu 

çalı~malarla Türkiye hir 
taraftan yulrnrda. izab et

ti friuıiz ıuü:::ait :;:artlarjan "'. 
:ızaıni tlcrel'ede istifade 
~rnretiyle Lağcılığını cl:.ılı:ı. 

ziyade gPni~letnıt:k, diğer 
taraftan teknik mrnJlcr 

s·ıvesinde kcu:h·et n: kPY-

--B:ı ~ tarafı 1 ııci :;a~ fada = arzusunu tevid et

n1ektedir. Diğ·er hir ıniştir. 

şrı yi<ı y:-ı gö -e de bü- 1 Gazete son gün
tün Suriye kıt~ sı lerde Türkivc ile 

~ 

Türkiyeye verilnıek Fransn ve İngilte-
i~ten i 1 ıı 1 i şt i r. A nc<ı k re a rnsınd:l c~ revan 

' ... .. ..... 

fiyet itilJ:niylc daha yii-

Bufrıfay 1 2 75 -·------ -
_:\rp:. __ _ ı ~ 50 
{jn ı !2ir çuyal) 620 _ _ 
l >:ırı 2 75 
~ohu_r _ ---G- --

~--ı-- -
.\lf\r<'iıııek a 
l'irinç ~2 
S:ı de'l~ a.!!- - VO -
'l't·~e yat-ı - - - 5 - 
-Zevıi~;ı . .;ı- 70 --
Yiin ~ 44-1--
I lt>ri 40 
HadeW-- -ıs -
- ---- --
Badem İ\'.İ 8ö 
Ceviz - 18!-
Cevh. i;;i_50_ - -1 
Jfablep ao 
ı\1azi- l9 - -

----Keo.; ıne Şeker 35 
Toz- şeker - -~1-1- --

Kahve 118 
~alımı 4:? --- ----

Yıl~a [ 1) Lira 
Her gün binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şe[katinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

Yılda lira ve. Ço
cuk Esir·geme kurumu
na üye ol. 

Çocuk 
sck ' :e aym zaınamla 

ınaliyPti <laha ucuz mah
sul elde <'trııt>k gilıi lıiı bi
rini t~tmaıııl:ıyan iki yol 

üzeriııdeıı yüriiynek da

ha veriıııli Lir hedefe \'ar
mak istemektedir. Bunda
ki yaye im kiyırH~t \'e ne-

Türkiye hükü ı neti, eden n1üzakerelcrin ı Çocuk Esirge111e 
Cu:nhuı ·rı isinin be ruhun bu mevzu j Kurumu Genel mer-

f.ı~eti :;a vesinde Tüı kiye 
L ~ • 

üziimlcriııin t' Cnelıi piya-
salarda çok e. kiden ka
zandığı ehemıııiyetli mev
kii \' C umumi rağbeti mu- 1 

hafaza etmektir. Vaziyet 
bize lıu geniş hareket ve 
faaliyetin mu vaffakiyet le 
tcten •Uç cdcc"ğ'İ k:rn:w
tını vermekte<..lir. 

- SoN -

" . 

y:ınatına sııdık k~l<ı tt'şkil ettiğini ilf1\'e kezi tnrafından çı-
rak bi taraf kalına k ediyor. karılmakta o 1 a n 

~------- (Çocuk) aJJı dergi
nin (135) Sayısı çık-Akrep imha cemiyetinin 

bu akşamki toplantısı 
Akreb iınha cenıiyeti n1üessisleri 

bu nkşa ın saat 17 de Halkevinde bir top
lantı yBp;.ı c ·lklardır· 

Az HHn ve idare hey'etindeki zevatın 
n1uavven saatta bu toplantı da hazır 
bul un rn<ı la rı istenn1ek tedir. 

111ıştır. 

Yurt yavrularının 
sa.~lık, sosyal J(ü1-
t üre1 durumlarının 
inkişafina hizınet 
eden bu kiyn1etli 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana ve ha
b.alara tevsiye ede
rız. 
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Mardinde "Ulus Sesi,, ULUS SESi Basıldığı yer: (ULUS SESİ) Basımevi 

na 
türel durunılarının 
inkişafına hizınet 

eden bu kivn1etli 
" 

dergiyi çocuklara 

i Mar~in ln~isarlar Y U R T D A ~ ! 
j Müdürlüğünden 

Türk Hava 
Çocuk Esirgenıe 

Kuru ı11u Gend ~1er
kezi tarafından çı
karı 1 nı a k ta o 1 a n 
(Ana) adlı derginin 
(15) Sa yı. ı çıkn11ş t ır 

·Yurt vavrula rı nın 
.1 

Snğ·lık, Sosyal Kül-

çocuklu ana ve b3-
bn lara tavsiye ede . 

1 rız . 

Mardin inhisarlar Mü
diiriyetinc gelecek şart. 
namede musarrah inhi
sar maddelerinin istas
yondan Müdüriyete ve 
müdüriyetten istasyon, 
1Jiyarbakır. Cizre, Mid
yat, Nusaybin, SaYur, 
Uercüş, Kızıltepe, Deı•ik 
Memurluklarına gönde
rilecek ve memurluk
lardan gelecek cmtaa. 
nın bir senelik nakliye
si. 2()/ 4/ 039 tarihinden 
11/f>t 9J B tarihine kadar 
on beş gün müddetle 
açık eksiltmeğe konul
muştur. taliplerin şart

nameyi görmek ve pey 
sürmek üzere 11/5/939 
tarihine müsadif ihale 
yevmi muayyeni olan 
perşembe gününden ev
vel Mardin İnhü~arlar 
müdüriyetine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Kurumuna 

Yardım Et 
Türk evının şe

refli ananesi kiler
dir. 

vnn bir e". Cocuk-
w .. 

suz bir vuva kadar 
J 

tadsızdır. 
Bu yardım en öü-

Kavanoz, kava

noz reçelleri, şişe [ 
şişe şurupları olma- ı 

Bu güzel anane 

nıizi y{l şataiırn. yük biryurd bor-
Yuvanın sa~det ve varlığını doğ·uran, 2ü/ 29/ 2/ 5 

Aile cJüğürnünü kuvvetlendiren çocuktur 
Çocuğu sev. Sevilmekten mahrunı bikes ----------ı 

vavruları da hatırla Yılda bir lira ver 
Çocuk Esirgen1e Kurun1un~i üye ol. Arkadaşlar! 

cudur. 

• Ht# 

mı Y d 
1 

.~dıriıııizde te~ekhül et- tlıf daş! 
miş olan J\kn·p iııılıa ku-

Yuı·dun en uzak köşesindeki Yoksul Yav. 
rulnrın safrlığına eı·işebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 
olalım ... 

rmnuna ,.e uu ha nr i ~ iıı e . . 
sc' ı· 8e,·c üye olalım ... Kaçakcılık yapma! 

~------ -· . ---

Yerli mah 

Kullanınız ... 

. ...... ·' - --~-~ - _...:. :__~- _.:. . 

Vakıflar Direktörlügünden 
Vakfı 

Ilernmeyin 
Hahiınc seyyide 
Belhi hat un 
llanıziyan camii 
Halıiwe ~eyyide 
Ermeni katulik 

" ll 

" " Kilda.ni 
Kildarıi 

Cinsi 

llaıııaııı 

Dii kkilıı 

Ba lı <; l : 

Bahçe 
Kahve hane 
Dükkan 
Dükkan 
Hane 
Dükkfrn 
Dükkan 

Mevkii 

lllikiı.ıııe t civarı 

At.tarlar \'arş ısı 

G urs üzcvi r k üvii 
~ . 

Uurs üzeyir küvii . ~ 

Camii kelıir civarı 

lncı~ çar~ıs ı 
İn ek çarşısı 

Şcyullalı 

inek çarşısı 
Biriud ca<.lde 

N ıını:ırası 

1 () 
~7 

lüG 
18G 
26 

168 
233 

ihale tarihi 

12 m:.ıyıs 93H 

" " " 
" ,, " ,, ,, ,, 
,, !> " 

)' " ,, 
,, ,, " 
,, " ,, 
" " ,, ,, ,, ,, 

.. 

Kaça~çılar vatan 

~ainifü .. 
\ 

v~ıkfa ait ve C \'SUfı vuk:ırıda \'aıılı 10 balı hamam \ ' {! diikk i1 nın 1 IJazirnn 1939 taıihind cn 1 Haziran 
------------\ B40 tarihine bir senelik ·iearları u ır; bu gilııdt- ıı itibaren ,orı be~ giin müddetle ıuüz:ıyellı\yu çıkarılmasına \ e 

ihalenin 12 Mayıs 939 Cuma ~ilııünc birakılmagı ilfın olunur. 29/2/5/9 

. - "'· 


