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Sayı 1195 

14Nisan1939 
Cunıa 

Sayısı 100 Paradır. 

a, Fransa 
\le lngiletere yardımda lun ca larını 

Türkün yüksek seciye taahhüt ettiler 
VE ! r\ıJ,nnı 1:3 Niscın -

H 
İıı<nl ı z U·ısvekili B. 

amaseti ordular111da te· c ~1~berhı~·ııı huo-ün 
,, - ö 

ce ili eder ö~leden ~011 r:ı .-\ \' i-l 111 

Bu ocakta bit• er olan:ı .e nıutlu 

Yazan: Yasin Kutluğ 

ka111ar~ısırıd:1 yap

tığı h~· y., o a tt •~ ~ I n

o · i 1 terenin F ı :~ als~ı ..... 
ilt• ıııutabık obr,:k 
Yunnnist~ın v,' l~o 

n ıa nv ı Y<l bir tcca -
Yaradılış itibarile 

Yüksek seciyelerinin in· 
kiŞafına zemin ve za
ınan buldukça ilerlc
Y~n Türklük, her za
lllan bir basbuo· etra
fında toplan~ışt~r. 

1 vüz ttl~<lirinde bü-

\'C sa\' ~-(•ı•lcı ini te)kıl 1 
eden yuf'dunıuzun çe
şitli iklim te~iı leri al
tıncltt yetişmiş Türk 
analarımn göz bebeği 
olan yn wular daha kü
çük iken yuntsına yur
duna br.f!lanır, Tarla 
sürer , Davar güder , 

Fnınsız Bu~Yekili 
Bay Dnladiye 

Yük Beritnnvn Yf r-
~ ~ -
dtnHnın tahüt C'dil. 
ıniş olduğunu bt•
v a n et nı isli r. .. . 

.\nknr~ 1:1 Nis ın -
Fr~ı n~;ı hükfın1eti, 
B ılknn ynr 1111 tıda-Tür·kUn idarecileri 

Türke babahk ettiği 
Dltiddetçe Yurda haki
nıiyette selim ve cesur 
olan Türk""~faal~ve cev-

• \ta hiner. sanat yapar, l-------------------
oku :- > azar. bu işlerde 

- . 
vat bir millet olarak 
Şeflerine mutlal( bir sev
gi ve itaat beslerler. 

daima kendi asaleti 
ruhiye~i hakimdir . 

Köyleı·de, şehirlerde 

olgunlaşan delikanlılar 

oı dunun sıcak bayra-
Yurda Yurddaşlara g·ına yaslanır. Bir ba

gelecek her hungi bir bn :;-efkatile her alan
tecavuzu karşılamada rla yetiştirilen ctilaver
'rürkliik bir vulkandtr, Ier yuı·dun her köşesi 
bunun feveranı ordu- ni gezer , ~gürgiilenir. 
larında toplu bir şeha- 1 Yurdtlaşlarile tanışır . 
ınete inkılap edcı-. Ar- ı Bu öyle maşeri biı' kay
tık bu seylal.>enin önün- naşmadır ki; Farık vas
de durulmaz, Dereden fı milli birliktir. Şwrı 
iner, tepeye fırlar, sa- yüksek seciye ve ba
ğa sola ha vaya atlar ınasettir. 
ne yapaı· yapar her 
halde hedefine varır. 

Hilkatın . 'f3 hiatın 
'rürke 18.yık gördüi!il 
Yüksek seciyeleri , Şar
kın Garbin tarihi de
rinliklerinde aramaya 
ne hacet, yakın inkı
labımızın dünyayı hay
retlere gark eden eser
leri meydanda: 

Havanın , Suyun , 
Ormanın. dağlara da 
yanan ovanın mümta~ 

Kahramanlar ocağı 
Ordu: Erlikten gelişme 
yüksek suhavlarla te-. . 
kamül etmiş, harıka-
ıar yaratmış, yalnız va
zifesini yapmış olmak
la gururlaumıştır. 

• Sevginin , itaatm , 
f eragatm, faz iletin, ha
masetin, hülö.sa temiz 
yaşamanın dereceleri· 
ne erebilmek için Türk 
ordularında bir er ola
na ne mutlu. 

Irana gitmekte olan 
hey' etiıniz 

Musulda merasimle 
karşılandı 

bnrı,·ış· ır. 

Hev(-• tiırıiz, hudnta 
J 

· Yusuf B= \'İrı riv:1se-
dıvc1ç ırıerasiıı;inde ~ -

ı . . . tindeki hevc·t t:1ra-
nıen1 tketııı)ızı ten~- ı . , ., .

1 
l .. f trH.! '1 n k n ı ş ıl a n n 11 ş, 

s cccc'-'k olan in- kanks lnıkın selfı111 
lıisnrlar vekili Ali ve n1u.hnbbetleri bil-

Ank~1r~1 1:1 Ni~· , n -
I 

lran veli8hdinin iz-

Jirilıniştir. 

ı\1usul İsl~1sYonun-

R <llHt 'fa r ha n ı n ı · i . 
yasetindeki heyeti
n11z ve askeri kıta-

h .
1 

h " da d cı , Mut~ ı sn r n f, 
ınızı a 1111 ususı . 

t <l .. l h 1 11• I BdedıYe rtisi (-hıv~ ren un sa )a ~~ - . .. . · 
l ·şl l t kl'· rcttınvehırcokzn-( e. ra c opr~ı cı- • 

,· cıt t<1nıfından nıe
rına girıııiş, hudut-

tan ~1 u .;u l istasvo-, 

nuna kadar coşkun 

r a sin ı le lu1 rşıla n~ı n 
he"etizi bir askeri 

" 

tezahüratla karşı- - Sonu 2 inci sayfodc-

sını cehren alınak 

i~tt ~ .. 11le1 e şiddetle 

ıı1 ·ı 111 o1 L<ıktır. 

l~o·1tanva ,.~ \ 7 u. 

n ,ln İst~ını serahatan 

lt'hdit ede c k hir 
t ~~-:hh th ,·ukuuuJa 

R 1 ).ıı, n Ya \' (· \
7 una

n İst:ı 11~1 kn ti var

d 1 n1a knrar vernıiş

tir. Bu karar, Yu
nnnistnnla sıkı bir 
ınünasebetleri olan 
Tür ki veye bildiril-" ~ 

n1işt i r . 

Arnavutluk Tacı 
Italya kralına 

verildi 
Aııkara 13 Nisan: 
Yeni Arnavutluk 

bül ·ün1eti tfş ;kkül 

t tıniştir. Arnavut
luk nıcclisi )eni re-
j ı:ni n Arnavutluk 
Kr:ı l ve Tacının 

1 t<l l y" l{ra Ilığına 
<.k\'rİnc karar vcr
n1?sti r. , 

Romada hava 
manevraları 

Anl·rı ra 1;3 Nisan -
Bu gün Roınada üç 
dafa hava nıüdafaa 
nıanevraları yapıl
ı-inştır. 



<Ulus Sesi~ 
' Pi - JRa·snsmzrr sa~ı ııor; 

1 .,, 

Değerli bir öğretmen 
lü34 Yılında giilt·r yU 

7 iıe ınaballemiz<le ötle · i
ne ba~Jayan üğ-ıetrııen Il. 
Nuri .ı\r;s ~·ali~kanlık ve 
, il ı, :::.ek Pnerj i.,i ~aycsiııde 

İwk az. zamanda lıiitiiıı 
muhitin scıııpati~ ' rıi ka

zaııuıı!"tır. ~ioıdiy'! kadar 
Eı::telıı'P ci~n.:tnıeıılik yap. 
mı..; olaıı~ :10 dan f:lzla 

'liana gitnıel{te olan 
naklı haberi mahallemiz<le !.t3yout' m ı 'z 

~ lÜl lflHÜJ n __ 

.. 
öğretmeııdcn diyel.ıiliriıııki 

hiv bi ı isi bu kadar derin 
bir Ecvgi \'ü lıürrı.ttr- ıııa~ 

lıar olarnaııı:~ıır. Bu i:;;e 
uav Nurinin İ"ırıiz \'C yiik
:;ck rnr·zi.vet !erinin tn lıii 
bir senı('re~irH1Pn b;ı~ka 

bir RC'' devidir. . . . 
Okulunc.laki üı:!:renicile

re Lir baba ~afkatı lıe.31i
Yerel: ve c.ından bir alaka 
iıe ~:ı l ı~arak kazarıdığ'ı 
kıvmetli Lıu.-nrıları l.ıu l-.:1-
ğ'ıt parça~ı . üıerin<le ka
ralamakla lıiıirmeyc irıı
J~:1 n yoktur fak:lt bu ha 
kikatlar<lan bir lrnçırıı bu
rada kavdPtmeuen °'C<;ıııek. • o 
ten kenriimi alıımiyorırnı. 
llav Nuri ArnR hararetli 
üglitlcri \'C ciddi te~\·ikleri 
save:sinde elliden fazla gcn
ci r; ortamektep YC lise 
tahsiline de,·aıu Ptnwlerine 
veO'!ine amil olmuş kazan 
• t:I • • • 

d ığı l.>:,l;;arılarırı kıymC'tını 

Lm öğrerıdleı in de,·am et. 
t ikleri okufümla hi<; biri
nin sınıfta kalnıama~ı ile 

citldcrı çok derin uir tc- il 1 
e::;::;ür uyıırıı.Jırıııı~tır. iki ay 
önce e~teldt>ıı Mardinc g'P.

çc rk<·n ~f ascrtey<' yak!a~
tıi>ıııııı ıuıııaıı bu de~l'rli 
ü~retuwııi oµ;rerıieiltriııi 
ara:::;ında (,':-ılı~ırkeıı gi>r
dirnı. Okulundaki yt>nilik
len· h:ınan kahl•m, kü
~·iik Lir. öğ'renici ile yap
tıi!ım ::;u korıu:;;madaıı bu 
d~~e rli ö~retnıeniıı burn-1") 

c'.n derin bir fa:.ılİ.\'t'tle ol-
dıığ'unu arıladım, ~·ocnktan 

ıwrdııııı kanlı1:;;irrı g-ürdü
ğüıı ı:-u Jwyl\çl kiıııin hey
kelidir? 

A tatürkün. 
_ () bizim ne~·iıııiz<lir'? 

o lıüyiik bulıamız<lır. 

_ Bize ne yaptı? 
_ Bizi o dli.;mnnlardan 

kurtardı. Fakat ~iırırli o ... 
~imdi o rı<·? o ühl i.. 
- Oııu nereye gömdük? 
-- Ank:~ray:ı 

Musulda mera
simie kaşı1andı 

- ı inti $ayfeuen -

111üfreze 

n1ıştsr . 

seb ı n) a-

S ıcıd:ı b:ıd pı ktına 
d a hil ik i devle t o r
du~u nun ınü n 1 essili 
k ı ta la r k a rş ı ka rşı . 
ya dizilerek dost ve 
k~ rdt şçe biri birle
ri n i ~effıı11 l nı111şlar
dır. 

Ba v Al i Rcı na Tar-.,, 

ha n ınu bısa rrı f t a-

nlf'ıı ı d ~ı n evine ıı1 İ
- Aıık:ıra lıi7iın neyimiz- sa fir ec..f ıl . niş, heyet 

dir? oteJ~ enıniştir. As 
- Bi·1.iuı k;tlıııiıı:izdır. 1 keri l< ı bı ı ıı ız k ış ln-

Bu zeki .\l aseı ti \'a\·- • 

rııları ~imdi bahtiyar d;rlar. d ~ 1 n.ı k . a~k~rJer 1-
()iiııkü oula ı da i>~r, tııı<•n.

1 
nın nııs ~ ı i ırı d ır. 

iı'rİ B~ıyN'uri ı\rnt"ın tt·~-

vik ve ğ·:ıyretlerile.yiik- Hevet ve :ıskeri 
sek tahsillerine kanı~n. kı tan1 ız bu sa ba h 
bilecek!erdir . .ıyni z:rnıan- j 

bir kerrc dah ııı. İ::;p~t t t- ko\·anındaki gaby:ıuı an-
da Masertelilerin bir arı ota nıobi 1 le Ke rküge 

h~ re ke t etnıişt i r. 
dırırcasına g·:ırn;tle çaJı. miştir. lıillıa~~a bu nokta. 
l",·arak okula dm,.;· t;,ıı-;,·ıdık dan Lütiiıı l·stclli gcn~·ler 

<ına rıı i nndt:ınz. Jl itl~·attan larına ~alıit oltlunı. Köy. 
3 km. re nıes~fı·ue olun !illerin birisine bu ta~Jan 
E~tf'lin gtJrH·l dt:?·urııu ilo nereye gotüriiyorsurıuz di-
:ı lakadar olınu~ \'P. küyii- •· •,·c sor<l u !!uın zaman (oku-

H @l ~~ ır o (® IF Ü 
•ewzgaw 

Libye 
A nkcı rn 1:3 Nisu n -

L i b\'ede b ir ı s va n 
"' J 

çık ıı-1ı ş olduğ u ha-
ber veri 1111ektedi r. 

e isyan! 
L ibve ile 

,.1 ~Iı~ır 

a ras ı nda ki n1ü 11a
' ka lcıt tan1a n1cn ke-

si 1 n1 i s t i r. . 

Mısır kıtaian kışlalrda 
toplandı 

Anka ra 1:3 Nısan : 
ı\lısır ordusu nJa bü-
tün n1ezu nive ller 

"' 

geri alınınış ve kı
ta a t k ış l <ı l a rda top
la n ınıs t ır. . 

Ingiliz donanması 
bekleniyor 

An ka rc1 1:3 Nisa n - İskenJeriye)'e g \'.'1-
İnği liz do rulnnı ası - nıt· si beklenınel, te
na nıensub bir çok ı d ir. 
pa rçaların bu gün · 

Hatayın Türkiyeye 
verilmesi 

Şartlar kabLI edildi 

l unıuzun halı~·c dfrarlan miiliiıı .\! idy:ıtırı lıir rııa-

hallt>::;İ oluıasııı:ı l.ıu iti- fü~ kar~ıda gördügüınüz 

C. U. P. Umumi 
setreterıi~ Stefcl n İ Aj ~ nsı P a Alınan nıa lunı :ı ta 

risten b ild ir iyor : g-ö -e, Ha tayın Tür-
Su r i' edel< i Fr[l n- ki yeye terki ş · 1 rtı 

~ ız fe v ka lade korııi- / tesbit ve ha lleJil
seri Fu rt u .><. , Anka- nıiş bulunına kta ise 

matla alt katı 1.ıitrıwk iize. l.ıiridk öğ'rctıııeniıııize e"· 

re bul unan hükumet ko- yapmak i~·in) dedi. 
n ai"'rıııın mahalleıııizue in. Ölnın hi r <'SPr ya.rat-
ı;; :ı~ !sinde uüvük yardım- rııak i~·in vazifesine iki el-
İarı d~kunmuŞtur.. Malıai- Je sarılan \"C mu<t!Jiınligin 
J enıizdttki i~siı lerin bir kıs- , bütiin temiz _ evsafını keıı 

mını dabiİdeki iıı~aatt;ı 1 ~~sin<fo ta~i:~an ~u u~'ğ'r. rli 
ve bir kısınınıda Di\·arba- ogretmcne camtın. b .t~a rı -
k ı r . Cizı e dcıııiryoİil lıut- ı lar diler mahallt·uıızde ya
tıuda c;alı~rııaya · se,·k t t rattığı büyü~ .varlıklanlan 
ıııiş ~alı~:unıy:rnak derı>ce. dohı~~ı kc:n~ısıne açık t~-
dı..: olaulara maddi yar- şekkuıleıııııı sunmayı uır 
thınlanla 1Juluııdu 1'furn.I:ın Lorç bilirim. Köy gezile
ken<lisine (F:ıkirl(1/'batwşı) lt.>riııi tertip e<len Mardin 
ad ı v ı;rilmi!';'tir. 

Kiymctli öğmtuıenin 
bu ğ':ıyreti Lillıas~a tak 
dire Rll v:rndır. Zira i~ı:;iz-, "' . 
Jiklerle mucadelcsi İ!'sizli-, 
girı yııgfrne eseri olaıı ka-
'ia k~·ılığ'uı tamamen orta
dan kalkuıasıııa. amil oJ. 
mu~tur. ı\faserti nahiyesi
~e l.>u gene baş öğretmenin 

Ortaokulu izci arkadaşla
rımın Mardine pek yakın 
olan Mase:rti nahiyesi oku
lunu ziyazet etmelerini 
bilahare rica ed~im. 

Diyarbakır Lisesi son sı. 
n ı f ' E<lelJiyat ol~ulunda 

Es telli 
il. AU Arlkan 

~ürosu oaşsebeterliği 

1 
.. Eskişehir. ~ıtm:ı r ada Tür kiye lıük U- de Türkiye boğ:ız-

n,ıuc ı dele reısı .Dr. 1 ıııeti lt, Hata y nı < s- la rın Fr:ınsız - ingi 
' 'l ıı l {it Cu nıhurıye t eksi knkkıodıı ııı ü - liz filola rına açıl 
H ıı lk P a rtis i u m u - zakerede bulund u k- ma s ı meseles inde 
mi sekrete ı l ı k bü- ta n so nra bu raya rııüşk üh1t gör mek-
rosu b;ış~~kreterlı - gel mişt ir. te berdev:ı mdır. 
ği ne t:ıyin eJ iJ n1iş-
t i r. 

Kral Zogu 
istanbuJa gelecek 

Hazı şayialara göre 
Kral Zogu ve NazırJarı
nın yakında 1stanlıula 
geleceklı>ı i 
mektedir. 

haber veril-

Parti Kurultayı 29 Mayısta toplaniyot 
Büyük Parti Ku- J van1 edecektir. 

rultayıoın 29 Mnyıs 
P a za rtes i topla n. Kur ultay ruzna

nıağa davet edil- n1esi Partinin ha
n1esi esas itibariyle yat ve faaliyeti h<ı 
kararlaşnııştır. Ku- kınıından çok eheın
rultn y topla ntıları j nıi yetJi nıa ddeleri 
bir haf ta kadar de- ihtiva edecektir. 
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23 Nisan Hazırlıkları 
başladı 

örü 111 ü zdd, i 2:3 N· 1 ~~ n Cocu k h:1 v-
t ~ w 

flfHı YC ıı1ılli }ıtt-
lcin1ivetin kun1l -

duo-uw .. .. ıcn • 
l-, gunun u ncı 

Yıldönünıü"tür. 

~1ektep)erin1iz 
lnı·afından o <>"ÜO 

ö 

&Ündüz bir geçid 
tesın i y~ pıJa en k ve 

Çocuk hüriyetinin 
engin nınnnsı teba
rrız ettirilnwğe Çn-

Çocuk Bcı losunun 
neş'eli geç111esi için 
şi ındiden a lakadcı r· 
la r ta r ~· f ı n da n ter -
ti h;1 t <ıh 11111;1 <,.a ixı s-

ô \ 

lannııştır. Avni o-ün-., ~ 

de ıııilli lıclld nive-., 
tiıı vüks~k ifiıdcsi--
n e • ;.1 i J t (' 7. ..ı h Ü r 1 e ,. i n 

lL• hi coşkun birer 
ı niJI i lıevect-1 n l<cı v . .,, 

11:4 ğı h;-ı I inde ken-
dini gö.;ternıesi dH · 
şüı1ül111ekte ve ala
kada rla ren bu ına k-

(Ulus Sesi) 
Sayı 1195 

1 

ı 
1 nufrd:ıy 1 2 ,. 75 

Tür~iye raOyoOifüzyon Postaları 
1 

Arp:ı " 50 
Türkiye radyosu Ankara radyosu l"n rnirçuyaJ ı 620 -

l>arı 2 -50 
Uzun Dal~!.!_ 

Kısa Oalğa: 

ıu:rn m. 1 ~;~ f\c:;. / ı~O Kv\·. 

Hl.74 m. 1519:> Kes. / :?O J\.,., .. 
31 .70 rn. 9-!u3 Kr.::ı. / ~O K""· 

Bu günkü proğram 

ı ~ohut 6 -
.\lerl'iııı ek 2 75 

--ı>lrinç --- 22 -
-~"ade Yaz - 90 
-~------ --Ten: ,·arn 85 

ı~-- ·----
Zenin va:rı 70 

12,30 Pro~ruın ı Iı)·eilrı11. • _,__1=
4
4

0
4 

fiyat 1 

12,33 Tlirk ıniizip:i - Pl 
13,00 _jf euıl<•ket R:ıat a-

:!I, 15 1'iiık nıuzıgı Badem 18 
:21,00 .\fpnılı•ket Saat a.- Bacıem içi 90 

Ce\'İZ 18 yarı, :ıj:ıns ıııctcoroloji ha
berleri 

yarı 1 
c~, iz i~i 50 -

:21.00 Kornısma IIaft:ılık '7"-:-ı--- -
13,15, 14 ~Jiiıik Karı~ık 

prnğrauı- PI 

• • 
1 
~arı ep ~10 _ 

spor ::-t•n ı~ ı 1\lazi 19 

17,30 Kuııuşuıa lrıkil:lp 
tarihi dcr~lori-Halkcvin 
<len naklen 

21.15 E:sh:ım, tahıilüt, 

kambiyo - nukut 1..ıorsası 
fi vat . 

2 ~ ,26 l\ "~eli plaklar- TL 
18,:30 Pro;!ram ::?1,JO Müzik Serıfuuik 
18,::35 Müzik Lir kuart('t pl:lklar 

-PI 2::?,:10 Müzik melodiler 
19,00 Konu:;;m:ı \ 'C ~olistlı!r - Pi 

10, 15 Türk nıüzigi Fasıl ~:3,0U ~I üzlk Uazuand PI 
pr,yeq 1 2:-3, 4.\~4 Son :ıj:rnR, ha-
20,00 Ajan~, meteoroloji ! berl ı·ı i re yarınki Proğ-

haberlt·ri. Ziraat lıor...;aı::ıı ram. 

Kesıııc Ştker -35 -Toz :;'f:ker 31 
Kab ve -118 --
.:::-:ılrnn 42 -
~"S°Y ____ 3;j0 -- --· ____ , __ 
~ını iiıü 111 1 20 
Pı•kıııez 1~ 

----1 \;ı} 1 50 

Çocuk 'Şıl a ca ktır. Diğer 
l(lrnft:\n Halkevi-
111iz sahnesinde nıi 
l1İ nıi nlleri nıizi n i~. 
t' 

sa t la <la lü zın1 ge- Çocuk Esirgenıe 
len h:ızırlıldcıra da Kurumu Genel n1er-

11:tkile ~·apılcıccı k 
b<lşlatılnıış bulunu] .. _...--:---~-----:--:~-=------.~ kezi tarafından çı-
ınaktndır. 11 Seçme Haberer 1 karılmakta o ı a" 

(Çocuk) acJh dergi-

Mu~arririmiz Dün gelUi 
Bir Hnftndanberi Savur [(;ızaınızda 

~etl< i lderde bu) un nı uş oht n M uha rl'İ ri n1iz 
ıl~rcıhinı Necdet Göl-nr dün clliş·ını ş~h -

ölenlerin yol parası' Nafia Ve~aleti ~;~şt~~~a> sayısı çık-

tırıı1·., d .. .. t -
1.e onınuş ur. 

varisierinc öde
tiimiyecek 

Müsteşarhğı Yurt yavrularının 
sağlık, sosyal l(ül

Naf ia Vekaleti türel durunılarının 
~lüsteş:ırhğına ik- 1nkişnfına hiznıet 

Yol pa ra~ı Yer t1sn t ve kale ti e~k i eden bu kiynıetli 
nieden öl<:>nlei in nıüsteşarı ıııühe~- 1 derg-iyi çocuklara 
borçlaı ının nıiras dis Hüsnü tayın ı çocuklu an~ veba-

Bir Otomo~il Kazası 
z·· Gazetemizin mürez- kaldırılarak tedavi al- c,'tlarına öJetiln1e - 1 e<lilıniştir. b~lcıra tevsıye ede-

ıı ct·ı . o tına alınmıştır. 
~ ısız .Musanırı ['I nı<sİ l)c1hi liye ve- • rız. -
(!aaş,ndaki kız çocuğu 8 j"" Tale~elerı ~bddeden geçerken bir Çocuğa yapılan te- lialetinden. a. l.al'a. - U 08f U 
'4ınJ davi ııeticesinde sıhhi 1 b l<l ] Pıı ·ou tarafından çar- . 1 h dar ara ı ı n ııHş- Edı.rneye gelı'yoı· ~ lllı~ v e karnından vaziyetın norma ale 
~r·aıa d h ı doğru ilerlediği haber tir 1 lnel'h nmış ve er a t r · .. 
•tıleket hastaneı-;ine alınmış ı · 1 Sorya Unh·ersite~i 

"-------------------------------- talebelerinden bir gurup 
paskalya tatiliııtlcn bti-

M Ussol I• n •ı n •ı n lekt.tin Pe:ızartesi ra<lc rclercl{ nıemlekı:!timi
o-ününden itib.1ren :ı.i ~iyarete gelecektir. l:°) 

Ita1va ve Arnavut· Doğruca İstanbııla gcçe-

Bı'r emri luk -ba vraldarİİe do- Cl'k olan üniversiteliler 
"' I>enıirvollarımııcla yüzde 

nadılmasını e ın İ r seksen" tenzilat ile ·seya-
A J\nkara 13 Nisan: 1 Arnav~t~u~un bir- etnıiştir. l hat ede-ceklenJir. 1~ssolini ltalya ile leşıne~ı ıç•n n1en1. 1 

Yıl~a [ 1) Lira 
Her güu bi 0rce yav

ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
dP barındır an Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

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



JDAREHANESİ 
Eakl llalke7i Btaaat H101at Daire 

Telj'raf Adresi 
Mardinde "illus Sesi,, 

Ana ı Belediye 
1 riyasetinden 

Çocuk Esirgeı11e 
Kurunıu G eud ~1er. 
kezi tarafından cı-, 

karıln1alda o 1 ~1 rı 
(Ana) a<llı deı g ' ııiıı 
(15) Sayısı çıkrnrf ır 

Yurt yavrularını il I 
Sağlık, Sosynl Kül-

Türk evtnın ~:: 

refli ananesi . kiler
dir. 

Kavanoz. k:t\'a
noz reçelleri. ş:ş~ 
şişe şuruphı n ol nw-

t üı·el dur u ınla nnın 

inkiş:tfına hiz " ı ct 
eden bu kivnıetli . 
dergiyi <.'Ocu Jd a r~ı 

çocuklu ~11n1 Ye b.~ -
h~da ra t :ı v . ., i ve t-de 

~ . 
rız. 

,· :ı n hir e\. Cocuk-- , 
suz bir vuvn k:1dnr 
t:;tJs1zdır. 

Bu o-üzel ~1 na nt ...., 

rnızı v:;scıt:dı:n. 
~ . 

Yuvanın sa:-ıdet ve varlıil·ını do!!· Lıı: ı n. .. ., .. ., 
Aile <lü<rüın ünü kuvvetlendiren çocıı i\ tu r

1 
ö 

ç, cuğu St\'. S -: \'İlrntkten n1~1hruıı1 bikts 
vavrul~rı d<1 hatır la Yılda bir lir:ı ver 
'"' 
ÇocuLc Esirge:ı1e Kurun1un<ı uye ol. 

··---ml--•CW!'t'iiiZ!~S::.91m:!m ___ ID_laıft9111~ 

VlUlırt©J©ı~ O 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Ya\·. 
rulal'ln sağlığına er· işebilmck için Yılda bir 
Lira Yerip Çoct:k Esi ı·gcme Kurumuna Cye 
olalım ... 

1 /llazira!i/H:Hl tarihin
ı1en :~1/~layıs/U40 tarihi
ne kadar ~laıdin Şehrinin 
tt·mi'l.lik i:;-lPri kapalı zr.rf 
usıılill' Pk~ilHıı(· y•~ <;ık;ml 

ını~tır. 

1 - l~in rııulıanııııen be
dc·li \8GOO) Lir<ıuır. 

2 - l~td:1ilcr lm i~t> :.ıit 
:-;;aıtıı:ıııH·yi bil:I lıc·<lc>l Bc
lPıliyc dPıı ala lıilirler. 

:~ - Ekl)illnıe :?fi/ 4/ D3D 
tarihine ra:-tla~::uı <.:ar::-aııı 
b<ı giiııii f':ı<ıt on lıirde 

~lan.Iİ!1 Bı·lt~dh·cı-irıdı• top 
lan:ıc·uk ı·k~ilı me ko:ııİ8· 

yoııuııda ~·:ıpılac:ıktır. 

4 - Ek~illııwyr gire lı il

ııH· k i<; i ıı L,ı c•k 1 i leı in <ı şa 

~ıda yazılı ll'rııiııat ve• \'a· 
~aikı tı·k lif \·ar:ık:ılarile 
lıcr:ılH'r :l~ ı.j ı;iin ~aat ona 

kadar korrıi::iyon reb;ligine 
te:-.lim tıtuıi~ ulıırnlan lft
zııııdır. 

A - 24UU sayılı kamı

ntııi 1ü ve 17 inci mad
dt!lc>ri rıe u~·gnn (<>27.5) li
ralık muvakkat teminat 

B - Kanun tayin ettiği 
\'(•sikalar. 

C - Kanunun J >ör<liin
ci.i nı~Hlde~i ınucibirıce ('k· 
Sİltlll('Vt' crirn1t•<rc bir ma-• o r-
uii bıılunırıadıp;ına dair 
iıillalı lıir mektup. 

nu i~ hakkımla cl:ılıa 

fozla iz~hat almak i~ti-

-----n-•ı•i!iflmilz:ı:•a:•E'aa magg1m11; ____ 1Mii&am:! ____ ., ~"<·n Jcr i 11 >I a ı cl in Bele<l iye-

•~•••••••••••••••D• a~eacao•••r.•e••••• r-•••••or c~ 
·················~9\~··~·····~··············~·· .. ·--· . H Yurtdas! :;ı .. ~ .. •• •• .. ·~ 

5! KURDUÖUMUZ f ABRİ· SS 
5!_ KALAR 'E VAPTIÖIMIZ ~~ 
-~ .. 
5! DEMİRYOLLAR :: 
~· ~~ . ., 
:: Hep ulusun biı•iktirme gücüne ~ 
•• d-.. yau.ır. •· 
:: &4 =~ l .. ·~ 
ii Bu gücü arttirmak hep senin ~~ . 
•• •• l 

iS elindedir !! ~ .. . ~~ 

••••••••~D••••aaaoao••••••~•••••••••~••••••••••• .................................... , •••••••••• ~ j 

t'i ııe ıııiirucaat etıııelcı i 
ilfm olunur. 

12 14 17 rn 

Yerli mah 

Kullanınız ... 

23 Nisan: 
28 Nban Halk ~alta

natırıın kunıl<luğu gündür. 
Bıınun için \'Ocuk bayra
nıı \ ' C bunu takih eden 
<:oC'u k haftaı-ında n ~·ocu k 
ı--:alran:ııı tf·~iJ t•dilnıPk
tcclir. 

Umami Neşriyat ve Yazı ı,Jeri 
Direktörü 

~1. Siret Baya~ 
Basddıiı yer: (ULUS SESi) llasımevi 

ilk Öğretim 
~1an r if Vekftl t· ti . 

nin haftnlık olarnk 

çıknrn1nğ:ı de\':1111 

e ttiğ i dik Öğreti111) 
gcızetesinin (~') ııcü 

nüshası da ~latba-

nmız:1 geln1iştir. 

YURTOA~! 

~lunlliınledc tn
lc·h ... Jerin1iz İçin fn\'' 
dalı yazılarln sÜS"' 

l enıııi:ş olan bu gü
zel gaz~teyi oku
vucu J a rıın1za hn ra-
w 

ret le ta vsi \'e e. le ... ., . 
nz. 

ı Türk Hava 
Kurumuna 
ardım Et 

BU yardım en bü 
yük biryurd bor 
cudur. 

, ••• = 9? 

Türk Hava Kurumu 
2~ cı - T [ R T i P 

Büyük Piyangosu 
lı rcü Kl:!;iİdc: 11 1\layis / ü3ü dedir 

Büyük İkramiye: 200. 000 Liradır ... 

1 
Bundnn başka: lG.000. 12.000, 10.000 liral ık 

ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki auet ıııü· 
kafot ,·ardır . . . 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştir~lk etnıe~'i ilı· 
mal ctnwyiııi~. Siz de pi~·angonun mesut ve lıalıti · 
yarları :ıı·asıııa girmiş olursunuz ... 

' ~-------------------... 


