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'iahibi ve Başmuharrir 

SİRET BAYAR 

\teınıek . . et menafüne aıd yazılara 
sa,iaıarımız a::ıimr. 

Basılmayan yazuar ~eri 
- veriirnez . -

On ikinci yıl 

..... 

Sayı lZ07 

28 Nisan 1939 
Cun1a 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Agustos 927 
= 

Hitler •• gun cevap verecek .• 
----~~------~--~--~--~~~-

Potemki Ankarada 
Soviyet Hariciye komiseri 

istasyanda merasimle 
karşılandı 

Ankara 28 Radyo -
~oviyetler Birliği Hari
ciye komiser muavini 
Potemki bu sabah ekis 
Pres~ bağlı hususi tren
le Ankaraya gelmiş, 
Türk, ~oviyet bayrak
larile donadılan istas. 
Yonda, Hariciye Vekili 
ş~krü ~araçoğlu. Hari
cıye umumt kAtibi, vali 
lllua vini, Soviyet elçilik 

erk anı ve IJir çok za
vat tarafından karşı
lanmıştır. 

Askeı i hir kıta ~e 

Jam resmini ifa etmiş, 

müzika .:'IOviyet ve Türk 
marşlarını çalmıştır. 

Potemki biraz isti
ralıattan ı-;onra 'Oviyet 
sefarethanesine gitmiş
tir. 

Almanyanın yeni An
kara elçisi 

Ankara 27 Radvo: 
"' 

Alınanv::ının veni 
" ,, 

Ankara büyük elçisi 

istasyonda Hariciye 
protokol şefi, Alnıarı 
elçilik erkünı tara-

Fon Pclpen bu gün fından k:ırşılannHŞ 
Ankara\'a geln1iş, 1 tir. 

Türtiye Mer~ez Banhsı ~eyeti 
umumiyesi toplan~ı 

Ankara 27 Radvo: 
lürkive nıerkez ban 
kası h~veti unıunıi-

"' 

nıua nıe ltı tında hasıl 

olan ktır iki nıİl\'on 
liradan fazladır. Ha-

Yesi, idare nıeelisi zine ve ınenıurl ırın 
reisinin başkanlığ·ın- hissesi çıktıktan son 
da toplanarak nıü- ra bir ınİl\'on 11:3 bin ., 

essesenin 1938 vılı 712 lira n1üessislere 
Planc?su ve id;re düşnıüştür. 
heyetı r;;ıporunu tet. 
kik ve tasaib etnıiş · j Beher hisseye 640 
tir. kuruş tevzi edile-
Bankaoın 938 yılı · cektir· 

Bütün dünya bu cevabı 
heyecanla hekliYor 
Roma 27 Radyo_ ı 

Alman d'· vlet reisi Bay 
Hitler, yarın (bugün) 
saat 1~ de Ruvi~ta<Y ~ y ,.., 

Blitün diinya Hitlcrin 
''ereceği cevabı heye
canla lıeklemektedır. 

İngilterede mecburi 
a~kl'rliğ·in kabulu, Hit
lerin vereceği cevapta 
biç bir değişiklik YRP 
mayacagı Berlinden bil
dirilmektedir. 

mecliı;;inde çok mühim 
bir nutuk söyliyecek 
ve bu nutkile Amerika 
Cumburreisi Bay Ruz
veltin yaptığı mesaja 
ceyap verecektir 

Paris Büyük Elçimiz 

Fransız Cum~urreisi şerefine ~ir 
ziyafet ver~i 
1 

A~k~-11~a :s l~ad_)·o: ı şerefi.ne bir ziyafet 
Pcıns huyuk elç1111 1z vrrnııştir. Ziyafette 
SuaJ D tv,1z, <lün ' ~l<ldaın Lehrun ha
a kşa nı .. f ürkiye el-· rici ve erkanı v~ bir 
çilik bin:ısında Re- çok, zevat bulun
isicuınhur Lebrun ınuştur. 

20 bin Japon askeri 
Çin ordusuna teslim oldu 
Ankc~ra • 28 Rad\'o: ; 
Junğhenden biİJi- J Macar Naza·ları 

rilivor: 
J 

J.,ponhırın son 
zanıantla Çine gön

d~r1.li\deri yirn1i bin 
koleli ::ısl<er kardeş · 

lerile nı u ha re b: et-

111 i~· erek Çin ordu 
suna tesli rn ol nıuş
la rdır. 

Ankara 27 Radyo: 
" 

~1aca r Bcışve ki 1 i ile 
Hariciye N <ı zırı 29 

Nisanda Berline gi
decek ve Hitler ta
rcı frnda n ka hul eJi
kcektir. 

Na zırlar 1 ~la vısta ,,. 
Berlinden avrıla-., 

caklardır. 

Bay Hitler 

1Aimanyanın kara 
ordusu kuman

danı 

Ankara 28 Radvo: 
"' Aln1an kara ordu-

ları kunıandanı Cu
nınrtesi günü Ro
n1a ya gidecektir. 
Ronıadan da Ta

ra blusa giderek Ala
reşa 1 Ba 1 bo j le <YÖ

t:> 
rüş· cektir. 

Avam hmarası 
Mecburi askerli
ği kabul etti 
Ankara 28 Radyo: 

Ava 111 Kan1arası 

ınecburi askerlik 
kanununu 145 mu
hal; fe karşı ;375 revle 
kabul etıniştir. ,, 

l.Jor tlar kan1ara
sı da bu layihayı 
tasvip etwiştir. 



Sayfa 2 

İlçe Röportajları: 

Nusaybinde 
.Köy Çocu larının ze
kası dikkate şayandır 
Nusaybin (Muhnrrlrlmizden) - İrşat \' e j knzı na 

Nusaybindc bir kı- ehe1111niyet veril -
sın1 köy ~ocukla n ınektedir. 
anısında tetkil ler Nusavbinde ·rav-., , 

yaptın1. Bu tetkik- ya re Ceıniyeti de 
lt:!rİnıden a l<lığını kendine <lü:)en va
neticelere göre Nu- zifeyi başarnu-ığa 
saybin köylülerini 

1 
ehenlfniyet verınek

n1enılekete daha te nıünıkio olduğu 
faydalı birer unsur zamanlar halkın şef: 
haline getirilerek kat ve hanıiyetini 
yetiştirilrnesi zaru- teınine çalış nakta
reti karşısında bu- dır. 
Juncluğun1uzu ha - Hava Kurumu 
tırlanıak nıechuri- T'c:ı)'vare Pivano-o 

- .,1 ,.., 

yeti ndeyiz. İdare satışı işi ne de bak-
tııııiri de bu ciheti nrıkta<lır. 
takdir etmiş olsa j 
gerek ki; köylünün 

l. N. Göker 

<Ulus SesO 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

il J f l E .·l L E il İ 

Yeni Ha~ap Na~iye Mü~ürü 
Derik l{aza rnı

zın ~1eşkinBl1 Nn
hiyesi ~lüdürü il 
Rflşitl Güneş Nu
saybin ilçenıizin Ha· 
bnp Nahİ\'esine ta
vin edilnıiştir. ,, 

Yeni Habap Na
hiye ~lüdürü Raşid 
Güneşi bu \'azife

Raşid Güneş 

sinclen dolayı kut- J vaff akiyetler dilc
i ular kendisine n1u- riz. 

Şehrimizde 
, Bereketli Yağmurlar 

iki g ündenberi ilin1iz ve çevresine 
faideli yağnıurlar yağınaktadır. 

Dün saat sekize kaJar düşen yağ
nıurun nıetre nıürabbc:ıına bıraktığı su 
nıikta rı ü kiloğra nıı bulnıuştur. 

Sayı 1207 

Beden terbiyesi 
• • 

nızamnamesı 

Beden terbiyesi 
genel direktörlüğü 
beden terbiyesi ka
nununun tatbik su
retini <rösterir bir 

b . . . 
nızanınanıe projesı 

h<1 zırla nıa ktadır. 

Projenin bugün
lerde vekiller he\'-

~ 

eti ne ta k<li nı ed İ
leceği haber alın
n-nştır. 

Ankara ya 
Geiiyor 

Bağdattan bil
dirildiğine göre İrak 
HClrİciye Nazırı bir 
hafta kadar kal
n1ak üzre Ankara
gitnıektedir. 

Beynelmilel ta
babet konğresi 
Önümüzdeki l\la

yıs ayı içinde Va

Sınai Müesseselerden 
vergi muafiyeti 

kabul olunanlar 
-----------------1 şingtonda topJana

M:ıliye \' ekfılct i ycui 

den iktiırndi fcıyd<ıları k:ı 

Lııl olııııan ıniif•ssP~elı>rin 

resim ve vergi mııafiyt·t
leri hakkında yeni hir 
karar ittihaz ctmi~tir. Bu 
ka rar ile tahin. helva, 
mı. <;ırçır, elektirik, mn
karna, kimyı•d ve tıbbi 
müstalızerat falıı ika ı:; ı yal. 

15 Mayısta 
toplanacak nız imaHlta tahsis ettik

leri binalar, Lina vergi- ! 
~in<l tı rı, asgari vergi <la- l\lill~tler Cenıi-
hil olmak, frıere kazanç yeti konseyi lG ~1a
\'erg-is iııılen , belediyelt•re yısta topla nacaktır. 
:ıid in şaa t , buhrnn kuzaaç-

• l Ruzıınnıedc Qörü-ları , nıotü r \' U ııı oiklcrin ....., 
ruh ::;atiyo resiıııl t>rindon şülccek on 111( s'dc 
muaf tutulınaktaJır. vardır. Çinin nıü-

Kaçatçılık Kanunu ta~il olunaca~ 
rcıcaa tı da bu n1e
va ndadır. ., 

Mussolini 
Hükfunet yeni bir proje hazırladı 

ırnı, fımet Kaçakçılı

ğ ın aıeu ' c· t u kibiııc da
ir 1918 sayılı kanunun 
baıı maudele ı iııi <leğiş
tircu \'O bu k:uıunuıı ba 
1.ı ın:ı<lı.lcleriııi kaldıran 
hir proje hazırl ıy:.ı.rak Ka 
muta ya ' e rıııiş t i r. 

Arama sırasında ka
çakçılık suçunun i~lendi-

ğ'in i gCistcren Ye ya bu 
suçun ispatına yarıyacak 

olan C\'rak bulunursa sa
hibinin h\ııuriyle Lir ıarfa 
konarak mühürlenecek , 
aramnvı Y:lpan kinıt'elrr
c~ alı~a r;tk zabıt vara
kasının a:;lı ile birlikte 
tahkikat yapanlara. ve
rilecek tir. 

Yarınki 
Postal ar 
29/4/ 1939 Cumartesi 

Yarın gelecek 
Treo postası yok
tur. Saat 10 da Kızıl
tf:'p, Derik, 12 de Nu . 
saybin, 13 te Cizre, 
İdil, ı\tidyat, (iercüş, 
Sa vur, 14 te Divar. ., 
bakır, lstanbul, An-
kara ve An~dolu 

c~ k olan Beyncl
n1ilel tababet kon
gresine hükumeti-
111 izde resmen İşti
rcik edececektir. 

l\tilJi ~lüclnfaa ve

ld1leti hıfzd~ı hha 

Hazirandan iti
baren kaikıyor 

I 



ı-._!ayfa 3 

Türkiye 
....................... , 

Bağcıhğı iRADYOı 
······~···-~······~···· 

- Dünden Arta 0 - j dayanıklı nevilNdir. Basıt 
usullerle Lilc lrn üziiııılcr 

:::alkım h:ıliude muhafaza 

edilerek kıı:: ortalarma ka-

Türtif e ra~yo~ifüzyon Postaları 
. Son senelerde ~!ırap 
ır~ıalatı <la c .. ki scı;elcro 
~ı-~shetıe çul{ artmıştır. Ü
ııınıe vtrilen uv vüksE·k 
kiyınett~n <lulavı • Türki
Yede bağcılık g.eniş ölçü
de 

y:.ıyıhııış bulunuyor. 
'~n istatititiklerc göre bu 
gurı Tiirkiye'de uıııum IJağ 
~ahası 3·15.8!>2 hektarı 
ıuJıırı ın UR v" lı:ı t ta ~ıı-ım ış . 

tır l' · . ' . . · 'n 1 reııı.- ve f.-vızlı Ulk. · ı-ı ., ' 
4
.11111 lıemt!n lıer \'erin. 

~~'. az çok bağlara • te~a-
llf tıdilnıekde ise dP :ısıl 

Lağlar yani ticari ıııakı:;at 
in geniş ınikvasta Üzüm 
Yeti\itirilcn ,:erler La') lıca 
dört ınıntakada toplan
lllakıa iır. 

'l'rakya ve Har· 
lllara çevresi 

• 
dar taze üzüm yemek 
fırsatını ''ermektedir. 

Ortaanadolu 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
Uzun Dalğa: 

Kısa Dal(a: 

lü3n m. 183 Kes. / 1:?0 Kvv. 

10.74 nı. lf;Hl5 Kc$. / 20 Kvv. 
31.70 m. H·tt1.> Kes./ ~O K n·. 

Bu günkü proğram Kütahya. Bih•eik. Es
ki~ehir: Afyoukarahbar, 
Bolu, Çankırı, Ank:m.ı, 

Koııya, Niğ·dr, K:ıyı-;t'ri. 

Kır:;-tıhir: Y:n.gad, <)orurıı, 
Aıııasyn, 'rokat VilttyPt· 
leri ortuarıadolıı mıııtaka-

8ına dahildir. V c hu::;usl 
üziiın <_;e.,.itlerirıi ihtiva 
eden bağları 'ardır. 

12,30 Pro~raın ı ~0,1.) Türk miizigi Kla-

1 ~,35 'fiirk ırıiiıigi-Pl 

ı:J,00 Mr.mlPkN Saat a
yarı aJ·ans mct~oroloji ha-. ' 
berleri 

13, ı 5,14 Müzik Karı;;ık 
Bu taksimatın dı.:ında proğram-PI 

Ka:-taıuoını, Zonguldak, 
Ercincan. I\:zuruııı, •e Ço- 17,30 lnkilfıp tarihi <len;. 
ruh "ilfıyetlerinde mahallı leri-H:ılkevin<len nahl<'n 
ihti ya~· !arı karşı !ayacak 
ka<lar bai!far lrnluııursada 18 BO ProX-ranı 

., ' o 

::!0.45 Tiirk müzigi 

:?1 :00 Konu~rııa IJaitalık 
spor servisi 

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

2~ ,23 :N"e~eli pl:ıklar-R 

~ 1,~o Müıik HiyaHPt i 

1 

i 
1 

1 

1 

1 

i 
1 

ı 
1 

1 
1 
1 

1 

Sayı 1207 

günlük 
• 

PiYASA 

BuP-d:ıv -t-2--~ - . 
Arpa 2 50 --

- Gn ı Bir çuvalı 620 
JJ:ırı - -----2- 75 

1'\ohut 
-

6 
ı- . - -
.\1ercımek 3 --'H> J'irinç _ _. 

-::~ade Ya!! --
90 

- ---- --
Tere ya~ı 85 --
Zeytin ya~ı 70 'i - 44' Yün --lJeri 40 --- - - - -
Badem 18 

- -·- --
J_ıaıleırı iç.i 86 -
CcYiı 18 --
Cr\'İz ~~·i 50 --
Mahlt"p 30 

-Mazi 19 --
.K e~me .Şeker 35 -Toz şeker 31 -Kahve 118 -- --
~ahun 42 

ı ,- - -
(':lv 350 

-Kı;rıı üzün~- 20 

ı-Pı•knıez 15 
Hal 1 50 Nefis sofra ~araplarının 

aueta mühim hir imal 
merkezi olan Edirne, J(ırk- ~ 
lareli, Tekirdağ·. İlitanbuJ, ~ 
1\ocaeli Vilayetleri ve pek 
llefis meyvelerile meşhur 
olan Ru;sa'da bu ınınta
kaya dahildir. 

yukarda ı::tıy<lığırmz dürt 18,35 .MU11.ik Xl'Şeli plak-
mıntakaılaki twğ'ı·ılık ka- lar 

<lar iyi bir \Cldlde ilcr1c· \ 19 00 K onu::-nıa Çoeuk 
rniş değildirler. Trakya . ' k • ç k · esıq!'r.me ·urumu- ocu · ve Eğe nııntaka~ında ı~e 

~~~~~;~Mii:::m::;:::~ ::: I Yıl~a ( 1) Lira 
yaları-l 11 

Ete ve Cenubi 
Auadol11 

Dünya piyasalarının 
Pek iyi tanıdığı Sultani 
denilen bir nevi çeğirdek · 
Siz üzümün vbti~tiği lı-. . 
Inir La~ta okluğu halde 
ldanisa A vdın Vilflyetlcri 
''e nıuhteÜr üıiiııı ç~:;itleri 
Yeti~t'n Balıkesir, 1 )en izli, 
Muğla, İ:3parta, Burdur, 
Antalya. Vilflyetlni bu 
llııntakanın b:ığ'cılık t:ah:ı
larını te~kil l'der. • 

Cenup ve cenubi 
Şark anadolu 

Bu mıntakadan b:ığ ' 
Sahası daha geniş olmak
la bcraLcr C\'velki iki bağ 
lrıırıtakasına nazaran 3 
Uncu derecede lıir ehem
trıivet haizdir. Bununla 
lıe;aber l"el .:Scvhau. Ma-.. ' . 
ra~, Gaziantco, Malatya. 
tıazır,. Urfa, Divarbakır, 

Ol • 

Mardin, Siird, Muş, Bitlis, 
Yan vilftvt>tleri ihtiva eden 
Lu mınt~~ka Uziiıııleri eli 
ğer Lir lıu~msiycte malik
tir. Tcravetini uzun ınfül
det muhafaza ettiğinden 

ehemmiyetli bir derecede 
ıreııi~lt>nıiş ,.e hatta tekfı

mül devrP~ine girmiş sa
yılabilir. Mecmuu h:ığ" sa
haşında bugün istihsal 
c<liluıı!ktc olan ya~ iizüuı 

şarkıları 

ın,15 Tiirk nıiizir.;i 

20,00 .MPrııleket saat :ı

yarı, ~ıjang \'C nıt~jcoroloji 

haberleri 

23,0(ı l\1 iizik Cazbarıd Pi 
~3.4.\:.?-:l Bon :ıj:ın~. ha

lwrlt•ri ,.e y:ırınki Proğ-

raın. 

Avam Kamarası 
Mecburi askerlik kanununu 

tetkike başladı 

ınikdarınm 3 senelik va
satisı 907631000 kilo bul
mak tadır. Beher kilosunun 
kiyıneti tistüste ''e orta 
bir be~rnbla 3 kuru~tan 
olarak kabul edmrse Tkr· 
kiye ü z ti m is . ihsalatı 

~7:!:?8U30 lira gibi ıııübim 
bir kiymct ifa eder. 

-Sonu Var-

lran Velia~~inin 
~üğünü 

Ank~n-.ı 2i R ,Hl\'o: ı tnışt ır. Londrcı nıa
Çernherln~ ııı bugün. bafili Parlenıento

----------ı Avanı k<l.nnrnsır)(hı nun bu kanunu ku-
takrir ,·ererek ııwc- J bul edece<Ti nıütıı-

Ankar:l 27 Radyo: 
İran \ 7eliahc.Ji nin 
düğünü için tayin 
edilen nıerasim bit
nıiş olduğundan ec 
n~bi heyetler bi rc:r 
birer döıınıeğ~ h ış 
l :llııışlardır. ilk da fa 
Frans:z he) eti Tah
randan <ıyrılmıştır. 

-

buri askerlik kAnu- · l d do 
h ı a~sın e:~ ır. nunun enıen nıü 

zakere \'C kabul edil- Askerlik kanunu 
nıcsini istenıiştİr· çıkar çıkınaz tatbik 

Avanı kc:ınıaresı n1evki111c girn1iş 
karıunu tc. tkike baş- bulunacaktır. 

Gafenko Pariste 
Ankarcı ~i r~:ıdyo: nuıştur . 

Roına nYcı ( Lu ici ve 
~ J 

Nazın Pa rise gelnı:ş Gaft,nko, Hariciye 

nlf çhul asker nıeza- Nazın Bonne 
rına çelenk koy- 1 görüşınüştür. 

' 

ile 

Her gün binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

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

Çocuk 
Ç')cuk Esirgenıe 

Kurun.u Genel 111er
kezi tarafından çı
kanlmakta o 1 an 
(Çocuk) aJ1ı dergi
nin (135) Sayısı çık
nı ıştır. 

Yurt vavrularının 
sa ğhk, sosyal J(ül
t ü rel durunılarının 
inkişafına hizn-ıet 
eden bu kj.yınetli 
dero-ivi çocuklara ...... . 
çoculdu nna veba-
ba 1 cıra te ,·si ve ede-

" . 
rız. 
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Dlrektöri 
M. Siret Bayar T eliraf Adr .. t 

Mardinde "IBus Sesi,, ULue· SESi Baaılclıiı yer: (ULUS SESi) BaaımeYI 

Ana ü Ok Ö~retim 'Y U 8 T O A ~ ! 
Çocuk Esirgcn1e j türel durunılarının 

Kurun1u Genel ~le r- inkisafına hiznıet 
~ 

kezi ta rafindan çı - eden bu ki yınetli 
karılmaktcı o 1 a n dergiyi çocuklara 
(Ana) adlı deı·g i nin çocuklu ana veba
(15) Sayısı çık n1ı5 t 1 r halara tavsive ede 

Yurt vavrula rının · ., .. ı rız. 
Sağlık, Sosyal Kül-

~1aarif Vekttleti
nin ha ftalık olarak 
çıkarn1_:-ı ğa .. devaın 
ettio·i (il k Oğretinı) 

,..., .. 1 

. - ( (1 ) .. ! 
o-azetesının o ncu 
~ 

nüshası da ~la tha-
an1ıza gelr11iştir. 

r 
ı\lu a llinılerle ta-

lebeleri ıTıiz için fay
-------------------ı dalı vazıl cı rla süs .. 

Türk evının se-. van bir ev. Cocuk-
w .. 

ol 

lenn1 i ş ola n bu gü
zel <ra z ~tevi oku-,..., ,, 

vucula rın1ıza hara
;·ctle tavsiye e<le-. 
rız. 

Türk Hava 

Kurumuna 

Yardım Et 

; 

refli ananesi kiler-
dir. 

suz bir vuva kndar 
ol 

tadsızdır. Cizre Asliye 
ma~kemesin~en 

Bu yardım en bü-
Kavanoz. kava

noz reçelleri. şişe 
şişe şurupları oltna-

f3u güzel anane 
mizi yaşatalım. 

Cizre İnhisarlar 
Y d 1 v d v dairesi ta rafından uvanın saa et ve var ıgını oguran, k' t 'I Ah t 

k es ı sa ıs ll • 111c 
Aile düğün1ünü kuvvetl~ndiren çocu tur ı lala ale.vhine nı~-
Çocuğu sev. Sevilmekten mahrun1 bikes nıulat v~ s~ire be
ya vruları da hatırla Yılda bir lira ver delinden dolayı aç
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Yurdun en uzak köşesin deki Yoksul Yav. 
ruların sağlığına erişebilmek için Yılda bir 
Lira veı·ip Çocuk Esırgenıe Kurumuna Üye 
olalım ... 
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Büyük Piyangosu 
1 nci Keşide: 11 1\ln yis / 939 dı:dir 
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40. 000 Liradır ..• 

Bımdan lıaşk:ı: 1 i>.000, 1 :.?.OCO, 10.000 liralık 
ikra ıniyelnlt~ (:W.ooo ve 10.000) liralık iki adet mü
k:if:ıt vardır .. . 

=~ :: de gıyauen karar ı 
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Yeni tcrtiptrn hir bilet alarak i~tirak etmeyi ih: 
mal tıtrııcyini;; . viz <le pi~·angorıun mesut ve bahti
yarları ara:ıına girmiş olursunuz ... 
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