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"'ahibi ve Başmuharrir 
SİRET BAYAR 

\iemleket menafii ne aid yazılara 
savfaınrımız a~ıkar. 

Basılmnxan v:ızılar "'eri . . ,., 

; 

Sayı 1190 
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~niirneı . 
TÜRK GAZETESİ 

Cumartesi 

Sayısı 100 Paradır. 
.... 

:ı:z::s !i ısı ZL! 

On iltinci yıl 

A n 
Köy Eğitimi a 

J{(jy : siındi\'C ka-
• • v 

dar Vedete y:ılnı1. bir 
istismar kaynartı olıırn~, 
onnn hayatı lhtiyn çl:ırı ıı 

<l:ın hk lıirisi Y<'rİ n" o·pt i ril-
• • t"l 

ıncmiştir. Ancak Cuıııhu -

l'i\'etledir ki köylü bleriv
le. yakınunn a·lakal~ıııı;:ı. 
temayülü hasıl olmu~ ,.e 
kiiye do~ru bir gidiş La., 
lamıştır . 

va.kıa köy ve köylii 
uıcvzuu hakkında cvvcl
ıl~ri <ie bn.zı lıusus:.ıt dfü;-Ü· 
Uülnıüş ise de oıaınan bu 
düsünti~ün sadece edebi-• . 
Yatı yapılmı~ \'e filiyata 

• geçilnu•uıi~tir. Ancak Cum
lıuriybt lıükfımetinin te
essüsüle köy Ll:tva~ı fili
Yat ve tatbikata ulu~:.ıLil 
nıiştir. köy eğitimi bu bü
yük milli ihtiyacın Lir 
lükııünU te~kil t•tmcktc
dir. 

Köy eğitimi meselesi 
tek taraflı Lir d~wa dcğil
<lir. Bunuo pek ı;ok taraf
l arı varuir. Fakat biz onu 
burada. <lalıa ziyade iki 
CPphcden mütalaa edeee
giz. 

1 Ki.iltiir Cephesi: 

Bu bakımdan uyandı
rılmağa. ınuhta<; olan köy
lerimiz.in okuyup yazma 
öğrenerek ilt•ri hayat hanı
}(;lcriııi y:ı palıilnıelrrirıi 
tnüuıkün kılınalda. uaşla
ıııayı en mu \'afik görüp>· 
ruz. Fikri t t>rbiye al
nıaıııış bir imanın J,j r 
Şey yapması pek ınüııı-

küıı dPğildir. 
! - Türkiye bir ziraat. 

nıenılckctidir. Du itibarla 
llıeıııleketimizde k ö y 1 H 
ll:ıeı.;aalesiııin en uas .. ·ında 

•I:> 

ıiraat gelir. Bir çok yer-
lerimizde toprak verimin
den istifademiz azdır. 1~ 
te köylülerimizin bu zirai 
Ve kültürel müşküllerini 

k:ır:;ılaınak. yanı lıcm zi

r:ıat usullerini YC hende 
okuyup yazmalarını temin 

maks:uliyle Manrif \ 'C Zi

raat \'Ckfüetleri tarafmclan 
ıııiietcr('ken ilk defa ol:ı
r:ık J 93Q Seııe~inde Es. 

Kursta ycti:;-cn ve 
kö\·\erinc düniiyı be ba:-.-. , . 
lay:ın bu gençlerin kfiyc 
lı:ıkiknt<•n biiyiik fayda
ları oldul'ru ve olaearrı O'Ü-1"" ~ o 
rülınii~ ,.e 1037 scnr.sin-
de kursların adedi ::ırttı· 

rılııııs E:;kbelıinh: :!. J\ . . . 
d:ıpazı. Edirne. Eıı.inı:an 
,·c Kars vilfıyetlerindc 

uirer olııı:ık iiırc daha ~ 
kurs aı:ılını~ \ ' C o :--ene 
bu kur~lara alııı:rn crı-it-

ı-ı 

-Sonu 3 rıci sayfoda-

Bnn<l::m altı giiu ev \'Cl 

nr.~retti!!imiz lıir teJl"rrafta ' ~-· ~ 

.Nbamn G veya 7 inci gü-
nü. İtalyanın Arnavutiu~u 
i~tilfı edeceğini mevsuk 
Lir menhaclan alnıı~tık. . 

nu haberler gazı.;t.e

lercle frtkikat mevzuu 
te:;kil btmiş, lıatta İngil
tere Av :ıın kaınarasımla 
BaŞ\'l'kil Çcmbcrlayrıi lrnzı 
su:ıllar kar:;;ısında. bırak
mı :;-tı. Bu halJsrleriıı doğ'-

ı------------------------------------------1 

Irak Parlementosu 
toplan ı 

Ankara 7 Radyo: 
Bağ<lattan hile.irili
yor: ln=ık par)eıııen

to'u ta pla nnHş \"e 

En1İr Ahdülila h ı n 
niv. betini kabul et-_, 

ıniştir. 
Kabine istifa et-

111iş. yeni kabineyi 
vine Nuri Said Pasa 
İ<urnıuş ve kabin~
de hiç bir değişik
lik olınan11ştu·. 

Irak Başvekili 

Nuri Sait Paşa 

Kuruluş yllı ı Agustos 927 

ş 

ihla 
andı 

ni bir nrn:llıeJ(•nin akıli 

i~i11 nıih:ıkt'rdn l'en•yaıı 

edt•rkrn Tiramla \'e .\nı:ı-

vutluğ"un ha~ka yerleı in
ıkki \eteler Arnavutlukta 
huluuan İtalyanlara teca
,·üz etmeleri üzerine, bun
ların Arnavutluktan nakil-
16ri i<;iı1 ltalyan kıta:ıtı 
Arnavutluğa gitmek üzre 
hareket etmiş, Lir hava 
filosu da sef crlıcr ccliluıi~ 
t ir, elemektedir. 

Havas ajansı Romadan 

vanlarııı nakil c<lilece&inı· • ila • 

rrıu kaveıııet edilirse aaır 
• b 

at5kerı harekftt yapılaoa?h 
Lil<lirilmi:'tir e . . 

A vlony:ı, l>ir g-cce sa
baha kadar tehdit altıdan 
kalını~tır . Drac; ta daimi 
hir lıomlınnlmıan altında 

dar. Xazırlar .Meclisi daimi 
surette iı;tima halindedir. 

.\ yJonyaua. Lulunan 
Arn~l \ 'llt asker Ye jandar
uı:ılan ile ltaly:m a&ker
leri arasında ~idrletli c:ar
pı~ıııalar olrnu~, karaya 

l>ildirıııokte<lir: ı k ı;ı •ma · isteyen bir çok 
itah.·amn, hava, dc·ııiz t ı ı ı · ta.yan as mı en de Ad-

kuvvctlcri Arnavutluğa riyatik tknizine dökül-
uoğru harekete ge~mi~tir. nıu~tür. 

Son tlakikad.a ltalyanın ·l)ı'>'rt yiiz tayyarenin 
Ama nıtlnğa kar:;-ı olan i~tirak etti~i harckii.tt:ı uir 
t~arru·w Arnavutlar tara- 1 . . . kaç YL'rm ı~:tal edildi<ri 
frndan :şıdlletle kar~ılaıırıııı;; · "l<l" ·ı kt ,1 • " , uı ın mc . euır 

\'(' üğ"lı'tlen e' ' 'el 1\: r:ıl t G .. .. · . 
.., ,.. 1 uı11m hu habcrll'rı 

Zu!.!u. .\rııa\'lıtlugn rnn 1 f 
ııı•fe.- iııe kaıt ar ıııuhaf:ıza ler tara ta derin tesirler 

uyamlırıııışt ı r. 
, e nıüd:ıf:ıa ı'<1Preğiııi ıe . 
baı ii1. ı ttirnıi~t ir. 

Üğ·Jedı'n soııra da Ar 
rıa ~ ut lıık :ıjnnsı şıı babPri 
lıilı1irrııi~ı ir: 

Diin geceden bt:>ıi h:ı~ 

lay:m barekt>t ~u ı:;uretle
ıliı: 

Per~eııılw günü ~:ınt 

~:45 te toplanan nıebu::-.rn 
nıeelbi reductti~i Italyan 
oltunrntomu fü.crine iki 
ltal yan filosu Ama \'Ulluk 

Bi:- tı·lğ"r:lf haberi Yu
gn.'.'j':ı.v~·:ıda da İtalyanın 
lıu harc·k<•ii darin l>ir tc
as iir u~·:mdırıııı~, Yugos
Jn ,· l,alıİlH'S! :Naib Potun 
iıia re ::-.i ııdr top lana rnk 1tal
ya ın ıı lıu luırcketiııi Yu
go:slavya - İtal~·a anla~
ınasın:ı ıını~ayir görerek 
prott'sto~·a karar ,·ermiştir. 

Arna ,·utluk eski Baş

-Sonu 2 nci sayfa.da-:: 



(lJlus Sesi) 
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+ ,.. , ~e~rimizde 

lb Ü K 
mevı·et işletmesi :;:;·,~:; 

~J g ~ 
- Dünden Artan -

-Her~evdcn ev,·cl mil-' •. 
li servet olan ormr~nları-
nıızı plfiıılı bir şekilde 

isle\mfwi ve ondan plan 
ı~ucihi~cc btifadryi bir 
pren~ip kalıul etmi=.ı bu
lunuyornz. 

ı~tanlml IJen<llerini 
koruyan güzel Belgra<.l 
ormanhı.rımı1.ın orman fa 
kultesi tarafımlmı lıir öğ
retme re"·iri olarak iJa
res.i isabetli g-örülmüş ol
d uğuııdan burada da bir 
mektep rC\ iri açılmı~tlr. 

Bu revirin arıa maksat
larınrlaıı birbi Ye Lclki 
en-mühimi ileride orman 
mesleğinde çalı~acak olan 
gençlere bir tatbikat ::;a
llası olmasırn.lıııdır, 

Eskişehir vilfıyeti da· 
bilinde ki Süındükcn ~il
ıilesinde de bir i~letme 
reviri kuruyoruz. Bu i~e 
ait hiitün etütler ikmal 
edilmi~ ve tatbikata gf~

çilmiştir. B:ı suretle ı\ !IU

dolu mrrkeziııde t1c ke
reste istihsal atı Yapın-ık 
ve ihtiyaçları yer yer 
kar:;alaınak mümkün ola
caktır. 

Görülen bu i-:-lcrclen 
başka ilerille açılacak re
virlerden de kısaca l>ah
setmek muvafık olur . 
Çoruh ve Gire un 'ila 
yctleri da.hilin<lc bulurwn 
ve bu ya·1, teıııamen tl't
kik ettirilen L:tdin or 
ınanlarımla scllüloz istilı 

saline matuf bir i~letmc 
kurulacaktır. Hcııüı e~a '
lı bir şekilde istifade edil
memi~ bu ladin oı man
ian çok mühtaç olduğ"u

muz sellüloz maddesini 
temine bir haylı yaraya
caktır. 

Etütleri ikmal edil
miş olan Bolu ve Kara
dere ormanlarına doğru 
işletmf'lari tevsi etmek ve 
buralarda da. yeniden re
virler açmak üzere tcu
birler alınmaktadır. Bii
yiik ağaç serveti ihth·a 
t.ıdcn ve l.nı gün i\'letil
ruf•mcsi dolayısile Lcr se
ne binlerce metre kiip 
ağacın çüriiınesine şahit 

olduğumuz bu ormanlar
da tesis edilecek de\·let 
i"etme:;i yalnız o scn·e
tin mim sermayeye fü1' e 
olunaaıını temin etm~kle . ... 

kalmıy::ıcak :ıynı ıammıtla 
ci\·ar halkın geçinmelPri
ni de grııiş miky:1sta ko
Jayla~tuacaktır. Karnlıiik 
rnviriınizin hn ~rnt! R:lr-

Hava 

fettigi takriben yiiz. lıin 

lira o civ:ır halkııı ke::-e
sine girıni~ lı>uhııı u yor. Gelin, .Köse 

5/~/<J3ü glınünclrn 
buf .. ;ün sabah sa:ıt 
vediv~ kadar de-
., J 

van1h ve hafif su-

De\·let i~lctnıc•leriııin 

Türkiycııiıı her tarafına 

<laıtıltlığırıı ve kanunun 
kasdettiği ~ckildc her Yi
lftvl1Ue de\·kt i~lctme~i . . 
kurulduğunu görmek ne 
kaJ:ır mes'ut uir lıfülise 

olnr. 

Milli Rcn·etleriıııizllen 

en lıiivi.i<rii bulunan Ye • h 

halkın f"ıhhatııın, korun-
nıaı::ın:ı, ymdun miidafa
aısma dorrru<lan <loiTruya n C\ ._ 

miics::i-ir olan ormanları

nıızın makul ve ;;·ıurlu 

bir tarztla <le \·lct elite i~

Jı.>t ilını>sini temin etlen 
kanunları vücuda. getiren 
Cumhuriyet lıiikfımı~timi
zin bu harPkdini rıe ka
dar alkı~lasak yPridir. 

Bir k:u; giiııdcnbcri 

şc·hrimizdc fasıla~ız cle
vanı eden Yao;.rııurlar bu • l"'I 

mP\'5İıne ait çocukluk ha
tıralarımı gözümün ünü
ne getirdi. 

Siz de hatırlarsınız ki, 
bunılan otuz kırk sene 
e\·vrl ve hatta ılnlı::ı ya
km tarihlere kadar, hu 
rııe' t:iimılc yağ'ınur y:ığ
ın:ıdımı "Ya~mur dıı:ı~ı
na ıı <:ıkardık. Ve yağ

mur yağmaya lıa~layınca, 
birer dcgP.rıcğin ucuna 
sardığrnıız kirli bC'z par
~·alarını lıelıek kılığ·ıııa. 

koyar, biriııc " Gelin~ 
ölJiir\ine "Kü:m ,, adı 'c
rcrc·k yalııı ayak, lı:ışı 

llK f ilistin l~tilBlcısı 
T ev fi~ f evzi 

18 arkadaşiJe Bağdattan firar etti 
Aııka r~1 <i '7 r~advo 

A111111an<la bildirili-
YO i : 

İlk Filistin ihtila
line iştirak etrniş 
olan nıeşhur Tev
fik Fevzi on sekiz 
arkadrışı ile beraber 
Bağda ttan kaçma
ğa muvaffak ol-

ıııuşt ur. 

Tevfik .Feyzi bir 
petrol barosunu ber
hava ctnıiş ve Fi 
listine dahil olınuş
tur. 

TeYfik Fevzinin 
yine ihtilfılcıların 
h :,şına geçeceği zan 
ııolunnıaktadır. 

İtalya, Arnavutluktasilahla 
karşılandı 

-Baş tarafı 1 nci sayfada- dt·riıı ruhu yeniden mi 

vekili Mu:;soliniye yazuı

ğı bir tHJg·ra.fta şöyle de
miştir: 

" Sinyor M us~olini : 
Biz biliyoruzki sizin top 
l:ırımz Ye gazlarımz var. 
Bfaiuı <le ceRarctimiz ve 
kırılmaz imanımız vardır. 

İlk ç:Jrrlann LarbarJırrını-n ,., 

mı tnmsil edeceksiniz: Bu 
haileli dakikalarda İsken-

uyaııiyor. 

Arnavutluğu i~ğal cde
uilirsiııiz, fakat Arnavut
Jugıın l~rkck ve hatta. 
K ad ınla.nnın ölüleri Ü:5· 

tiinden geçmek ı:mrctil<',, 

Üç. p;ün '3V\'Cl L>ir er
kek çocuk dünyaya gc
tirrn ı\rııavntluk Krali
c;csi Y urraıı topraklarına 

iltica etnıi~tir . 

:ıçık dPlilrr gilıi sok:.ıkl:ı

rı uola~ır ve şi>ylc ba

ğırırdık : 

"Kız gelin Kü:-ıı· g\ idi 
kapıyn, ne İ'-trr. ~ı llahtan 

rahruct i~ter. Koçı koyun 
kurbau bter ver allahııı 

ver, yağ'ınur ile sel..,, 

Adam akıllı ısl:rnma· 

yınl'a da evlerimize dön

mezdik. Ana Vl' Ualıala

rımıztla sanl: i lıizim Lu 

hareketimizle ullah yağ

mur yağdıracak diye ı:; 

lak ,.e ~:ımurlara lıölcııen 

elbiscleriıııizi <;ıkarırlar

kPn seslenmez , lıilflki~ 

mcınnun lrnlırl:ınlı. 

O ıamaııki yaşımız 

ela olan Atatiirk çocuk-
, Jarıııa bakı~t:.ı çocuklu 

ğııınuzdan tut cuınlıııri~·c

te kadar hurafeler iı;irıde 

geçen ömrümüze aciyor, 
bu gün ~·ocuk olmadığ"ı

ma hayiflcniyorunı. .Mek

tcbincl<'ıı düııerı Atalii rk 
çocukları ya~murun ııı•

lh~n hasil olıhığ·uıııı, ü?IC 
dua ile " Gelin Kiise,. 
ile va(rıııiyacal'Yını bili-• ıo • l"'I 

yor. her :ı ile anası ,.e 
bab:uu evin<lt>, dükfrnın

<la, i:;inin başında gazete, 
kil:1p okuyor. 

Aziz Atatürk; yarat
tığın c~crler, tlUnya dur
dukça ~·aşıyacak ve se
ni da.ima hürmet ve :-;ev
gi ile anclıracaktır. 

Gözlüklü Amce 

UM 

r .. tte yH ğa n ynğnıu
ru n topr~d~ üzerin. 
de bıraktığı su nıik
t lrı (47) n1iliınctrc
dir. 

Bugün ha va dc
ğiş:k bulutlu ge\~e
cek ve n ra sıra va
ğış ynp:ıcdksa da 
dev<1mh olın1vn -.,, 

caktır. 

1 nti~ar etti 
E~ki Leh bHşvekili 

Albay Slavnk, bir 
tabanca ile intihara 
teşebbü:; etnıiş, va
lıinı bir vazivette 
hastaneve kaldıı ı-., 
larak orelda vef: t 
etn1istir. 

~ 

f ran~o ve Musolini 
. Derline 

Gidecekler 
Hitlerin ellinci vıl-, 

dönüınü olan 20 Ni
san günü ~1ussalini 
ile Genera 1 F rn nko 
nun Bcrline gide
celderi bildirilnıek
tedir. 

1 
Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav. 

ruların sağ·Iığına erişebllmek için Yılda l>ir 
Lira Yerip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 
olalım ... 
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Yurtda ziraat vaziyeti 
iyidir 

Ar!kara 7 /8 Hadyo : 
nan jf3rt :ın i<;indeyuıt 
ta Zir:rnt ~·aziveti hak
kıııde Mı teorol~ji ıııiidür
liiğiincı)n ,·eı ilen ınalft 
trıatın Jıiilft:rnsını :.~ağıya ,. 
• <ıııyorıız: 

Y urduuıııznıı lıt•r ta-
111lll<l olduk<;a ıııii::ıait ~·e. 
Çen :.\laıt :ı~· ıncla fazla 
~·attıı:; olnıu. tur. Miktar . ....,; . . 
•tilıa rilc lm y:ti!;ı::; faıln-
lıp_-, nıalısul ihtiy:ıernı tc
tııaınile kar!-;'ılaıııı~, malı-

1 

suluıı norın:ıl Lir surette 

inki:;afıııı temin Ptnıi., tir. 

ciuların fazla yükscli::in
den istilaya nıaruı kalan 
Nazilli Pamuk ekinleri 
zarara t:ğTamıştır. A~·n i 

·ıamanda Diyarlıakır h:ı
v:1lisiııdc vai'l-:ın dolu . :--, 

meyve a!l'açlarırıa zarar 
vermiştir. 

Üz olarak dcrıclıilirki 
Mart ayı mahsulatmıız. 

için çok verimli g-cçmiş

tir. 

(Ulus Sesi) 
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Tür~iye ra~yo~ if üz yon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Dalıfn: -------
_Kısa Dalğa: 

lü3H m. 183 Kes./ 120 Kn·. 
Hl.7"1 ııı. 1519.) E.cs./~O Kn·. 
31,70 ııı. O-lli3 Kc:5. / ~o K v,·. 

Bu günkü proğram 
~~.30 l\lUıik I\ ii~ük Or- haheıfori, Ziraat borsası 

kı ·i"tra-Şrş: X(·cip Aşkın 
1 ~\ 0 0 l 1 1·o <rı"l ll1 .:)~..._, r. ~ 

1:3,35 Meıııkkct saat. :ı

yarı, :ıj:ı.n::ı \'C meteoroloji 
haberleri 

14 .10 Türk ınlizigi lıalk 

Tiirkiilcri ,.e oyuıı lıa \':\.· 

ları 

14,40,1~.:10 :Müzik Cn-
uand - PI 

1 7 ,:30 J>ra r r:uıı 
l 7 ,:-m blüıik l>amı ıwa tı 

-I'I 

fiyat 

::0.15 Tcrıı:-j! Kr:ıl Eğ1c

ııi\ror: Hi~olPtto 

~1,15 ~Icuılckct ~faal a
yaıı 

21 .15 E-..h:rnı, talı' iW.t, 
kambiyo - nukut uorsası 
fiyat 

21:25 Xe::'cli rıraklar H. 
2 ! ,~30 Konu:;;ma Su spor

ları hakkında 
:!1,-45 ~lüzik Uııı•ra ar

yalan-1'1 

Sayı 1190 

• 
ASA-

Duğday ı-2- ~ 
Arpa 2 40 

l 
Un (Bir \'ü",:;ı) 620 = 
Darı 2 50 

--ı----
::\ohut 5 50 
.\\erclınek 2- 75 
------ı-- --
Pirin<i ~2 
Sade Yarr 86 --

ı-____ --

1 Tere yarrı 
t • ı---·'--11 
Zeyri~'a.!'ı 70 . _ 
Yün 44 --- -- --
Deri 40 
-----ı---

18 

H,'l ,-90 '.= 
18 \ 

---ı--1--
50 

-~---ı-3-0- --
-- --

19 
~-----ı---

Kes~e :Şeker 35 __ 
Toz .. eker 31 ----·---
I\~tbve 118 - - -- ___;,,_,: 

;::ahun 42 ---·----
('ay 3i'JO 
I(u·ru-üztiıı~- 20 --
Pckı;eı-- 1~ 

18.15 Türk müzigi Fasıl 
lıO\'Cti-K:ırı~ık proğram 

~:?,00 Jlaftulık ıw:,t::ı kıı 

tusu 

Hal -, -i)o-1 
i E%.':llimz::l:la!B 1& 5 M 

'·"lla~ tarafı 1 nC'İ sayfada- 939 sen(\Sinde Antaly:l: 

l'lıcn ·snyısı GOO e çıkarıl 

rnı~tır. 038 , enesintle bu 
kut; lam ilft vctrın Kaysc
l'İ, i\Ialaty:ı, Ka::3tnmoııu, 
Mani ·a, \ 'C lzınirdc ol-

' rııak üzn• 5 kurs daha 
a~·ılarak kurs ı-<ayı ı 11 i 
hulıuu:-; ' '<' k.ursbra 1500 • 
<'~itınen ııamzt•<li alınıııı~ 
lır. 

fier yıl bu kursl.trda 

Yet i~t irilen ('ğituH·ıı lf'rin 

Vazirc <lldıkları kö) Jerde 

ı!ördükleri i ~ ar1.uyu te

llıin edici gfüiildüğiiııdcıı 

Adann. Samsun ve Trab-
ıoıı'da olmak ü1.re yt>nİ· 
den 4 kurs açmak ,.e 
ı.ıH'' cud ktırE-lardaki Pğ°it
mcn ;:,ayı:m11 da 3000 e 
çıkararak bu husustnk i 
faaliyetimizin .. unıuliinii 
(1'eni...:ldmrk hıısu~J:ırı dü 
b .. 

... \iniilıııektedir. E~iınıPn .. 
lerin köylerdeki zirai ~a-
barta ürıwk olalıilnıeleri 

, c küylPriıniıin :ığaçlmı 

dırılıııası içiıı vekaleıiıniz 

ce yardımlar ~ apılnıiştır. 

Bunların hüla._alarmı ya
zıyorum. 

( 23 Nisan Çocuk Bayramı) 
Sinema Sahiplerine : 

Çocuk varlığına Ailele_ri ilgilendire

cek Filiınlerle siz de hu ı11ılli ve n1üşte
rek dava \'a iştid\k ediniz. 

J 

Çocuk Bayranıi yal~laştı. Ç:ocuklara 

göstereceğiniz Fili111l~n hazırlıyonnusu 
nuz. 

Çocuk Bayran1ınd-ı Çocul~i~ra öğre
tici' eğlendirici' terbi_ye~r i .. Fılı n1 ler ha

k ediniz. zırla varak Ba yra n1a ıştıra 
.t 

.. . --
lü,00 Konuşma Dış po-

litika hadiseleri 
1 U.15 Türk ıniizigi hnlk 

m m•ikisi-Aşı k V C'ysel YP. 

İbrahim 
1 tl,30 Tiirk miiz.igi 
20,00 .Ajan, ınet eoroluji, 

2~,30 Müzik Uperctlar 
-l'I 
23.00 Miizik c<.ızh:ırıd 1'1 
::?H.45,~4 Son aj:ııı · h:ı 

ueıll'ri ve y:ırıııki proğ·-
rarıı. 

• v 

rı ı pr gr m 
9 / 4 / 939 Pazar 

13:35 MUzik Kiiçiik Or

ke:.-.tra -ŞP.f: Necip A~kın 

1~3,00 .Memleket Saat a
yarı. :ıj uiıS mcteoro1oji ha
berh.·ri 

1;~, 15 Müzik J"Uçiik Or

ke:-;tra- Şl'f: Necip Aşkın 

13.30 Türk ıııiizi•ri , o 

14::?0.14,30 r onııtına 
K:.ıJın saatı-Çocuk ter

biyesine dair 

17,00 Proğram 

17,35 Pazar Çayı-Pl 

18,15 Konuşma Çocuk 
s::ıatı 

18.45 lifü:ik Şen O<l:ı 
ınü;,igi - İbrahim Özgüt 

ye ateş böcekleri 

10.15 'fi.irk müıigi Ffüııl 

be yeti 

20,00 Ajans, meteoroloji 

haberini, Ziraat boroa::;ı 

fiyat 

21,15 Türk ınüzigi 

2 l,00 :.\Icwleket Saat a
yarı 

2: ,OO XP~Cli pl:ıklar-H. 

21,10 )Jüzik Hiyaseti 

Cumhur Ban<loF-u - Şef: 
Ihsan Künçcr 

2~:00 Anadolu ajan:>i 
Spor serYhii 

~m,oo Müzik Cazuan<l l'I 

~:1,45,24 Son ajan~, ha

berh·ri n~ yarınki Proğ

rauı. 

rdin 
Vilayet Daimi 

Encümeninden 
~ferkez ve mülhakat 

okullarına yaptırılacak 
150 adPd sıra ile 130 
aded siyah yazı tahtası 
ayrı ayrı olarak açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İhale ll/4i93D Salı 

günü saat 14 de Mardin 
Daimi gncümeninde ya
pılacaktır. 

S1raların muvakkat 
teminat mıkta.rı 101 Iıi
r:t 23 kuruş siyah yazı 
tahtalarının da 18 Lira
dır. İsteklilerin ve şart
nameleri görmek iste
yenlerin müracaatlan 
ilG.n olunur. 

5-7-8-10 

Yurddaş! 
Yerli mah 

Kullan 
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iDAREHANESİ 
]VIARDIN'DE Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 

Direktörü 
Eald lhllke?I Btaul 8-f Daire 

Telpaf Adresi 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

r 
Var ım 

v 

-

~1. Siret Bayar 
Baaıldıj-ı yer: (ULUSSESI) Baaımevi 

Türk e\'İoin se-• 
r efli anane~;i kiler-
1. 

Oir. 

Ka vnnoz, kn va
noz reçelleri, sise 
şişe şuruplei rı ol nıa-

vaıı bir v v, Cocuk-
~ . 
suz bir vuva k;ld :ır 
t~dsızdır. 

Bu güzel ann ne 

rnizi yaşataiım. 

~••••••••••••••••ft•••••••••a•••••••••••••••• "'•! 
~················~·~···~····Q•U••••••••••••• S• ~ &8 G; 
•• il' 

c=a :O 

Buyar ımenbü·ı : :E 
yük biryurd b _,cg ~ 

~ -
b ~ 

ii Y urtdasl :~ 
5 ~ • 
·~ .. Ga tf P 

ii KUR UGUMUZ FABRl· SS .. ·-' ~= KALAR VE VAPT ÖIMIZ ~~ .. -•• •• •• D• DEM. RVOlLAR ii 
cudur. 

Birvarmis 
!t 

Bir yokmuş .. 
Evvel zaman ieinde 

:> 

çoı·c G ·· zlEL Hi~A VE 
• 

Et .AB D R 

Satlık için İç· çok güzel Hiktlye ve 
ltlasallarla dulu bu l•jtibı her cocu 

f!a ta '\'Siye ederiz. · 

.......... mtt•s~wzıcı.;r~ıımı+:m:s~w:..ıırmı.-. ..... m1 .. •~ 

QEiff 

Tür Hava Kurumu 
21 cı - T [ R T i P 

Büyük Piyangosu 
() ncü l{f·şide: 11 Nisnn / 93ü dedir 

Büyiik İkramiye: 50.00Q Liradır ... 
Buııclan ba~ka: li>.000. 1 ~.000: 10.000 liralık 

ikraıııiyPl~rle (20.000 Ye 10.000) liralık iki adet mü· 
kftfot vardır ... 

YPni tertipten bir bilet alarak istir:lk etmeyi ih. 
mal etınc~rioi~~. ·'iz de pi:·~trıgonun ~ıesut ve ~ahti
yarJarı arasına girmi~ olursunuz ... 

•• •• •• •• il• 
Hep ulusun biriktirme gücüııe 

dayanır. 

t1•) 

• • 
ti •• ,.,. 

~ 
•• •• •• 
-~ •a 
il• Bu gücü arttırmak hep senin ·,,., 

>= 
•• •• ı· d a· ... a e ın e lt ... 
•• ~c 
•~••••••••••••a•••••••••••••••••&•••••a••••• ~•~ 
···················•••Ga•••••a•aaasaı••·····~ ·· ı 

MARDİ •• 
~p_ 

(( 
~? 
-~ 

• u e 
~©ı~Olfi'fiH~VÜ t: tt1 

\:&..~ 

. Doğu illerinin en ıno~ern Dir 8 A S 1 E V 1 O 1 R l 
CML#d*AA ffi M ~ ... 

Her nevi Def ter, Cek, Bo-.. 
no. ~1akbuz, Küğıt başlık-
ları, Kart' izit, D ı vetiye, 
Du vn r af işicrı, Si nerna ve 
Tiyatro biletleri çok güzel 
bir şekilde bds•lı r ,.e k ısa 

bir nıüddet içinde tesiiın 

edilir. 

l'eı)i getirttigimiz 
fan!azi ve ki.ibik 
harnerle çok şıl' 
r:-eçete kdgıl:ırı 

basılır. 

~! ii~ellithanenıiz vardır. 

Ikr bo,\·da kitab. defter 
,.l. sair lıiitiin "C\·ler çok ... 
~ık ve bcgerıilecek şekil-

de tecliıl euili r. 

\' erilecek ı.::ip:tri~ler. göderilet~~" paralar ~l:lrdinıle ( Ulu!? 
füı.E:ıme\"i ) İdare ırıiidürlii!!ü namına g-iinderilnıC'lidir. 

Dışarıdan gönderilecek sipariş numunelerinin 
rsuette yazılmasını sayın mlişterilerimizden dileriz. 

... ;ı 
~ 

-~r.f 
~~ 
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