
Sahibi ve Başmuharrir 
SİRET BAYAR 

Memieke: nıenuı.. . 
ııne aıd vazııara 

!!l\\iaıa~· ....... ıı... • .,...,..._ ~ lKUr. 

Basılrna\•an .. . • .' a.zııar g-en 

Sayı 1160 1 
21 Şubat 1939 

Salı 

VP.riimeı . - . SİYASAL GÜNDELİK TURK GAZETESI -= Sayısı 100 Paradır. 

On ikinci yıl 

Hatay Meclisinin tarihi 
bir kararı 

Yazan: Siret Bayar 

HATA~ .Büyük )l~.lletl dar açık ve geniştir. 
Meclısı. gc~eu g-un- l Tiirkivc Cumhuri,·eti 

k" ' . . 

Kuruluş yılı ı Agustos 921 

Balkan Antantı 
konseyi 

Dün ilk toplantıyı yaptı 
Ankarn ~O Radyo: erosla vva La riciYe 

~ - . 

Vekiller 
Kralın defterini 

imzaiadılar 
Ankara 20 Radyo: 

·ıı heyecanlı c~lsesinde \ kanunlarını. Hatay k:ınun-
çok mühim ve tarihi bir hırı olar:.ık kabul eden 
karar ,·erdi Tiirkive Cu- \ ve btitiin Hataylıların im-

' . k tnuriveti kanunları Ha- <le ve ·ararım kendinde 
~1 • ·." • • . •• tupl:ıyan Hatay Biiyük 

) kurıuııtm ul.ır,ık ka- '11
1
.11 t , 1 \" . 1 fi' 

b 
~ı ı i' ıı ec lsı, Jll $f'rC ı 

B:dkan antantı kon
sevi tophntısına iş
ti;ak eden Harici
ve Yekilin11z Şükrü 

N<,zın da inn1iştir. 

Anknra 20 Radyo: 
B~1kan Antantı kon 
sey1 bu gün ilk top
lantistnı yBpm1ştır. 

B H l k H n Antantı 

nıatbuat kongresi 
toplannııştır. Bu 

Elen B:: şvekili, Ha
rıcıye Vekilin1iz. · 
YurToslavva Hari-e. ~ 

ciye Nazırı saraya 
giderek Kralın zi
varet defterini in1-. 

ııl edildi ·ı · ·r · · • ·11 · ve tarı ıı \'37.ı ~"ını mı e-
"' 
Sar€1coğ1u dün Bük- za 1a 1111şla rdır. 

Bu tarihi karar, kar
<les Hatavın ana vatana . . 
olan bağlılığının ve Ke-

tin irallc. ~evgi vp iti :na
dııı:ı rlayanarnk ifa etmiş 
olmakla k~ndini ne kadar 
bahti:ar addetse yeri 
:vardır. 

Bu k:ırıunl:ırın yeni 

re~c \'<l rrn ış. Ha-
riciye vtkili ve er
kanı tarafından knr 
şı in n nııştır. k d ı eler Qe a ş~nı eeg -r-

İspanyada 

rııa\h;t rf'jimc dayanışırı 

ve bütün bir ulus dile 
ğinin canJı bir tezahürli
<liir. 

Bu arıayurd parç:ısının 
hflr ileri hamlesi ve inkı 
lftp harek(•tleri, Türk in
k.lflhını tl,tııiıı cJl·n pren
siplerin di:::ipliııli bir ira.
de8idir. 

1 

Türkiye gibi Hatayı da 
bütiin diinya milletlerinin 
hayranlık ve takdirle h:ı~- 1 

Ba y ~la ta ksasta j refi.ne . b.ir ziyafet 
20,30 da rnuvasalat ı verılnı ışt ır. 
etnıiş ve karşılan
n1ıştJr. 

Aııkara 20 Radyo -
Na::.vonalist ~e Cunıhuri
yetÇi orduların' resmi teb
liğ·lt· rine göre bütün cep· 
helerde :-;iikfınet hiikum 
ı::ünnekte<lir. 

Bu irade ka.rşısmtl:ı. 
Yabancı ihtirasların zararlı 
tc:sir ve telkinleri bu gün 
olrlurru CTihi varın da ve 

"" o -
h':r z:ınıan için ezilmeğe 
mahkumdur. 

Kırk asırlık Tiirk uıe
d~nivet ve varlıtrını sine-

- t:ı 
Sinde yasat.an ~c büyii-
ten b~ ,;na yurd parça
sınırı arzı t.t ig-i inki~a.r ve 
tarihi manzaı a, ıue:;ut bir 
lle\'re do~ru her g-iin bir 
aı daha. azimli •10 inı:rnlı 
Yol alan k:ırclrş ll:ııaylı
lar kadar bizi de heye
canlanıJ.ırmnkta 'e sevin
dirmektedir. Çüukü, is
tiklftle ,.e bu gUnkü var· 
lığına kavuşan Hatayda 
geçmi~ yılların iztira~la
rını, kara bulutlarını sılrn 
ışık Kemalizm ışığı, ya.
nan meşale Kemalizmin 
altı ok uıeşalesidir. 

Bu parlak meşale kıı.r· 
Şısında mesut bir hayata 
doğru kuvvetli Ye süratli 
adımlarla ilerleyen Hata
Yın maıi~i ne kadar şe· 
tefli ise istikbali de o ka-

' 

retini çektikleri i:-;tikrare 
eınuiyete, r€'fah ,.c saade
te k:ı ·11-:tMnca~ıııa ~üplıe 

\'O~tur. 
Ayni trende Yu-

Nümayişçiierle Polis 
arasıda çarpışmalar 
Ank,1ra 20 R adyo 1 kapalıdır. Şehben

Ş,ııı1: ()oktoı- Şeh- der bitaraf bir ka
bender taraftarları bine teşkili nrzu 
ile Cen1il ~tardanı ettiğini ve bu suret
tarnfr.arı olanlcJr, le n1uvakknt hal 
dün kabin,.,oin is- sureti bulunacağını 
tifası <lolayısile nü- ileri sürnıüştür. 
nıayış yapnıışlar
dı r. Polis Ctnı il Gensral f ranko 

tamnıym 

Halkevlerinin 
Yedinci açılma yıldönümü 

'\'azan: 'l'nstn Kotlujl 

Müstl'vli orduların Tür- 1 

kiyeyi her taraftan iı:;tila 

etmelerin~ karşı ezeli \'C 

ebedi haklarım korumak 
üzre yer yn :-ıyaklanan 

Türklerin başııı:ı gec;en 
".Mustafa Kemal,, Türkün 
e:3ir va~amaınak azmin-. . 

devletleri murahhaslarına 
koltuk" TUrk murahhas
larına adi sandalya ha
zırlandığını derhal görmüş 
Türk murahhaslarına }§.. 

yık olduğu yeri bulmak 
için bir :ın ve pür aze
met duraklamıştı. 

deki asil rubu kavramış O anda - Hazırlığın 
topa, tüfege degil Türkiin çabuk yapılmasından do-
damarlarınclaki temiz ka· lan kafi miktarda kol-
na gü\'eacrek yurdun kü tu.k · bulunamadığını ileri 
ı-:e bucağında. yaralı ars- sürenlere - (Pek ala siz 
}anlar gibi çırpına.nla~ı \ hazırlığınızı tamamlayınız 
"M üdafaai Hukuk Cemı- lıiz sonra. geliriz.) Ceva-
yet i,, namı altı~1da . top- bını çok sert bir lisanla 
lanmış hütiin bır cıbanı snvlenfro.ti. 
hüsuınete Türk btiklali · .. 
uğrnnda savaş yapaca- O giinün diplomasi 
ğını ilan etmişti. kahramanlarından lort ğür-

zon ve arkadaşları tara-
Tarihte biç bir millet fıdan hemen Türk mu-

1 ~!arda mın oton10-
I bilinin etrafını a~an 
nüına yışçıları dagı
tıln1ış, n1üsaden1e
ler vukubulmuştur. 

A nka ra ~O Rady.o; 'ı hesabın~ kayıd edilı~~ey~n rabhasların:ı da. koltuklar 
Havans a Ja nsı hıl- ıaferlerı yaratan Turkt~n hazırlattırılmış Ye (İsmet 

Halepte dükkan· 
lar kapann1ış, bir 
hadise ohna nuştır. 
Haınınada Çdrşılar 

d
. · \ yaşama. hakkını tasdık Paşa ) salona davet edil-
ırıyor: . 1 · · . , ettırmek üzre Lozana yo · mıştı. 
Cereyan eden dıp- l lanan " İsmet Paşa " ko- Büyü!\. \·e 8iynsi bir 

)on:ıntik nıüzakeler nuşına ~alonnna ilk adı 1 ~abada ilk adını atarken 
-Sonu 2 inci sa~·fede- l mını atarken: A nupa 1 - Sonu 2 inci sayfede --



Sayfa 2 (Ulus Sesi) 

Muharririmiz ibrahim 
Necdet Gökerin 

Halkevlerinin 
Yeddinci açılış yıldönümü 

Halkevlerimizin 7 nci açılış yıl 
dönümü münasebetile Halke
mizin konfrans salonunda verdiği 

-fü~ş taufı ı nci sayfada- nP 138 IIalk.:vini açmak 

Nutuk 
- Dünden cı ı · ta n - ' 

3 - IJalkcdcri; güzel 
ean'atlar ( Ar ) :;;ulıet'inde 
gayret göstereu menılekı;t 
çocukları, insanlık dııy 

ğularını, güzel s:ırı'atııı 

ruh okşayaıı, ze, k v" 
heyecan \'eren ı~zzl't ilı· 
kuvvetlendinni::- olaıılar
dır. 

4 - Halkcvleri teıırnil 
kolları; yurdun tenıa::-:ı 
zevkine tercüman ol:trı 

birer milli, insani }u·y"<·.rn 
kaynaklarn.lırlar. 

1 

ü - Il:ılke\·l cri köy
cülük kollan; :-;;ehri köye. 
köyii :;<Phre lıaf!fay:m \'e 
uu suretle .... ehirdc kih·lü . . 
ve künle :-;ehirli ::>t''''risi-• • h 

ni arttıran <'Ok ha \'l! lı , . 
birer te~ekküluürler. 

Ifalkevlerinıiı ; C'Clıa
leti 1Jo:1'ııı:ık için . hazır
laıımı~ en l:U\'\'Ctli birer 
kiiltlir Yıtırıruu·udurlıtr . . :-. 

Şehin1en köve ıriclen her • b 

Bando ~csirıi köylüye du. 
yuran halke\'Jill'r: orıun 

en sıcak nııılwbbetiııi top. 
!arlar. 

1 

Ki>\ ü dola~an Ilal
ke\ i içt~mai ya;clun ~u-

ü - Halkevi ~poı <·ula 
n; yüksek çalı~nıa di::;ip. 
!inleri ve gürbüz viicud 
yaratacak oları biitüıı :'J.or 1 

hareketlerile Türk '"Pn<'- j 
~ . 

li~ain bedeni iııki~:ıfıııı 
te:;ıvik e<leu en ku"vetli 
birer nazım rol unu o~ ııa
maktadırlar. 

6- .. 

lıesi g-Pıı\·leriııirı: h:ısta lıir 
küylli~ ii tc:::clli ctme!Pıi 
dahi oı:larııı kii) <;ocıı. 

!!°lllH'il t:ll C<llla Yak lll 
e\·o·isiııi kazanmasına kfı-r:ı 

fidir. 

~crefli lıir zafor daha ka

zanan Türk baş mura.h. 
ha~ı ilk f'öz olarak (Ke . 
malist Tiirkiyrnirı sever 
ile hiv bir alakası ~·ok 
tur. ~Iiizakcreln aııcak 

nliidanya nıiitarcke:;i cs:ı~ 
ları claüe~irıdc cereyan 
edclıilir. Konıı:->ınal:ll' mü-. . 
sas:ıt dairesinde y:ıpilıııa
lıdır. Yok~a ..... J uiyNek 
i~e ua~lanıı~ çok Çetiı1 
diplomasi ~öz düellosund.ı 
dahi üst u-elerck sh·asi. ' . . 
askeri, ikth:mdl~ istiklal-
den ibaret olan milli Türk 
devletini dünyaya tanıt
tırmıştı. 

O günden bu güne 

k::ıdar Türk zaferinin, in
kılabının ve nıüdafcıai hu
kuk cemiyetinden doğan 
cümhuriyet halk parti::;i
nin temel taşlannı kud
retli ellerile atan ( fr,nwt 
lnönü ) Bu günde milli 
~er t:>ıfatilc ( \'at:nıda~lar 
arasında rnulıauueti ge
ni~letmevi ve derinleRtir-. . . 
nıevi en Rerefli vazife ı::a-. . 
yıyoruz. ) diyerik doktor 
Refik Saydam hükO.meti-

şerefini veriyor. Bu su
retle kemalist rejim tabii 
hızıle bir kat daha ilcr-
letilmiş bulunuyor. 

Vatan<laşların muhab
bet kayıwğ· ı ve kültür 
ocağı olan ( Ebedi Şef 
Atatürkün) milletine Cill<l

net ettiğ"i altı okun nıe 

şalcsini taı;;ıyan Balke\.·
leri, bütün koll:ırilc fert
leri lıir birine kayıı:ı~tır
mak ve halk kütlesini 
ardınl:ıtmak ve Türkil 
J:lvık oldul'Fu seviveyc 

w ~ • • 

yükseltmek gibi çok ~c
refli işlerle ödevlidir. 

Halkevleri btitün yur<l
daşlara açıktır. Kahve. 
hanelerde Mikroplu i::>
kambil kağıtlarile temiz 
ellerini kirleten v~ gün
lerini heder eden :Mardin
liler topluluğun, olgunlu
ğun hararet derecesini 
kt•ndi Halkevleria<le ara
ru:ılı, layık ol<luğ·u )'C'ri 

bu e\'de görmeli ve bul
malıdır. 

Halka bu imkanı ver
mek birimizin değil hepi
mizin vazifesidir. 

Yuin Katluğ 
A - .Maarif mekteple

rinden almağa imkfüı l.Hı
lamadıkl<ırı bilgileri llöl
kevlerinin Halk der slıa
neleriııden !ll:ııı vataııda~
lar yeniden düny:ı~· :.ı gel-

Biitiiıı bıııılar; v:ı taııın 

teknıil temiz evl:ldlarmın 

el..ıcdi Atanın bıraktığ·ı öl
rnrz inlen yüriiyect-kleri
ni ifadı• t>dcrı hakikatler
dir. 

kun rahat gcç~in ey na.- 11----------

miş sayılırlar. 

B - Halkededııin li
::;au kurslarında her han
gi bir ecnebi Jisarıı oğ
reneııler; insanlık lıilgile
rini ço<raltmai"'ra c·alı:-;un 

1") o • ,. 

alınlarmcla zekü kudreti 
parıldayan yeni nc~lin 
fedakar eleınarıl:mdır. 

7 - Fel:lket kar~ısında 
kalan vatan çocuklarının 
imdadına bütün ~ür":ttile 

yetişen fialkevleri i~·timai 

yardım kolları; ınüztarip 

Jerin en kudretli h:ııııile
ridirler. 

8 - Ilalkevleri ~Iüzc 
ve sergileri; milli inkı lflp
iarıınızın yüksek manası 
nı gösterilmegc h1yik eser
ler halinde yurd e\•Icl<lla
rıııın gözleri önüne seren 
takdire 1:1yık birer var
l!ktır. 

nıı<l:ır At:ıııı. Ey eı;;~iz 
Atam emarıPtlerini dünya 
durcJuk~·a en iilvi kud
retler yaratmak sureti!<.· 
yaşa.tac!li!,wm:a biz tle ha). 
kevlerimizirı bu nıukad
de::; çatı:::ı nltında senin 

General 
Frako 

IIalkc\'\niııin lnürıii . 
nüıı ylikf:Pk prı'rıı:;iplcriııi 

t:ım Trı<llla5ilı~ UCilİlDSeyP

rek <:cılı~tığ'ını arılatan bu 
misalle; le gGgiblerioıizi if 
tibarla J->:.ıhartarak hep 
uer:lher ~csiuıiz ı;ıktı[!·ı 
kadar haj!;ırauiliriz: Ya 
şasın Ilalkcvl erirıin yiice 
sevgili::;i l sıııet lnönü .. 

manevi huzıırııııla kar:;;ı 
-Ba!-i tarafı 1 aci saYfada-k :ı rRI Ya lJulrınd11rrurıııız ' . 

' ' M 

Ebediyettc miistarih 
uyu ey şanlı Atanı. 

Senin artıQ-ın nıukad-• .... 
d ı>s yolda lııöııiirıiirı \ 'P 

partimizin şerefli lıayrngı 
etrafında toplandık. yü
rüyii~ünıüzc de,·am erli-

halde bir daha ~···rııin 
ediyoruz, IJir Jaha \ 'C bir 
daha ... 

Ebediyette rahat uyıı 
ey şanlı Atam. Ctirıkü : 

' 
Tiirk milletine ebedi ya. 

, ~ama a~ısıııı "uran kur
ılıı.~ım kutsal kiiHiir ma
uedlerinıiz IIalke ,. lt>ri 111 iz 
vardır. 

~en diinya tarihini 
Tiırklük ~crefile dol
durmağa başladı~ın gün
lerde yaratılmış olan IIal
ke vled yaşıyor ve bu da 
her eserin gibi ebedidir. 

Yaşaşın Halk~vleri. .. 
Bu mutlu bayramımı

zın. kutlu ve ebedi olnı~
::;ını dileyerek sözlerimi 

e<leceğ'irııiz için ebedi uy- 1 uitiriyoruru arkadaşlarım. 

, yoruz. Yürüyü~iimiiz Türk 
milleti kadar ve sc1nin 
gibi ebedidir Atam. Bize 
emanet bıraktığın aziz 
Ciimhurjyeti \'e mukad
des Türk ba vrağ·ını : ls-. , 

met l:ıünürıii11 sc,•inıli ve 
kutsal prcm;iplcri etra
fında Liıle~erek müdafaa 

ne olurs1 ol~un N1s

yonalist İspanya bu 1 

haf ta za rfinda ta· 
nılacaktır. (ieneral 
Franko unıun1i af 
h ~·ddnnda c"derıi tı~-
111İnat \'ernıekten 
i nüi na ctnıektedir. 
Nasyonalist hüku
metin tanınnıa key
fiyetini Madrid hü
kuınetinin şartsız 
teslirn olmasına ta-

" alluk ediln1iştir. iyi 
haber alan nıahafi l 
İngilte re hükuıı1e-
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Merlıaba. köylü d:ıy ı, 
nasılsınız. İki gün de\ am 
eden ber~kctli yağmurla
rın yüzünüzü güldürdü
ğüne çok sevindik. Ptıt

zar günü llalke,·i tür ... ni
mize içiniz<len geleııler 

olmuştu. Her halde :.-;ize 
gördüklerini Ye dinledik
lerini anlatmıı:;lardır. Si-, 
zin için Halke' imizde ay
rıca bir gün bazırları ı:·y L 

dii~ünüyoruz. O gün si
zinlP <laha ~·ok görü~rııü~ 
ve konuşmuş olacağız. 

Pazar günü Halkevi sa
lonumuzun t1arlığ·ı dııla

yısilc -:;ebre gtlenlcrinizin 
lıepisi ile görüşmek \'•! 

konuı;;mak fırsatım lıula
madık. Bıınun için ı:ok 
üzüntü duyduk. 

loşa' la b dediğim gi lıi 
yakında Ifalkevimizin siz 
ler için tahsis edeeeği 

günde bol bo! ko1ıu~ur, 
beraberce resim al ı r: tat
lı bir gün geçir.riz. 

Ifava ı·aziyetiui gü::-te . 
ren aletler bava.um a<.:ık 
1.Tidecci"'riui o·östernıek İl!-0 t-ı o 

<lir. Bu yağmur üzl!ı ine 
havanın ılık ve giiııe.~li 
gitmesi ekinleriniz I\ ııı 
~·ok hayırlı olacaktır. JJu 
günlük bu kadar lı o~ı;a 

kaim sayın <l:ıyılar. 

Karad :ı \'J 

Mes'ut bir doğum 
Orta ırH'k LC µ ııı ii d ii

rii ın iiz Zi~ .t Kılıcözliiııiiıı 
e\•t> lki gün bi:- kız çoc·ıı

ğu diinyaya geluıi~t iı . 
Ay~e isııı ini alan ya \'l u
ya uzun ömürler dil l'r, 
arkadaşımızı tebrik r<lC'ı iz. 

Yeni nevzadın Ilal
kevi gıbi mcs·ut lıir kıy
ram günü doğ'u:;-unu fali 
bayır addederiz. 

tini en ziyade tt-h-
1 i ke ye n1 a ruz o hı n 
siyasi nıü 1 tfcİ leri n i 
kabul edecek ve hu
nun için bir kanı:·
name ittihaz e<le. 
cekt ir. 
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= Sayfa 3 

~alk Edebiyatı: 

Gene 
Ercişli Emrah tan 
bir yudum daha 

-3-

Şu Ercişli Emrah gfr1.ümde gittikt;e büyümeye 
~uhumu sarmaya başladı. Eski devirlerin dıvan şa
ırleri gül \'C biilbülle uğraşır, gazeller söylEr, h(ff 
h_angi hayali bir güzeli tasvire didinirkrn bilim Er
cışlinin yurd ve vatan Llerdile yürl'kten ~öyledigi 
k?şmaları okuyup ta onun yurd için çarpan kal
bıJe ağ"larrıauıak, o zaman bu se~leriu niçin ccmi
Yetin benliginde ak~etmcdigiııe, niçin <luyulmadı~ı
na, duyurulm:ıdlğ"ın:ı eseflenmemek elden gelmiyor. 
<Jnun " ~ıla derdi, \'atan tlerdi, yar derdi,, diyen 
UHsraından 8ızan hicran ,.e elem bütün bir devriu 
acılarını aksettiren lıir duyau incisi gibi bala par-

• !"'" 

livor· ~ . 
Yine bahar oldu co~~ll yiire~im, 

Akar yüz bulanık selli dereler. 

Sıla denli, vatan derdi, yar derdi, 
lflah etmez bu dcrd bc>ni paralar. 

itibar olmazmı~ yüze gülene 

Canım kurban olsun kadir bilene 
Kefen yetişmPzmi~ garilı ölene 
Belki yarın çevresine saralar .. 

Hayal oldu aşık Emr.ıh halleri, 
l >eyin yara güzlcmesin yoll:uı 

Her kesin SC\"digi giyer alları , 
Koy benim sevdigim gry8in k:ıralar .. 

Oku, oku bir <legil bir ka<; <lafa, beş on d:ıfa 
oku. On vedinci asırda söylenen bu inci sözln, yir
ıninci :ısı;da da, yüz yirminci asırda da giizelligin
d~n bir l:'P.V kavbetmivecektir 

~ .. . .. 

Dün onun kadrini bilmemişlerdi, ona itibar 
ttmeınh~lenli. " Canını kurban ol~un kauir bilene,, 
Söıleri kadrinin uiiiııın edigi ni haykıriyor. Oylr ,1ziz 
1'.:rci~li öyled!r. Yüce dağlar yanınd~n u~ak_la.;tıkr;a 
daha azPnıetli gürüniirln. S1·n bu gun :-:uylıyunmıı, 
Yarın uıııtlaka ta~di s t·dih•cek:::iıı .. 

(lllus Seli) 

Türtiye Ra~yo~ifüzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzan D•!i!.!. 

Kısa Dalja: 

1639 m. 183 Kes. / 120 Kvv. 
1!1,74 m. 15Ul5 Kc5. / :?O Kn·. 
31,70 m. D-1u:> Kc~. / :?O K \·v. 

Bu günkü proğram 
12,30 Proğrauı 

12,::35 Türk nıüzigi Ül:'

nıaıı l'ehlrvan Halk tür
küleri 

19.15 Türk müzigi İnce
::-:az faslı-Sogflh faslı 

:?0,00 Ajans nıc1 coroloj i 
haberlPTi ziraat borsa~ı 

fiyat 

Sayı 1150 

l~ufrda~~ 1 3 
Arpa ı-:? · 50 
CnJHi_r_~uval)IG20 = 
Darı 3 
Kohut ı5-
:'.\lercirıı ek 3-ı -
}>irin<; ~ ~2 - -
~:ıdt• Yar:- 90 ---

Ttıre yafr-ı - =ı= 
Zt>nin v:t.:!1 70 . . ' Yü_n_ -- 8fl . --
----ı----lJeri 35 ------

Batlem 18 
1 ~acteül~i - - - 95 --

Cl\ \·iz - 12 1-
1 UP\ iz iı;i -35- --

-- --
20, 15 Türk miizigi M aiıleµ 30 

yarı, ajan~ \ e metecıroloji 0 ~I l\l:ıti___ ı •_> --
rn~oo .Mcmlekf!t saat a-

hahcrlPri ~ 1,0 .. enıJekrt saat a-

-1' e:-ıııe :Seker 35 \-_ 13, 10, 14 Müzik kH<;iik yarı • 
orkt:>stra -Şcf: Kl·cip A~· :?1!00 Konu~ma hukuk Toz ŞP.ker 31 1 

kın İlmi yayma kurumu K:ıh\e l20 I= 
18.30 Proğ-r:ım 21, 15 E~h:ıın tahvilat ~:ıbun ___ .:!~ ı--
18,35 Müzik Bale müzi- kanıbiyo-nukat borsası \'ay 335 ' 

gi - PI .,. . . fiyat !:ıırıı iiıürıi"- 15 ı--
19,00 Konu~ma Türkıye 21,30 Müzik Radvo Or- Peknıt'Z 12 1 

poRtası 1 kesrası-ŞC'f Praet~rius Hal ---150 1 

M ahı· dki n As ~i yde \ §filillllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllJlllm ~OllaUIUIOllDmlılllnik. 
1'1a emesın en : = il 

Surive tcbeasın == v ~ a 1 
dan o İ u p Anıudc 

1
• en o fA 

nahivesinde mukiın = 1 
mu~l_ifoğlu Ahmet =T~fırülkamo~= 
vek1lı Süleyınan ta- = . ı• 
rafından ken1aliye : A k 1 • • _ 
köyündeilrnnıetı::_t- i ş ztıraptır 1 
rnekte iken nhiran E 

semti nıeçhule sa- 1 Aşki, hissi ,.e ~ = a 
vuşan n1eanıet oğ- == edebi Ronıan : 
lu said aleyhine ~Ç- ~ :;: 

- Yazan·. 
1111ş olduğu tescil ıc::: i 

- Oğuz Özdet 
da v<1sının n-1uh:ı ke- == ~ 
n1esinde nıerkurn ~: Ank;n-c1:Hn gerç Iİ 
saidin ikanıct n1a - · _ ~··ı zıcılanndan ~ 

" Ikyin yara g<izlemı>ziıı yolları " = ·· -= 
hallı rııechul olduğu :-..: Oğ· Ln: Ozdcş Clr- == 

Tl··ıı·k ırıı·ıı .. tı"nı"n lıcr fndi budertie lıa~ rıııı yaktı. nlaşıln1--•l·l'l lı'""k 1= J J le . a C\ ~ ' u - = «ı a şıınızın ga-
0 fırka tın , has rPfiıı ı·n :ıcılarıııı tnttı. ( ı bu mısrada d k. d . . -
ıfüı~oen hicraıım eu candan istisnasıdır: !{~O a 1 a:~tıye~ın ı· zeten1i~ için ~a- ~ 

ı lanen teblıg ettı- := zırladıgı Aşk iz- Genç :-·azı arkııda~Iarımızdan ii 
Sıla derdi, vatan dereli, yar derdi . 1 . h ı= 1· Oguz özdeş il rı nıesıne Ye nıu a- = tiraptir isim ı ~ 
Bu dcnl beni iflah etmez yaralar. - .... 

k~nıenin 27/:3/U39 gü- =çok heyecanlı eserini bu ay bn:jın<lan 1 
Paralar fakat her para senden yeni bir cihag e bırakıl a 

b ' . b" .. nun ' n1asın ; itibaren tefrika ( tıne<rc başlavaca - 15 ~r zerresinden bu yeni cihana yenı ır guneş karar veri 1 mis ol- il ., ~ ., Ei 
doğar. Z. K. • • aız. 1 
........, _______________ 

1 

duğundan nıerku- ! t:J 

n~un n~ezkür gün?e 1 Okuyucuların11z1n lezzetle okuya- ı 
bılvekale veya bıl- ~ caklarına enıin ol 1.l uğ;un1uz bu Ro - § 

vesa l.e g~ln1edigi i ma nın1ızı sa hırsızlı ! .. la beklen1elerini i Yurtdaş ! 
Doğan çocuğuna, nüfus teskeresi çıkartır 

tlbı, bankada bir tasarruf hesabı açtır. 

Çocuğuna büyük iyilik etmiş olursun. 

takdırde gıyabında = şin1diden tavsiye fderiz. · i 
muhakemeye devam= 5E 
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olunacağı ilan olu- :_ ..... ~ 
nur· ~ ....... ru ... llllllllllllllm-lmm; ... 



1D AREHA.NES1 JV1ARDIN'DE Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü FAld .... ';f &1 ... 1 e-; Daire. 

Teljraf Adresi 
Mard.inde "Ulus Sesi,, 

YU RTTAŞ! 
y·· 

Va 

1 

i-:l 

~1. ~iret B:ıya1' 
Baaıldıf;ı yar: (ULU.SSESI) Baaımevi 

Türk evinin şe
refli ~nr-1nesi kil~r
J ir. 

Kavanoz, kava-
Uoz reçelleri, şişe 

şiş ... şurupları ol n1a-

vanbir eY, Cocuk· 
~ .. 
suz bir Yuva k;ıJ :ı r 

1 taus1zd:ı. 

\ Bu güzel anrıne 
ı ı-.ıızı yGşat:1iın1. 

Bu y \ ®lr 
1 «@ 

yük . \cg 

cudurn 

Tür Hava Kuruınu 
2B cı - T [ R T i P 

Biiyük p·.yangos 
3 ncü Kt:şide: 11 , la rt / n:rn dedir 

Büyük ikramiye: 50.QQQ Liradır ... 
Bnnd:m l.ıa.Jrn: 15.000, 1:?.0CO. 10.000 liralık 

ikramiyclc·rlı! (:!0.000 \'ü 10.000) liralık iki adet mü

\'g 
b 
~ 

--~~-~~~~~~(i 
O MARDİ NC) [( 

t~ 
(1 

P.I 

esı il 
~©ı~om~ve ~ 

t ""1 \ 

Doğu illerinin en m Dem bir 8 A S 1 M E V 1 O 1 R l 
m . ti 

H, ı· nevi I)cf ter, ç~-ı-:.-B-o---, Ye 11• i gPH~tti~inıj7. iKi!! 
fantazj '\'e kübili ~ 

110. ı\lnkbuz, K~?ğ·ıt başlık- h;.trilet'le <.~o~.: şık ~ 
J nrı, Knrt v~zit . ))avctiye, :-eçete lül~ıl:ırı \,~ 
Du \'nr ıi f işl ... ri . Si nenıa ve 
T'iv, tro biletleri cok o-üzel 

.. # ~ 

l . 1 · ı ' 1 1 1 1U" şe \t de n ts1 ,ır ve ı<ısa 

bir ınüddet içinde teslin1 
edil ir. 

b 1 ~-·~~ ası ır. V. 
)!ücellithanenıiz \·arcl:r. 

1 Ier boyda kit:ılı. dı:!tPr 
ve ~air biitün ~eyler ı;ok 
:::ık Yt· lıP~··nilecek ~ekil. 
de tcdicl etlilir. 

..!' ,, .... 
t: 
(( 
1: 

VPrilecek :-ipari.,lc·r. gütlerilecc~~ paralar ~raniin<lt- ( Uluş Sesi ll;J1 

kafat vardır ... Basııııed ) ltlarP ırıiidt~rliil:!:ü namımı. g-ürıdr.rilmeliüir. ,~-~ .. . ~ 1'-
Yeni tcı tiptl1n lıir bilet. alarnk iştirttk etme~ i ih · · !':. Dışarıdan ~önderitecek ~ipaı·i~ nümunelerinin ok·Jnaklı bir ~ 

ınul dıneyiniJ.. ~iz dl! piyang-ıınnn ınf'~nt \ r lıalıti - ~. rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. §/ 

1 yarları a,.a•ma ızirıııiş ohırsuııuz... . "&,~ !, ~. , ~ 18;:----~~ '4iP11 

' 


