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Halkevleri vatandaşların külfetsiz toplanac, k
lan yer olduğu gibi vatandaşların memleket ve , 
ınillet işlerini bilhassa milletin yüksek kültür 
işlerini, düşündükleri gibi zahmetsizce konuşa-
bilecekleri bir yerdir. İsmet İnönü 

Başvekilimizin 
1

Milli Şef, Ankara Halkevi
·veni Halkevlerini açış 

nutku 
Halkevlerinde her n1einleket gen
cinin. her va tcı nda şın sa yğılı. sınıf
s z vt> t~ırk ~ız yeri ve v~lzifesi vardır. 

Yazau: Siret Bayar 

~~
ücı: J':ırtimiziıı tarihi hir gfirıl!nii, iııkıl:'\bı

i ~ mıı.m t•ıı biiyük t~t.:ri Hı~lkcd~riıuiziıı ~ l"<lirıci 
18

11 
yıl<lüuü:ııiinü co~kun bır :-ı:vıııı: ''l! ı:f·~· ··eaıı 

seli i~·iııdf' kutlulatlık. Yiiz ı'lli . ekız ll alkl'\'ı daha 
Türk gr11<;ligim·. yeni kültür lı:.ıyatıııı::w ı-.ık ~açarı 
kapılarıııı açtı. 

Kurt ulu:-; fi<H'<ı:--ırıdan lıeri. Ebedi \ ,. Milli ::efin . . 
Yulund:ı \'C izinde de\ Iet i~leıiııde :-a<;larını •ıf:.ırtarı 
sa\'ın Lh~\'ekil Hcfik !:'avd~ııııın biitiiıı Tıirk ul ı~uııa 
hitap eıh:ıı tl P~er li nut~khırıııı radyoda lıl'yccanla 
<lirıleuik: gazetell·r<le zr\'kle okuuuk. t 

Savın Uaş\'ekil bu önemli ırntuklarilc denim nes
line v~ ıTenı·li•rinc kiiltiircl ~abada lir rlr.rne \·e yük
selme y~lla;ın7 gö~tcren Cumln:riyet Balk. Partimizin 
kutsal pren~iplerirıi çok veciz ıfadelerlc ııah etmiş 
\·e canl:rndımıı~ oldular . . 

Refik Savdamın bu değerli nutuklarını diuleyeo 
\'e okuyanl~r çok iyi nnlanıışlardır ki, Halkederi, 
Yeni Türkiyemizin kültür hayatında. bir de"riuı ı~ıf!ı: 
<ia.lıa :-.;amil. ınana.Jle lJir devrim güne.) ' 'e gen~ligin 

• 
inkılflb mabedidir. 

Ucnçlcrirnizin ve halkımızın ahlak, Lilgi, seziş ve 
anıay1~ kabiliyctlc>ri burada olğ'uııla~ır \ 'C yüksr.lir. 

Halkcvltrinde her memlck< .. t gencinin, her vatan. 
daşın sayğılı, sınıfsız va farksız yeri ve vazifesi vardır. 
Bu vazifenin el. ülkii, fikir ve ruh birligile ifa edil
tnesi paı timizin kültürel prensiplerinin lıaşında yer 
alır. 

l3a\' vckilinıiz~n, IJ:,lkederinıizin hedefini: kutsal 
-Sonu 2 inci sayfedc-

ni şereflendirdiler 

Refi~ SaJ~anıın 
nutku 

Başvt> l\ilinıiz 

Ankara 21 Radyo: 

~\illi Şef ismet İnö
nü Ankara Halke. 
\'İnde yeddinci yıl 
dönün1ü nıiınasebe

ti le açdn n sergileri 
görınek YC çalışn1a 
la rı iı-celcn1ek üze 
re A n k a ra Hnl kc
\'Ini sereflendırn1is 

> • 

lerd r. 
Otedenberi Ha 1-

kc\·İeriıniziıı 

n1:ıla rı üzerinde d u . 

ran ı\iilli Şef Yeri
len izahatı <linleıniş, 
daha veriınli çahş

nıa br için nlına
c ık tedbirler etra
fındaki f ikirleı İni 
İZ <lh ederek Anka
t' <ı ve d iğer Hcılke v

leı in 1 n ça 1 ışıncı la . 
rı rı <l a n ınen1nun kal· 
dıktırını beyan bu
~ urınuşh1nJır. 

Oe~en T er~iyesi Heyeti toplaö~ı 
Bay Refık ~aydam Ankara 2 ı · ı~adyo j hili ndl• <' ~ ·rcyanını öteden 

ı ;ok ~a,·ın diııle\'ı·t ... ·_ Beden terbiyesi hey- 1~~ri ~ ı-t e nl_iııı. Sıhhiye ve-
" . . . . . k.ı letındc ıkeıı bu hususa 

leriuı: eti, Başvekılın rı- aid bir kaç kitapta ter-
İnkılulıınu1.ııı giizcl ,.c va setinde topl~1 o - <.:üıııe c:ttirıııi~tim . Yardım 

faydalı ba~~uılarnıdaıı Lıi. - ı 
1111 - toplantıda <re- rnsustmda emrinize anuı-

ri de Halkevleriııin a<,:ıl ı :;; ~· . 0 • dt'vim. MPmlek<1 tin istik-
. letı·ı · ı ı nel citrekto·· ,. ve dı- · ve ı:; uıış o ma~ı< ır. • hftline tenli edt!ce~i genç-
Bugün: lıu güzel yüce <Yer aza luızır hu- liı:-·•·in sıhlıatı ve bu mü

~ 

ba~arıııın yed<lilici yıldö· lu nnıuşla rdır. Cel- daf:ı:.ısıııda kuvv~tli bu-
nümünü kutluluyoruz. ı luıırııa::-ı iı;in elden geleni 

Bütün varlığımızı yeni · seyi Başvekil açnıış, y:qıaeağ'un . 
biı· bayata ve yeui bir genel direktörün Celseyi Sayın generale 
istikamete götüren Kema· izahatını dinledik-

1 
tnqli ediyorum. 

list inkılftbın. mı·ııetı·rı ben- i\ v l ·1 " to 1 · t~n sonra ezcün1 le '-'g C'uf•rı sonr.... P a~ 
liğ'ine sindirilmesı i<;in C. . . ııaıı hı}v'c•t beden terl>i-
H. Partisinin 1931 de top- şunları söylen11ştır: 1 yesi ıııÜkellefiyeti iizerin
lanan üçüncü lJUyük kon- " Bendeniz her zaman 

1 

de biraz gürii~ertk cel~e
gresinde kurulınalan ka- ı· Spor işlerinin bilhassa ye bu günlük son ver
- Sonu 2 inci sa{fede - . böyle sıhhat çer~evt:si da- miştir. 

- ---- -
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Başve~il Refi~ Saydamın Nuth 
inkılapları gözbebeğimiz 

gibi koruyacağız 
Türk cemiyetini en yüksek se"Viyeye 
erdirmek için gerekirse başka inkı· 

lapları yapmakta da tereddüd 
etmeyeceğiz 

-Baş tarafı 1 ııci ::ıayfaf!a- ğu kauar miinevverlik va

rarlaştırılan Halkedt.:rinue 
gereken hazırlıklar yapıl

dıktao sonra 1932 de 14 
~aesi açılabilmişti. Her 
yıl vilayetlerimizin ve ma
kalli Parti örgütlerimizin 
cayret ve yardımlnrile ye
nileri, ve bu saatte de 
158 tanesi da.ha a.<:ılnıak 

suretile bugün H::ılkede

rimizin sayısı 067 yi bu
luyor. 

Ru saattr, memleketin 
her bucağında a~ılrıı ış 

Halkevlerimizin 7 nci yıl 

dOııiimlerini kutlarken , 
ayni ıaınanda da yeni 
açılau balkevleriınizin ça 
lışma sahasına girmiş ol
malarım zevk ve sevinçle 
tes'it ediyoruz. 

Zaten bUtün Türkiye 
yıllarda o bt>ri l.ıüyü k lıi r 
halkevi manzarası nrze
der. Milli Şef İsmet İrıö 
nü, en büyük vazifeyi 
üzerine aldığı ilk gürıl\lri 

köylünün "e halkın ::ıra

eında ceçirmekle, memle
ketin her köşesine ycııi· 

den bir halkevi manza
rası vermiş oldular. 

Halkevlerinde vazife 
alan, aldığı vazifenin tıe· 

refi kadar me~·uliyetini 

idrak etmis olan idealist , 
arkadaşlara u u r a d a n , 

memleket ve millet hu
ıurunda, teşekkür ,.e ta~ 
dirlerimizi sunmağı lıir 
borç bilirim. 

Halkevindf! bask:rn-. 
lıktan köyde muayeııe 

~ ~ 

yapmaya varıncaya ka
dar hepsi birbirinden şe
refli ve aziz hiırn 'tlere 
canla başla ko~an ve 

bunları gündelik iı;-1 ka
dar önemli tutan iAkılap-
çı Türk münevverlerini 
gıpta ve hürmetle scJam
lıyoruz. 

Har hangi bir uyac:ıık 
ve aygın insanm, yalnı-;; 

gündelik işini, resmi işini 
görmekle vatani ve ınifü 

\.'azifesinin bitmiyeceğini 
iyice bilmesini, halkevin

...de çalışmanın bir vatan-
perverlik tezahiirU oldu-

zift::si oiduğunu da hatır-

lamasını isterim. 

Ytni açılmakta olan 
Halk.evlerinin, açılmış olan 
l:ırın en muv:ıffakiye:Iilc
ri arasına tezelden ula.~

malarını dilerim. Bu mu

vaffakiyetin, ttrafına beş 

on ülkülü arkada~ top

layıp muhitinde ilk ala

kayı kuv\'etle uyanclıra

rak samimiyetle devam 
ettirecek her başkana ve 
yönkurula mutlaka mü

yes!'t::r olacağına erniniı. 

Arkadaşlar, 

982 scnesinuc Şf?finıiz 

l::;ınct lnönünün yine l>öy. 

le bir "esile ile bize ver

diği bir direktifi de Jil

ha~g.ı söylemf.:den geçe
mem: 

"Halke"leri, C. II. par
tisinin kendi prensipleri 
ne oldu~unu ve bu pren
siplerin memlekette nasıl 

tatbik edildiğini her gün 
halkıuııza Röylemek i~.in

de ba!"lı ba~ına bir mcr-• ' 
kezdir. C. H. Partisinin 
prtı ı:-; iplerini her gün söy
lemek, naşıl taihik eclil
diğiııdcn her gün malfı. 
mat ,· erınrk lftıımdır. 

Cümhuriyet.-;i, milli
yetçi, inkıl~pçı, laik ve 
devletçi politikasının, bu 
memleketin halinde inki
şaf, emniyet temin eden, 
geleceğin en büyük kud
reti ve eu yüksek itibarı 

temin edecek olan bir 
praf!ram olduğuna sami-
111i olarak inanmış olan 
bh.ler bu prensipleri ve 
manalarını yalnız samimi 
bir biEıle biıi dinliyecek 
olanların h('piitine anla
tabil~eği miı iddiasında
yız.,, 

- Sonu Yarın-

(UJus Se~ 

~~cdly©--
--H©ı~~ırU~rrôli1filü~ 

Hariciye Vekilimiz 

Ş. Saraçoğlu 

Kral Karol taraf ın~an ~aüul e~il~i 
Anknrn 

21 Radyo: 

Dün öğle~ 

den sonrrı 

Kral Karol 
Elen Baş

vekili (ie

nera 1 Ma

taksas, Ha
riciye vek i
limiz Şük-

rü Saracoğ 
Ju ve Yu-
ğoslavya 
Hariciye 

Nazırını ka· 
bul etmiştir 

Hariciye Vekilimiz 

Şükrü Saracoğlu 

BaŞvekilimizin 

Yeni Halkevlerini 
açış nutku 

- Başnıcl kaleden ~ı rta n -

n1zifelerini if;arct c<lcn nutul· l:.ınn<laki sn sözleri bercı-. , 
beı ce okuy:.ılıuı: 

88,J'l 1151 

Büyükletimiz~en 
Halkevimize gelen 
Tebrik telgrafları 
Halk evi 

Başkanlıiıına 

Mardin 

Partimizin kültür, 
gençlik ve Halk mü
esseseleri olan evleri· 
mizin 7 nci yıl dönü:nü 
ve yenilerinin açılışı 
münasebetile izhar buy
rulan samimi duyğu 
lara teşekkür edeı· ve 
üye arkadaşlara scYgi 
ve sayğılarımın lütfen 
tebliğini rica ederim. 

C. H. P. Genel Sekrı•teri 
Ik Fikri Tüzcr 

Dalke'Vi 
Başkanlıfına 

Mardin 

Halkevinizin yıldö· 
nümü müaaseLetile mu
kabil tebriklerimi su
nar yeni yılınızın da· 
ha devrimli olmasını 

dilerim, 
B. O. Mf. V. 

Mltat Altıok 

Suriyede 
Milli bülok kon-

• 
seyı 

Ankara 21 f{adyo 
ş,, nı, milli bü lok 
bü vü k ko ·ı scvi ic:\-

J ~ 

bında ~z·1s11nn yeni 

ı 
hükü111etin c:ız:~~ı:~ı 

«Zaten hiitiin Tiirkİ/fe ytllaı·dan beri bii- teşkil etn1ek sarLİ· · 
yük bir Jlalkevi man:arast aı·z.eder. J/ilU 1 le toplantısına svn 
1:)e( İsmet İnö11ii, en bii,1;iik vazı{eyi ii;erine vermiştir. 
aldtğt ilk günleri köylünün ve halkm arasın
da rıeçirnıekle rnemleketin her kö*esine yeni
den bir Jlalkevi manzarası vcrnıiş oldular.» 

Yurtdaşa öz dilini, güzel sanatları, tarih ve ede
biyatı tanıtan, Halkevlerimiz aynı zamanda köylü ile 
Partimiz arasında en sağlam bir bağ, bir kay
naktır. Köylülerimiz kültür sedyelel'ini ancak hu 
feyizli kaynaktan alacakları bilgi ile yükacltcbile
ceklerdir. 

1 
Köy odalarımızı, Ilalkevlerimizin birer okuma ve 

bilgi yeri haline getirmek Partimizin kutsal idealle-

\ 
rinden biri ve en mühimidi r. 

Siret Bayar 

f ransız-lran 
diplomatik münase~etleri 

Ankara 21 Rad~ o 

Paris: İnkıtaa uğ·
ran1ış olan İran -
Fransa diplon1atik 
münasebetleri tek
rar başlamıştır . 

... 

t 

a 
ı 

il 



- Sayfa 3 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

11 A B E .'l L E .. R İ 

Maarif Müfettiş
leri şehrimizde 

~1aa rif .)l üfettişleri nden S a li L Zeki 
Uluğ ve Refik Gülen Bayla r şehri rn ize 
gelmişlerdi r. 

Kültürcüleriınize hoş geldiniz deriz. 

----------------~~-----------------! 

ö ~rvücç; ıre® y ~ 
Girecek ecnebiler kontrol 

edilecek 

Ankara 21 Radvo: , 

Berlin: İsviçre po

lis erkani bu gün 
toplana ra k İs"içre
)'e giren bütün ec-
nebilerin kontrol 

işini t tsbit etmişti r. 
İsviçrenin ancak bir 
geçid yeri olup hiç 

bir ecnebinin bura . 

da ii{a 111et e<lerek 

Mardin 
Cümhoriyet Mü~~ei 

Uınumiliğin~en 
~1a rdin Noterliği 

açılmıştır. İn1tihan
la veya in1tihpnsız 
lloter olabiln1ek va
sıf ve şartlaaını ha-
• 
1~ taliplerin bir ay 
' 
lçinde Adliye Ve-

~alctine n1Ürflcaat

lar1 ilan olunur. 

üucü kilometrosuna kaı;ar 
olan k mu ına ıı:ı kleöilecek 
500 met re ınükftp 965 
Lira bedeli ke~ifli ku m • 
naklı açık ek ..,iltırıeYr "1-

• ... it 

karılnıı~tır. 

!halesi :?4 1 2/9Xn tari
hine r:ıstlayan Cıırııa gu. 
ni.i ~:ıat 1-t. de Vilflyct 
m:ık:ımınd:.ı. yapıl:ıcaktır. 

Kum nakliyatının mu· 
ka vele tarihinden itibaren 
Nafiaca istenildigi anda. 
istenilen miktarı gliiteri
len mabaUere derhal na
kıl ve teslim etmek sure
t ile 90 iş gününde bitiril
mesi meşruttur .. 

Türtiye Radyodifüzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun~Dalt!.!_ 1639 m. lSiJ Kes. / 120 Kvv. 

Kısa Dalğa: H):74 m. 151H5 Kc5. /:?O .Kn·. 
31 .70 m. 94u3 Krs. /:?O K \·v. 

Bu günkü proğram 
12,30 Proğram ı 21,00 Jlcnılekct saat :ı-
12,iif> Türk uıiizigi-PJ 1 yarı 
13,00 .Ueıııleket sa :ı t a- 21.00 Konuswa Saz sa-

yan, ajans ve mcte<ıroloji irleı'.i • 
13, 10, 14 Riyaseti Cum- ~ ı ,Oo Eı::.ham tnbvilftt 

hur n andosu Şef: lhs:m k:ımbiyo-nukat borsası 
Künçer fiyat 

18.30 Proğ-ram :? l::JO Temsil bolla beyin 
18,35 ~tüzik CazLad ci- hanııııl:ırı Komedi Yazan: 

ban Lanto~ orkc·3rası E. Reşit 
19, 15 Türk wiizigi F~1sıl ~:?,00 Miizik küçiik Or-

heyeti Hüzaıu fat-;lı kestra-Şef: Necip Aşk ın 
20,00 Ajans nıcı coroloji 23,00 ~[üzik Cazbacl 

haberleri ziraat borsaRı 23,45~24 Son Ajans h :.ı-
fi y:ıt berleri ve yarınki prop;-

ra m. 

' 
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•• gun u 
-PİYASA 

Buğday 1 3 I_ 
Arpa ~ 50 
ün (Bir çuval) 620 
Darı 3 
Nohut 5 -
Mercimek 3 
Pirinç ');,) ..,_, -

-Sade-Yatr 90 
Tere yağı 

-
-

Zeytin ya~ı 70 --
Yün 35 -Deri 35 -
Badem 18 -
Hadem içi 95 -I Ceviz 12 -Ce\·iz içi 35 
Mahlep 30 --Mazi 12 
Ke:mıe Şeker 35 \_ 
Toz şeker 31 

1 -
1 Kahve 120 

Sabun 45 
-

-- -('ay 335 
1 -·--· ---------' -Kuru üzüm 15 

' 

Pekmez 12 
l ::ı l -- -

1 50 
ı•-'WMM*-

• A Vilayet 

• 1 

2- 4 



JDAREHANESİ ]VIARDifi'DE Umami Ne~yat ve Yazı ifleri 
Direktörü 

ULUS SESi ~L Siret Baya1" 
Basıldığı yer: (ULUSSESI) Basıme•i 

---- ~ 

Teltraf Adrui 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

YURT TAŞ! 
T .. ,ava 

·r 
Vardm -

Türk evının şe
r efl i ~nanesi kiler
dir. 

Knvanoz. i·ava
Uoz recclleı i, şis:..: 

! ş i ş~ şur.uplrı rı oln~~ı-

vnnb1r eY, Çocu "~·-
1 ~uz bir vu,·cı kr1d ·1 r 

ta<lsızdır . 

Bu güzel a rn.ı qc 

n1ızı v~1 s·ı ta iı n1. - . 

l •0•••••••••~•~••G•••••••••••••s~••••e••••••~ ' af •~•••••••••~•o•••9os•••~a••••••••••••c•••••,~·•• -~ ~~ 

!::ICI : o 

Buyar en u-f 
ı :: y d ' :; :: ur t as, ~: 

ca ~ .. ~ .. •' .. --5i KURDUÖUMUZ f ABRİ· $! .. •' 

yük biryurd bor-\~ 
~cg 

cudur. ,b 

!! KALAR VE V All»TIÖIMl7. ~~ .. •' 
!! DEMİRVOLLAR !! .. •' .. -· :: Hep ulusun biriktirme gücüne :' -...... 
alt d G• •• uyanır. ,.,. .. •' .. ,,. 

N ..... 
~ 
-- ne 

I ~ 
~ ~~~~~~1~~~"~~~e~~1ı.IJ), ı~ 
..--~~~-~:;- ~~~~d--;·-ı ır 

ii Bu gücü arttırmak hep senin :i .. -· •• ı· d d. •' 5! e ın e ır :J •• ::::::::::::::::::::::::::i:::::::::::::::::;;:: 

1 1 :i OMARDINO '.~v 
1 HER TÜRK çocuGu UN i :t t: 

OKUMASI LAZIM l~İli 1 ' u 1 s s e s m ~ 
Ro AN ~~ IJ @~ m ~ , IE5) D ~ 
Pi.yatıt50 kuru~t~r '~ ~~~o mevo ~'-
Kıray a o a ve rı lı r. ~ J'':t/ \ ıt\ 

-~~~~~~~~~~~i 1 Doğu illerinin en ill Ogrn Oir B A S 1 M E V 1 O 1 R ~ 

1
:1 "on- ._ - ı 
)) 

Her nevi Defter, Çek, Bo- Yeni ~etirttiğimiz l;f 
J4.J 'l kb I fantazi ve kübik ~.l no, a a uz. Ktı <ht )asltk- ı-p 
'i-~ ....., . harflerle çok şık il. 
'Fiil )an, KartYizit . J)avetiye, :-eçete ltagıları Ç'i'-:1 Duva r afişleri. Sinema ve b::ısıhr. ~ 
-ıA Tiyatro biletleri çok güzel ~liicellith:mcnıiz ''ar.lır. er.,..,: 

Tür Hava Kurumu 
2~ cı - T ( R T i P 

Büyük Piyangosu 
;) ncü l{eşide : 11 1\la r t / 93a dedir 

:: bir .. ekilde b .ıs>lır ve kısa Her lıoyda kitab, detn i 
J1'11I bir nıüddet içinde teslinı ,.c ~air bütün ~eyler çok 

50 000 
~ edilir. ~ık Ye bcg-~nilccek ~ekil- ~! 

Büyük İkrarni~·e: • Liradır... Jf!fl de tccliıl edilir. ~°\ 

:1 t: Bumlan lıa~ka: 15.000, ı ~.oco, 10.000 liralık 
ikramiye1erlt~ (~0.000 Ye 10.000ı liralık iki adet mü ~ Verilecek siparişler . göderilecc~.- paral:ır ~1:.m.linde ( Ulu::: Sc~i /JS;J' ':J Basımcd ) İdare müdürlü~ü namına gönderilmelidir. ~~ 

Yeni tertipten bir Lilet alarak i~tirük etmeyi ih· lfll Dışarıdan gönderilecek sipal'iş nümunelerinin ok·1naklı bir f; 
mal ctıneyini;: .• ~iz <le piyangonun nıc~u't ve bahti- .... rsuette yazJlmasını sayın müşterilerimizden dileriz. 61/ 

kafat vardır .. . 

1 
yarları a•·asına girıni~ olur•uııuz. . . J'l/I 'W'w 

1------·ı=--·-··--··--· .... : 


