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Yıl: lt Sayı: 7hS 
Salıihf ve Ba,mul.arrirl 

SİRET BAY AR 

Ür D.t.:ı .İK TÜRK GAZETESİ 

C U ~IA 
SAYISI (5) KURUŞTUR 

Kurulu yılı l Auu:-;tos 1927 

M. S iret BAY A1l 

l'i:::;) u t{in on be~iıwi yıla ayal< ~lasan Cuıııhu~iydi· 
g mizin ) 11 döııOmiiııii Ro·ı:;ıız hır heyecan ,.o ı~~r~~a 

kutluliyor111 .. Hütii 1 Tiirk llhı~u bu uhı gunun 
~:tratırısına karşı bir d··nir. :.;it•İ co.an şükran, minnet 

,.,. sevği duyğulanrıı onun huzuru ı . :-'f•nmk\, pek t•viw;Ji 
\'C mutludur. 

Varlıg-ıll'. hiiriydini~ ileri g-idi~ \'P ~ :ışayış Pllt'rJısnu 

:ııi1. Cumburiyetinin fü.ünde lı11lan h:llıtiyar T!irk lJlus114 

14 ıaı:;ra tc·kabUI edı u 14 yıllık Cunıhuriy,,ttP. Ulu Ata::ıınıtt 
yarattığı devı imlerlt• hiç bir ul11$a ııasib ohııaını:;ı ':trlık

lara kavu~mu,. n: ıııuasir medeııiyct ~l'' iyt·siı ı in rn yiilı.. 

sek owrtelıesinc ~ıkraı~ huluni.vor. Bunu yalnız Lı:z 8Ö) • 

-Sonu 2 inci sayfedc -



ULl:S SES1 
Sayı: 768 

Cumhuriyet Ordusu 
Yurdu ve Cumhuriyeti her türiii tehlikeden korumağa 

kudretli bir ordudur 

A t<§ltlYı ırk ırlYı ırköyesü 
kYcdhretBü oır<dl y~üBe 
N~ KADAR iFTİHAR EiS R 
~urdu ve CumJ,nti· lı~-.•yAz~AN•••ıı 
l( yeti karada, den:z- 1 

de ve havada ko- Siret Bayar 
rumnta kudretli olan TUrk ................. 
Orduau slttikçe kuvvetlen· 
mcktc v~ nıotorlaşmaktadar. 
Trakya ve Ese manevraları 
bu bakikah bUtUn parlaklı· 
tiyle v .(gögUı kabartıcı bir 1 
aıırette ortaya koymuştur. 

d·u tleııiı ve hava filo. 
lt\rııla dünle kıya~ edi 
leıniycct-k derecede gt· 
nh;'leyen \'C lıarp kabi~ 
liyeti yiik!l.elen Attiirk 
ordusu, ayni z:mrnnıla ~~~· 
yakın şarkta en kuvvl'tl 

harı~ anıilirlir. O, ~ilfthıııı 

ancak içitt" ve dışta 
Genel Kurına y 

B ·1şknnı111 ız 
Hnllrnıı y~rırıı aılf\$ nm 

ım modern 'l! k ı:,·ııPt li ıır 
dmm ol:\lı Tiıı l\ ~ ı nlıı!".ınıııı 

ınutor\:1-ı;rtı!\ ~ olHnılH k:ı:1~ırı
ılıX·ı :;a~ ""' ha~ rN ıııii111ı :\
'liyPtiııi n: yurdu rni!ılal'aa , 
lııı:;ıı ... ııı.daki ~ iık~ıık k11tln• 
liııi hiltiil l!ü:-tPtı•ıı ou Tiirk 
ııı:w:ı' raları. c ·nınlı111 i~ ı•t or
ılıı:-:ıııııııı talııııiıılı·ı·iıı t;ok 
rı•\ kiııık lıir ktl\' \' f•t k:n·
ıı:ıµ:ı oldııı-:ıııııı hlitün ııı:\ 
11a~ik dıı · t:ı 'ı· dii:-ın:rna 

yurda ,·c CtiQ.ıhurivetc uzan- 1 
mak i~tcncn hain w elleri kır
ınaK ,.c dünya sulburıu kur-

s 6 1 
Maretal Fevzl Çak.m:ık 

_ - onu ncl •ayfada- _, 

• 
k:ır\'ı lıir ıl:ılıil tt-lJ:ırtlz ııt 

tirıııi:;.tir. 

tıi._- ~iiplw ~·ok ki; Ka
ııı:ıl 1\ıatiirk 1.l:ıha:-;1111n yı·ııi 
Tiirki~ l'tte yarattığı t!ll bü
yiik n ; en giizel Pserl~rd,•n 
hiri ılı• Ciimhurİ\' et orıln:-ıu -
dur. · 

ı\ .., r1 techizatı. metkrn 
harp iclarrsinP. tf•urnmcn uy
ğ·un gı·ltliği ~ükraula mü

~alwde olun~uı \'C cihanın 
l'll müterakki orılııl<m arn
~·.mln ylik):;ck l.Jir ıne\·ki :thıı 

ve Halkan yanın a<laRı i<;irı 
bir ~cref teşkil eden Ciim
lıuriyct ordusunda her şey
den öncı· hftkiın olan ruh 
\'I' yiik. eh-n inı:.ııı inkıHilı 
ruhu. inkılflb im:mıdır. 

...Jt 

Ulu Baıkumandaıumız 
sunun t•n 111\\mtaz ,·asıflan~ 

f cdak!rlık: vazife 
,.e yunlse\'crlik, ku

mandnnbrm:ı. gii

ven ve sevgi gibi 
askerliğin tem lini 
teşkil eden yüksek 

sıfatları hi.; hir ulus 
ordut-1unda gürülmc
ycn bir inanla ken· 
dinde toplanııuş ol
mn~u.lır. 

Her geçen CHın· 
hurh·et yılımla ka-

Her eri Hlüncevc kadar 
At:\tllrkün askt•ri · kalın:ık 
iııı:ırıım ta~ıyırn Türk ordu- n:ı. ku\'vetleri ka· 

414 lUınelUı yoB .. . . 
-Baıı 1 lncl aayfede

lt•uıiY<H\lZ. Jfor Cumhurivet • w 

yilıntl:ı Atatürk Türkiyesin-
<1" yaratılan devrimleri, yeni· 
likleri hayranlıkla kar~ıla
y:ın hütün l>ir cihan söyli-
yor. 

BUyilk Önder Sakarya 
dönU~üııde "Bu millet, çok 

1 

büyük millettir. Hüner una 
layık kumandan olabilm~k
t"dir,, buyurmuşlardi. İşte 

\\ o t nriht.cn b_cri bilfiil Başbuğ-
hık <'Uık!erı l.ıii~·ük hadise-

lerdcn sonra tarihin sc,·rın1 

de<ri::;tiı erek saklı olan ;rnr~ 
""' ' . ' ,·aı lığını olanca ihti~auı1ıc 

ortaya çıkarmışlar ,·e "ur· 
dukları rejimle Türk uıusll' 
nu hi~. bir devirde görült11c· 
mi~ yeni bir hayata ka ,.u~· 
turmu~.ıardır. ·ı 

C ı · ı· · · 14 t··,nc' um ıurıyc ımızın 11 

yıldönümünü Ulu Ba,şl.Jl1~. 
Atatnrke Ye bütün Türk ol 

suna kutlularıı. & 4 
M. Siret BAY f'V' 
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Türk inkıl&b Tarihine 
Büyük eserler hediye eden Cumuriyet Hükfimetinin 
iç ve dış si yasasındaki muvaf fakiyet 

ve samimiyeti cihan su\hu için 
kuvvetli temeiler kurmuştur 

General l.met lnönU 

~n dört yıllık Cun1huriyet devrinde 
~ İsn1et İnönü hükiunctinin Türk in-• 

kılab tarihine ve ulusal Yarlığa hediye et-
miş olduğu büyük ese rler başta Lozan kah
ramanı İnönü'yü ve ça lışn1a arkadaşlarını 
dain1a sayğı ve sevği ile andırac,1ktır. 

Harı>te ,-e ::)ulhta Ulu nı ünlPyı·n. lwr . :ınaıl:l Y"· 
~ fin en yakııı :nkad:-.~ı ,.,. niHkkr vücuda g'!'f irı·n. lw l-
iilkti yolJa:-ı ulan l:-nlt't l ııü- kın rPfabını t•lmin ••ılici 
niinU~ ve ~mm değı~rli hü- varlıkları yaratan 1 u mu-
kftm t ricalınm . büyük On- vnffaki~·etıcri 1eb:ırilz etdr-
derin gö tenliği yolda elde nwk için ciltlere ihtiyaç 
·ttikleri muvaffakiyetleri bu vardır. 
küçük sütunlarda hir knç Y •r yer kurulan fabri-
atırla anlatmak çok giiç- kaları, yurdu çelik a~ içinP 

tlir. alan demir yolları, köylüyii, 
MPmlf~k~tin bn ihtiyarı- köyleri. sr.na~ i erlwbını re-

• 

Bqvekll Bay Celal Bayar 

ı:. Il. P. genel sekreteri 'c lç Bakan 
Bay Ştlkrtl Kaya 

f~ı lıa kanışturnn ~ ı!rıi lrn

nuııları, memleketin mnı nn 
vı · asayı :;- ı it;in aJd ığı 

0

lhıri 

teclbirleri. kültiir pı 1·n iplt•
rile 'fiirk ulu una çok par
lak b!r hnyat devre i ka
ınnd ırm1 olan Lmrt lnönÜ .. ' 

Dı~ İşleri Bakanı 

Bay RUttU Aras 

hiikuınetin in dıs sfraıaclaki 
mu,·affakiy<>t \'C ::-;tuıiuıive
ti ık cihan ~ıı !lıu iı;in k;ı v
\'Ptli f t'ml'ller knrrnu~tur. 

• on iki yıl içindP Tilr· 
kiyr. Cnmhurivetinin ve HU-. . 

-Lutf~n CWTiri niı-



-
Ondörd •• 

•• ncu 
--------------------------------------------------

umhuriyet 
D a D 

D 

ULDMD~UN eüıröneö ~~lf'iH~D 
fi~ıP>~kt~ırUük 

ı 93 7 yılı bütçesile büyük 
1 işler başarıldı Ve Başardıgı işler 

H
er i~i. lıalkııı n·falıı 
h;in ~ apaıı Ciııııhn· 
r i yet hiikfunı tiuiıı 

Hlwııı 'e ı·lwrnmiyc·ti. Do 
kuz ) tl üııct• l>iyarlıPkirdl' 
kurulan Hiriııci lI mu mi >1ii 

00rnparatorltıfı;ıııı çok ih-
1ıı:ıl c·tıııi~ oldui'l·u \'e • e 

Cııııılıuı iyeı iıı ~ ·ı•ni ,.,. 

\Jeldr. · )1 :ınli n . ı ... ta. von \ (ı . . . 

i~alıHli \'t' <:rık faiı1Pli i~lı'- f ctt i~liğin aı zmıırı111la hu
JHi· \ ş:ırdıl!'ı biiyiık i~!eık tı•lıa

.. 1 ri\z ·trniş 'c dürt Uınnıııi 
riııdl'll biri dr- rımınıi 

~Hıf etfo~liğiıı kuı uhıı:ıjlı"' çok 
parlak rn"'th-elıw (•JdP Pdil-

nıı·sutl hir lıaynta ka' n~
tHnlıı~ıı M: r.lin (k g/'\ı>JJ 
\ıir yıl it-iııd<· ı·ol· bii.,·iik 

• 1' • '-

\unun 'fPhİT dahilintlcıı ~"
ı;ı·n kısıııı paı kP taşlarln 

' dö~<'llllll'Yr IJ~şlaıııııı~ \'C bir 
ı;o:!'u bitirilmiştir. 

f'umhm:iycı 
lla yapılarak 

ıııC~"d:ı ııın
jO l y:ıt:ılJı 

j:..l('r ha:-:arılmı. fır. ~l:ırdiı ıin . . 
\ nıi~tir. 

Birlncl Umumi MUf ettiı 
Abidin Uz.men 

\ 

1 

f(•t ti::lik ihda~Hlır. Halk ida
.. .-.~iıı<IP ~ :ıkıııılan koııtrol 
"" miirakal Pııiıı '.. l 'iiııı
irnriyct kaııuıılarının taııı 
111anat,ilc> tnthikiııin tenıiııi 
lıusn!rnnd:ı b1t teşl'kküll .. rin 

kiım tiııin dı~ :Siya~:-ı::-ıııı 
tat dı: Pd<>n lıarfo•P)N tarilw 
:altın lrnlcrnle g-Pı;•'l'"k ka
tl:u :-:ı•r ·flidiı· 

u .. ı·ıın l \ımhnriyc·t yılı 
nın k:wd<'t1ir.i mu,·~ıff:ı i. i-. ~ 

])oµ:n lll•·riıniıiıı Sıhhat, 
lskftn, Bayın<lırlık. Kii\tiir 
\'C Zirn:tt. h:ıyatıııdaki bii- ı 

yiik varlıkların yar:üılnıa 
sınc.ln. lJ mum! MHfctti~lip;in 
oynadığı rol pr•k hiiyük ol-

111'.l~tur. 

1 >okm. yıllık ıncsait'ilt• 
lıu sütunlardu sıralamalS-a ~ 

i:ııkfln görrnı·diğimiı hüyük 
ı i:;-lcri IJ:ışaran Birinci Umu

mi !diifet.ti~lik tc~kil:ltınm 
!'Oll yıllar içhdc vıicuda 
~cıinli~i c::-r•rl"r iftiharla kar
~ıl:maı:nk birer \'a rlıktırlar. 

Un P. ı>rlf1 riıı 'e yanıtl- 1 

lan \':ırlıklcırııı çok dtirü~t 
karnktcri. ~·iik~ı_ık zeka \'(" 
'<1 ıreeili~i ile taıııııını~ olan 

Birinci .l.Jın 1rnıi .M.iil't'lti:-;;imiı 
ı\ IJidiıı ( lım(•tı i ıı ga~rn•t 1i ;;n
lı:;ıııasınılall ılogduğ'ııııu s<>y
lenıeyi bir ,·aı.if(' biliı i1.. 

yı·tlt•riıı r•n lıii~ li!!U ~1011tni 
dı• akuPclilı•n y .. ni Bnğ·H"zl:1r 
ıırnkavıılP"i 'ı· bu nl İf'İn
llı· t\ı· ı•ltlı· l'ltıAi ı·ı; · ı,ii; iık 
'l:tfı·r 1 lnt :ıy i:-iılir. 

Gazetemiz 
UnilmUzdeki PHznr· 

test gunü den 

llbayınuz Fehnıi Vural 
ile 1 i giıl;ı. hıı.ı 07.erindc önem·\ ınodern ha ·tane Jıiııa~ilC 
li ilıtiyaı;ların:\ f'('\':th ,.c Fir<le' me,·kiindP inş:ı ohı· 
rt.'('l'k olan bu hiiylik i'jler ııac:ıl: V .-1'i konağı ıla ınii· 
C'umhııriy•~t lHikfımetinin naka~aya t;ıkarılını:;otır. Bu 
proğ'rnmh ,.p :l'ziınli ı;:ılış- iki lıinaııııı.ıla hu sı•m• i\İU· 
1ı1almili• ı;ok kı!'a lıir za- ·df' lıitirilnw:;ine Ç:.ilı~ıl:w:ık· 
ıunıııl:ı viiı'ml lrnlornş 'c· tır. Ekt::ilf meyP ~ıknrılan uir 
iliıniziıı lırr ~·imüudı• \'arlı- sıfat i::ıta. yunuııun da yapıl· 

itibar~n \ ğıuı gii~tenııi~tir. ına~1 bu hizıııPtlrr ara:-ıll 
.. 1 afia. Kültiir. :Sıhhat dadır. 

~ilıi örn·ınli hiw11•tleı iP bcı!-. :)on iki yıl i<;imh· !liıııi· 
yıllık lıir proğ"r;ım içine ~lın zin kiiltıir i~lerin~ ılnlı:t ı:ol~ 
ıııı~ Yı' !)87 yıh Hu. u::ıi İdare önf'ın \'t;r'lmi~tir. Hı:::-tl='t 

Hı ·y ıwlıııi!PI t opbııtı da 
lıakhırnıı ı'l.lll k:ıhul11 yıılnn 
d:t 'l'tiık tr linin 1,M.andıgı 
1.af Pl' hi<: ~iıplH' yok ki ( ';..ııı 
huri~ f'l hükfıml"tinin dı:-- ~~
ya .. rttı•. barı:- yolıın a takib 
l'tti~i pn•ıı. ibin çok a<;ık "" 
~amimı cıluşnnu lıir daha 
h.:zahlı'rc '•:-::le olırn:~tur. 

Yepyeni bir şekil- \ 
de ve büyük bir 1 

hacimde iı.f şar 
edecektir 1 

biıt\l':::-İlC' 84 hin Jiralık hir \ ld· rn bütçP:-inP konan ynr
koııferan~ ..,alonu ve Halk <hın tah:,isatile ilk \'l' (lrtn 
ed bin:ı"ı yapılmış: Diyar- • okuldaki fak'ir talebeler i t;e 

> 
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VLU;::; SESİ s~rı ıas 

y ılı içinde: M A R D 1 N 
. 

Belediyemizin 
PROÖRAMLI ÇA IŞMASI 

1/limizin kültür hayatında bir varlık olan 

ORTAOKULUMUZUN 
Mardin Elektirige de Verimli Çalışmaiarı 

Kavuşuyor ~lanliıı in ~~::?c 'l'alelıeli. 
Cığrı•tmeıı kadro u t Pınaın 
deııPcek hir (lrta ı )kulu var
<lır. Be~iııci yaşına gire11 

h·bey.. 1 >iploma \ Prmi:slir. 
Muhiti <l) <lııılatınakta udı~

\ iııi ~ apan Orta Ukulun an
mayı deg-er lıir por. ınıın c:;pORK inkılftbınm ına

U na mı \ P ~ümulunu 
tam:tmilP idr:lk eıl<'n 

B··kdiyl'miz un uün!liinl'li 
yıla g·irerkcn dinam~k ,·as
rını birdeubirc keskinlt':;-tir
mi~tir. Tam \'f' ıııiile\':ııin 

'J 

bir biitÇC il dtirii:-t \ ' t• (fi-

il.İZ nıCS?i:-iııdc dt•\• aın et 
mekH•dir. Be:; scnf·lik imar 
Jlıoğr;ımıııın ilk :ıltı ayhk 
Elı'ktirik, metlı:ıl tam:iıııi 
yay:t kaldmmlar, kt·penck 
\'C' stor i~leri. umumi t •miz
Hk \'C çeşmelere demir bu
m fcrşiyatı \'C istimlAklar
d:ı.ıı ibaret işh·ri henıcn he
men , bitırmek ütrcdlr. 

Oç ay sonra Mardin 
Elı·ıdirik ışiğ:ına kavu~mu~ 
h·ılunac:1ktır. Yaya kaldı
rımların 80 ınetrrsi beton
ıa .. ı111'J tır. 

""cırk ViHlyPt!eı irıcle ha· 
kikatrn cmsalsız bir cadde
ye malık buluniyoruz. Cad
de üzerinde kcp~nek ve 
stcrlar <'l ri l>ir ~ekıl al-

ve ioat · rdilıni:;ı ,. ,~ hr.~yiiı 

liıa bir tah.isatl~da ilk 
okullardaki fakir talebcyı' 
kitab, kalem vrı saire alın
ımı: \'C be" yeni kör mck-..,. ") ... .. 
tı"\bi :ıçılnıı~t ır. 

ıh olarak denı:hilirki: < 'u
uıuriveıin on dördiincti vı 

lınd·a kutlu \' t~ y,.'ni 
bir devı in yeni 'e il<•ri ham· 
h·Rini taşıınakta olan Mar
din: yolları, parkları. ~·pni 
ınocı )rıı binaları 'c lıir i'"i 
Uç ay • oııra hwuş:ı(·ağı 

Plektirikilc yenidrn kurııl
rnnkta \ e bir C'uınhuriyrt 
,ı·lu i olmaktadır. 

ını~tır. 

'l'ı•mizlik h:lt•ı i: lwr . f ne

kindl'n çoı... dahn fazla Ö\ iin

IHP!..! l' dcger. ı~ıiınlfı.k i.Jı'ri 

ikıııal edılmi~ . caddt> umunıi 

olnrnk !).:> ıııetrC') f' ibla~: 

rdilıııi.;tir. Bu :;;urPtle rncdc · 
ııl lıir :-r-hrr y:ıkı:-; :ıcak ıııaıı-. . . 
zaralar hasıl olınıı:;-tıır. 

Mmrni pr6~r.ımlıtlır: ça
lı:;-ma dürüst \ 'C temizdir. 
Önümfönt•kı S<'nc Manlinin 

)i! 

~arkta bir inci gibi p:ıl'la- Ortaokulumuzun CephPdea gUrUnUtU 
yacağuıı ümi<l etıuı•kte hak- Orta Ukul 1937 de ettiği j tazam hir İzl'İ. ~!:udin le 
lıyiz. ( 41) mezunu ile (189) Ta- ,·arlık SN~ ıJacnk 'l'cm il \"(' 

!-----------------------.._- talelıe kooöt1 r:ıtif: gibi tnh>
bc tt'ıikilfttmın e}dP. ettigi 

Halk evimiz 
Onemli ~alışmasile Partinin tatfüini 

Kazanmıştır 
R-J1 ı\LK FVht JZ lıinası 
lrU yıkılııwğa yiiz tut-

m ısı yüzhrıden altı 

:ıy ev' el Bolediye tarafın

dan yıktırılmıştı. Bnuuıı i~iıı 
altı :ıydan beri bu f:ıali~ N 

mahdut lrnlmıştır. 

Yeni y·:ıpılmakt.:ı. olan ırnıh
tc~em Halkı:,·imizin ünümiız

ck·ki a) niha) etinde resmi 
kfü;atlı ~·apıla<'ağıııı tahmin 
edı\·oruı. Halkı>\ lrri il'ind .. . . 

i!ını t;ıhuıin etını~k nmlıs " . .,. 
ulıııaı.. Salonları ,·c munta-
zam mii:;-temil:Hı ile ue llal
kc\ imiz hakikatPn Pms:ılsız 
bir Ilalkcvi olac:akttr. 1.,it-
tıginıizo ııaıarnn H:ılkı•\ i ~-a

kında bir se li ,j ııf'nw clH 
gl'tirmekk 'f' bn c:mı>lh• 

kiiltür yu ' amızın iill\ü edin
tlii"ri umdelerini nı vıııak ta 

l"l • J 

çok dwmıniyelli IJir iıııJ,an 

rlde c·toıi':' olar.ıktir. 

üzlii t·alı-. ına ile partinin tak- lfa lkc\ iıııiı<• P:ıı ı i µc• ıwl 
dirini kaz:ıııan 'l"' bu sım•t :sPl ... r•·t•·rliğ'i f:ır:rfın<l: ı ıı binle 
le çah~an lfalke' lt•rirıin bi- pıyano hedi~ e edilmi~tir. 
rincileı i sıra. ında amlan Hu piyano gl'lmi~tir. lfalk ı 'i 
Ilalkevimiıin lrn yeni bina- rci. i ilf' g-örli~tiık. hize dP 
da çok daha ''rı iınli olaca- , - Sonu 6 iucl sayfada -

SOl}uı;lnr göksii kabaıttH:ak 

kadardır. 

Yoksul ve kimse~iz t:ı
Jel>cnin de iyi yc.·ti:;mcsiııc 

.Savın llbwyımız Bav FC'hmi . . . 
Vurnl H u SU81 td:ır' blitçı•
sinch n a~·ırttığı tahsi~:ıtla 

her yıl ör.eınli y:utlııııl:trmı 
s:ı.çıııakt:tdırlar. Ynlnız !l36, 
9:J7 ılı• r=> yılında 3( talrlw
nin Kitabı, yedi tall'hrııin 

elbi..::e::-i. <tltı talelwnfo dı• her 

1 

tiidü ilıtiynı·ı koıwn 00) 
lira ile yaı•ılını~t ı r. Yardını, 

1 bu yıl birnz daha gPrıişlc-
tıJmi~t:r. r<abiliw•tli. kim .. r-
:,İı ytı nıılnr<laki ~· ok:;ulluk

taıı talı. il a:;-t...ının rıktttığ't 

~iiz ya~larını lıira1. daha 
çok diııd : rt'Cl•ktir. 

l!u ... u i ldm·1.~nin okulun 
tamiı inf' de lıli,·Uk 'ardmı-. . 
laı ı o lnıu ;- tur. ı ıkulnn h:ıh . 

çcsi geııi~lf cilnı i:- . J,apnh tP
neffüsaıw yt> ı i haıırl:lttırıl

nıı~tır. 

Oc·çPn ~ ı l <la l,iıı ch n Ci4 
Sonu 7 inci sayfadz 
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Cumhuriyet Bayramının 
on dördüncü yılı 

Yazan: Y. Kutlu{! 

Bııg1i ıı hüWn Tiirk mil- 1 g-t>liriıniz berf'keıli h:ı~ka , 
it ti At.ıl:ırnıın '.ır:ıttı rı hı:-. .-. 
~ hk h:ıyr:ımın ~ ·. iııci i<;in
de eo kmı ~astı•rided irler. 

nıı 1 :l~ ıaını. ılnın:ırl:ırı111l:ı 

a~ıl Ttıık kctnı t:ı,.nnn lıı•r . . 
~· ıırdt.ı ... di)'.!r rindı•rı daha çn'• 
rıi):-l'li g('~irnw!: i iC'r. Tiirk
liiğii C'ibaııııı t:ınıııı:ı:-ı \ ' P 

ayına~ı 14 iincU yılını kut
lııladıgımız ciiınhuriyet ida
re.:;iniıı :-füını "Z bir t-snidir. 

Bir t ı•k kalp parçası p;i
l1i bu gunuıı lwyı•ı·anilı· 

yurduıı hı·r kü~L·::-inlle top
Jaııan Tiirkiiıı <lısta b:ı ... ardı-. . 
ğı ~İYa . 8YC :ıY:ık UYdııı rnak . . . . 
i, ı 1'\'Cn dc,·ktJcr. Türk ı]ıa\•-
IPtiııin ircıdr Ye id:trf' kuu
n)tini yakından gör<•rek hay
ran k:dıynrl:lr. Riiylik ..... r
Jer!ue c·amlau bau·Jı uJu.:ıu-e 
ınuzuu her alanda iJrırJpyi~i 

ılün~·a ıııillrtlnioin gfü.lrırini 

krı m:ı, t ı rh·nr. Gı•c·in 1 iU-im iz 
• • t "' 

lwra giiııleri h 'fi lwr:tlıı)r 

hatırlayalım. Diiııyanın hü
ylik devlr·tlerill' ı::ırpı~tıgı

ınızt iı;imi7.deki dii~manlarla 

u;;·rn . tığ'ııııızı gfüt• alalım. 

Zafer1Primiz i ııönilmk ba:;-
linır. Hı)r <·.-·~it Yok:-ıılhıklar . , . . 
iı;inde durm:ı<lan dinlP.tılllf'· 
den ilerlı•yı n Tiirk g'ii<:üniin 
on hilyiik z:ıfni .\kdrniıe 

<la~ aııı~-or. 

Sarı ~a~lı g-Hm1 :;-:n ay. 
dıııl:ıttı~ı yı 11:lrda ilı•rli~·n. 

ı uı. 

l\lilletl H ·aıi~orıız. Ymdıı

muzun :1ltnıı :rnahtarı eli
miııl , Ha.' :rnıızda m:nklar. 
• ularınıtz\la zırhlılar. Yur
chın <lürt kibe-..iude düııYa-• . 
nın soıı sbtPm ıııiidafo:ı . j . 
JahJarile müc·Plılıez Mehmı·t

c·iklP-riıııiz. Yar1ığıımza yan · 
· hakanların karşkıocla kalı

ranı:ın urdumııı, Oc:ığırıa 

aldığı delikanlılarımızı olğun 

hir Türk g<'ıı<'i tnbi~ c:tilc 
YU ''alarma :-:ıJi \'l'fivor. . . 

istikl:'.Hını arayan ıııill<·t 
len· örm·k oluyoruz. Giint>~ 

diliwizlı· rilıana tarihten üıı

CPlt>ri varlığ'ımızı dirılcttiri

voruz. Kültür blerimiz her 
~ . 
S('rıe yiikı; ·lıııcktP, (•kur ya 
zarl:uınıı1. <;<>ğa1ınaktadır. 

Tıirklük 

Halt. kPndi 
cel mekh•ıli r. 

ilim ,.,. f ~ıule, 

İd:lrPt-1İlldP yii-

Bu zafnleriıı, hu dev
rirnlı>rin. im ba~arıl~rın. c~i
ni h<ınki millet 14 , ne gi
bi 37. hir z:ımancla gö:-;ttırt•

bilrııi:-? 

Tiirk<· bu giınlNi yara-
tan v•' yaşatan ~f'f 
[.\ T.\ TCRKJ <' buradan. Mar
din elen sonsuz nıinnı•tlr.r. 

.~iikr:ınlarla ('nmlan "'C\'ğiler. 

s:ıyğılar sunarız. 

HaDkeVümüz 
- 5 lncl • ayfadan mabat 
lliki: 

lhılkı·•:iıniz lıir tlafa !.it 
sin. gürPC·rksiıı iz 1\ i lınlkı 

t:ınıamen tSine ine alacak \ ' ( l 

nındı1lnini :t~ılayaeaktır. . . 

Halkevl Baıkaaı 
Dr. Aziz Ura• 

Bunun üzerinde iararJa 
<lururum. Öyle bir ev ola. 
cakhrki her haogi bir llar
dinli hit; olmazsa senPde ~O 

<lafa Sl'Vt' sr•,·e onu ıiyarr·t 

e<lecek Bütün gençliğin , • 
kühtir cleuıanlarinın k3 r· 
naştığı yer ola~:ıktır. Caziu 
,~asıtalar dU:;;ilniyor vt~ ihzar 
edinmekle me.;:ğul lıuluniyo
runı. Bir dafa bina bitsin .. 

Çocuk E~irgeıııc : J~tP 
::ıize mütevazi ve çalı~kan 

bir varlık. Bu "ene iı;inılr• 
264 c;ocuğa elbise, ı;:npka, 

çorah. 32 çocuğ'a \ 'C gelıe 
kadına süt , ... para yardımı 
41 kimsesize iUi~·. 4 fakir 
anoP. ve• çocuğa yatak l 
çocuğa para yardımı yap
tıktan mada on top kumaş 
getirerek fakir talelıe'erc 
clağıtmı::-tır. Bu sene ır.e-::a,.. 

biec hu surPtle ÖPvam t'd . 
cektir. 

(_,'o<'uk E ·irgeml1 Kuru

mu mütemadiyen mPrkc
zind •n te~ekkürl ~r v tnk-. 
dirler görmektedir. V P bun
da lla haklıdır. 

CUmlh1lYlrDy~t 
ORDUSU 

- 2 lnel aayfadaa mabat -ı 

mak ve korumak için kul- , 
lanır .. 

Türk Kültür inktHlbının 
vanlmasında en lJiiYük . . . 

rulu ovnayan Ciimhurivet . . . 
Ordusunun kı~laları birer 
d11,· ı iııı okullarıdır. Her yıl 

on l>iult·rcP Türk crenci bu o 

okullard:ın yPni \'e hayati 

bilgil11r alarak meml ~kr•tinP 
döner .. 

uıu Şefin ve bütün Tiirk 
lu~unuıı içtPn '"'r.vgisioi 

I 

kazanını:-: ol:ın büyük a ·ker . . 
~fan'~al Fevzi Çakmak gibi 
hiiyiik bir ülküdinün ordu
muzun <i11nPl Kurmay Ba.,

k:mlığında lmlunu~u da J'iirk 
askerlik tari bind ba~lı bil· 
ı;;ına hir ha<lisPdir. 

Babtiy ar 'l'iirk pıustJ 

bu ı;;ı>n'fli \ ' P kn\'YPtli <ırdU· 

~ilt'I ne kaılar iftihar duys-" 
hahlıclır. Kahraman 'nıri' 
Ordusuna on dürdüncli rıırJJ' 

ol· huriyet Bayr:unı kutlu 
sun .. 

Ark:ımızda kalan lıPr l''· 
kiyi :ıtiyonız. Oııiiıııii'l.f' gt>
]pn her~ eııiyi al i~·oruz. Kci
tiill' .. i t\'pl'liyurıız. 1-,yi! ı· ri 

kı.cakliyonız. Bıı hıza Pıığ l 
olaııJ:ırı <iL•\ iri~ o ruz. Türk 
('um huri uğ'ıı n:ı k a \'tı:;-nıu~ 
Ba;;IJtıg AT.\TCH K ] tür. 
<lök iinıii'l.ii kalıart:ıcak ne
ler gürn~ orıız. J) ·mit· yolla
ı ıınn ~ urclurı lı ·r lıu<"ağ'ıaa 

kavu-;-iııu ;. her çe~it fabrika
l:trımız lrnrnlmtı:-. tnprnk 

OrduauclaJd Node"' •6tlrUl •llalalanlaa biri Siret B•Y"r 
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c Ü m fil lYI r ü v e t 'ilimizin kültür hayatında bir varlık olan 

VE ORTAOKULUMUZUN 
............ ençOik Verimlı Çahşmaları 

Bu gün; ses, ışık \'C fcnk-
lerle kudretimizin yetti~indt n 

çok coşkun heyecanlarla 
kutluladığımız en güwl, en 
bUyiik Bayramımız, Cüm
huriyetiıniz.in 14 ncü yıldö 

nümü güniimlizdür. Gögiis
lcriıniz bu günün bile ver
diti şeref, zevk ne~'e \ e 
EPvinçler in gururu ile ne 
kadar kabarsa yiue azdır. 

ÇUnkü; bu günü: ölümlerini 
akıllarımıza bile sığdırmarlı
ğımız nice bin kıymetli genç 
k~rde:: kanı pahasına elde 
f•ttiğinıiıi ouun uğrunda kat
landığımız acıların büyUk
HiğUnü hatnhyor ve niha
yet kavuştuğumuz bu son
suz sacıdetın tadını zerre 
ıerre duyarak, sezerek içi
yor ve coşiyoruz. 

Türk gençliği h;in lmn

dan daha mesut. buııdan 

daha sonı:ıuz bir h•·yecan ta 
s::ıvvur euilebilir mi? 

Cümhuriycte kadar. bu 
glin ıençliğe verilen önem, 
gençlikten beklenen verim 
kadar derin bir mana ifade 
etmiyordu. Geııc;liıtio en ba-
sit hak.l:m hile tarım mi vo·· . ' 
bilinmiyor verilmiyordu. 

Bu giln Cumhuriyet hü
ktim~ti ve ( :nmhuriyet Halk 
Partisinin proğram temelle
rini: Ger.çli~i layık olduğ•ı 
mertebaye çıkarm:-tk, onu 
Halk.~ı. Cümhuriyetçi, Mil
Jiyetc;i, Devletçi \'C Uik in
kılAbçı olarak yet iştirmck 
teşkil e<;liyor. Bunun pek 
canlı misalları elle tutula
cak kadar çoktur. Cümhu
ı iyet bize çok muhtaç ol 
tiuğumuz halk okulları. h"lk 
pvleri kurdu. Çünkii resmt 
okullar haricinde gençliğiıı 
\':-ıtani, ~iyasi, harı'i terbi
ye!'ine yardım edecek lıir 
kurul yoktu. 

Bu ıayccle 1terıçlik milli, 
içtinrni ı-eciyesi yii k~ek , 
Cumhur iyetiu arıa prenı::ip 

leı iııe uyKun, cesur, bilgili 
ve Türkün asıl vasıf 'c 
kalJiliyt·tlerilc ıniiteaasip şe 
rdli nıevkiiııe yük:elweyi 
biricik amaç bilerek lıu uı:{ıır

da \'ar kuvvetile çalı~~1cak 

ve Türk Tl'lrıhini, sefil Sul
tauların ihıııalı yüzünden 
gayip edilen eski şanlı şöh
retli mevkime ulaştıracak

tır .. 

Tiirk Gcnçli~i bu gün, 

yaluız fikri sahada ueğil ' 
bedeııi kudretiııi arttırmak 

iııık!lıı ve vasıtalarına da 
kavuşmuş bulunmaktadır. 

O nrtık cig~rlcriııi kah

velerio pis sı"ara <liimaula
rile zehirlenwktcn, bi~er 

mikrop yuvası olan İskam
bil ve 'fav1a oyunlarile vak
tmı ö1~Urm~kten kurtulmı~
tır. 

-5 inci -yfadan mabat

foz.la:-ile 0~28 talel>c uku 
W.ıı ManJİıı Oıta Okul ö~

reııneı leri, tati lerde bile t·l· 

l elıreiı ı i okulu lıaKl.ıyac ık 

kad ı ı, t'ıı biiyiik hanı okul

da, en yn l<.sck zilıi:ı safası

m talebesini yetiştirmekte 

bulunduklarını ~ükranla kay

detmek lazımdır. 

lkr yıl kucağımı altlığı 

~·iizlf'tTP ilk gr-nc;lik 
daki talebenin yürekll•rine 
Ciiınhurivet \ c vurt sev-. : . 
gisini işliyen Orta Okul ye

rinde bir bilgi kaynağıdır. 
T:.irihçesim• bakılırt1a: (Mar
din Artık hükfinıdarlarının 
Ilğazi kolundan miladi 1275 
yılında ölen Melik Saidin 
oğlu Muzaffer KaM AeJanm 
adma. Muıafferiye Medrese
:;i yapılır. Mardin" ~sırlarca 
hiıoıcı:ni yapar. Zamanla 
haraplaşır; DiyarbPkir Va
lisi Halitte 1901 de vıktırır. 
Halktan toplattı~ı paralar 

O artık Halkevlerini Spor ile yerine; bu giinkü Orta 
kulüb ve sahalarının yaşa- Okulun bina11nı yaphrır ; 
tıcı ve kuv\'Ptlcndirici bol Mardin İdadi mektebi adile 

yer 13 ncil a ırdanberi irfan 

yu' ası olaral.: kalmaktadır. 

1911 de Yağ'mur suyu ha-

1.ineslıı i, den.ir dı~ kapısını; 

bir kısmı bahçe du vaı ve 

demir parmaklıklarını, hala
ları İlladi Müdürlerinden 

Edirneli Ahmet Necip yap

tırır. 1920 gene İdadi llü

dürlerindt>n Kerküklü :Melı

mct. Riza da < ık111uıı batı

smdakT yerleri istimlak <'t· 
tirir. Rina W24 te Lise l 925 

te Orta nwktcp adını alır. 

926 da kaldırılır, Gazi llk 

Okulu olur. 1933 te yeni· 

den Muhtelit Orta mektep 

adı ile a<:ılır. 935 ten beri

de Mardin Orta Ukul adını 

yasar. 1936 ıla Orta Okul. . . 
Dir6ktörleıi1Miau llaraŞlı İb-
rahim Bilgen: 1 >ı~ kapıda 

lwtoıı damlı bekleme odası 

ile Lntısıudaki istimlak cdi
lı'n yerlerin balı~e, du ,·arla 
mu dı•ınir ııarmaklık \'e ta~ 
döşenmesini yaptırıp fazla 
toprak enkazını kaldııtır. 
Orta Oku111a bu günkü 
halını alır \'e şehri süsle
yen gürnıek yapılardan bi
ri olur. 

tenıiı feyizli havasına :ılı~ - açılır. Bu bakımdan Mardin ! 
mı~tır. Bilhassa her vilaye- Orta Okulunun bulunduğu 1 
tin birsporbcl~si ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

olduğu günrlen beri F 
gcııçliğiıı fikri ve he J.-'

dcni :terbiyesi bir 
hizada bcslenmejt!! 
başlanmıştırki: Bü
tün lnı mazhariyet
lere kavuşan Türk 
genci gözünü, o
nu bu en bHyük iU 
ne ulaştıran ve ken 
dh~ine emanet eden 
Ulu Kurtarıcının il 
ham ettiği hamle
den lıir saniye hile 
ayrılmamayı en hü 
yük amaç, en kutsi 

ödev bilt>cektir. 
e. Kıymaz UUzel Mardlad•n bir l(UrtlnU 
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Ankara 2 (A.A) kn nlıgıhdaki Roınan-
Ba1 kan Ant.cıntı Ge- ya askeri heyeti hu 
nelkur nny heyetleri sabah Ankaraya gel
toph11 tısına işti re) k ı 11 ış ,.e İstasyo ıda nıc 
~dc.cek ~ Hrtanv·1 g· 
n l kurınay n:isi ge- 1 
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Ameliyatlar nı, yeni 
&i n de nıuted 1 ş 6 itle 

ş anu t ı· 

ı· g;c neral 
ükreşe gel 

Pazartesi ve Cuma günleri 
Evinde fukaralara meccanen 1 aknıaktadır 

Adres: Poetahone yanında, Parlı liorşunnda 

b 
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