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• liiık Ordusunun 
~nerji sınavı .. Akdeniz konferansı 

M.SlretBAYAR t 1 d 
~~ ... ~:-;.":...~::.:':'!!: o p a n ı 
~lt •ıa •••sayacak blr kuv- _ 

~~~r.~:·~~~;!- Alman ve ıtalyadan başka 
~ek kabnda bir enerji 

._,. daha vermlt oldu •• Konferansa bütün Akdeniz devletleri 
iştirak ettiler llu m:ıv Türk ordusu

llıın ~ aluız üğretiın, e*itim 1 
.. ~flnatı bakımından yUk- 1 \ k 11 A f\ ' 1 k t 1 .. · 
' düz~yiui göstermi:; ol- n ara ... - 1are e e langı pren-
~la kc.Jınadı. Aynı wınaıı· Akdeniz konferansı sipler tahtında geçi-

icra Vetilleri Heyeti 
toplan~ı 

. Ankara 11 A. A. -
icra Vekilleri heyeti .. 
dün Başvekil ismet 
İnönünüo hnşkanh
ğında toplanmış ve 
cari işleri görüşmüş
lerdir. 

\ 'turk askerinin ve ko- dün tophınn.ııştır. leceği nıeselesi gör.ü-
~t kurulunun bilğ"i ve cte- lçtiınada tnğiltere, şülnıüş, aynı zanıan- Japon LUYV8İl8fl. 

lerne Türk erlerinin sağlık d b k R 1 b Fransa an ~ş a o- da elde mevcud deniz 1 
hı.. -edensel dayanımını,. bu ~ 
:..·rınanlarına olan ..,C\rgı ve nıanya. ~1ısır, Bul- kuvvetlerinin hu işte arasın a 

erııerini de tebarüz ettirdi. ğcı rista n, Sovi yetler ne suretle k ulJanıla- . 
"' Birlig"·i. Türkiye. Yu- cağı tetkik edilmi'ltir. Koler·a çıkmış 
\)UnJerce silren yorucu 

~Yü~ıerden, çarpışına ve ğoshıvya .ve Yunanis- Havas ajansı, kon- Anl:ara 12 A. A. - Bir 
1 rı. hudan sonra geçid tan tenısıl olunnıak. feransta ittihaz edil- Şanğhay telğrafına uıaıaran 

t~tı' "d" d k 1 ~ ı rnevdanına çıkan Meh- ta ı ı. nıekte bulunan nıu~ Japon kıtaatı ara~ın a o c-
\ tciıdn, ·uıu11 bir cliıılcnmo D.. k - t in nt d ra Yakası çıkmış ve Sanri-
"rf'siııden çıkmı\ gibi can- un u op"'. 

1
• a karrerata göre Ak- de bulunan lnğıliz misyo. 

~~diı,ç ve kuvv~tli olu.u, korsanlık f ullerıne denizin g;:1rp kısını nerlPri salğm üzeriuc bu 
'a turk ordusunun yüksek bir nih~yet verec~k - Sonu 2 inci sayfedt~- Pyalctten ayrılmıştır. 
,~b Yetene~inc her kesi hay l-lfl-v-ık-lıi_r_L_a._y-ra-n~lı-=-kl:-a-o-r-ta-.v-a-ı-------....----.....;.-----------

hırakmıştır. k~yrnuştur. • Dersimin azılı şakilerinden 
t ~akın .. arkt~ kuvvetli Tra'<ya manevraları ~ok s • d R• t ı • ld 
~ arış aıııiıi olan oıdumu- iyi göstermiştir ki, özvnilik, eyyı ıza es ım o u 
kbu uıa1ıevrnlarıntla, ha- ödev ve yurtsf'\ erlik, buynr 
U\'vet!Primizin ordu ile ınanl::ıra. sevği ve güvrn 
Uyumlu çahşma:::ıı bil- t,ribi :ı. kerliğ'in temelini ku

"tk a 1. adın Cç.nıanıırnz Ata ran daha bir çok sıfa•lan 
~f•ı· kııı Sabiha Gökçenin k'enc1isinde toplayan Cum-
~ 1ne a}dırrı en arrır üdev- huriyet ordnsuncla her şey-
de()'" t t'l·1·"'"· ı:-'.k k b d btı.k" la 1 ,.
11 

rıos cruı~ı yu ·se · a- en önce i'l ın.ı o · n ru ı, 
~r" •k. Türk ordu$unda. va- yükselen iman, inkıHlb rubu 
~Ur alan kadııı. erkf•k her Ye imanıdır. 
hı~ ferdinirı yurdu biitün Kışlalarım1ı aynı zaman. 
~ 1keıere k:ır ~ ı koruyacak da birer devrim okuludur. 
\~ kııvvet 'e ;etrrlıkte ol- ÖHinceve kadar Abtiirkün 

ctnu her türlü takdire -Sona 2 bici .. yfede-

.\nka ra 12 A. A· -
~ 

Dersi nıdeki itan ts1z-
lık hareketinin eleba
şılarından ve Dersin1 
aşiretlerinin en azılı 
reislerinden Seyyid 
Riza ycıp1lan şiddetli 
t~kibat neticesinde 
şin1diye kadar sak-

lann1akta olduğu Ova 
cık kazası dahilinde
ki da<r ve ornıanlar-

ô 

dn daha fazla barına-• 
ma yacağını anladı-
ğından bu sabah saat 
ikide Erzincana ge
lerek hükun1ete tes
linı olmu~t ur. 



Sayfa 2 

ATATÜRKO DiNLERKEN: 1 
Vatan ve Hürriyet 

Yazan: Alet 
Türk Tarih Kurumu 

- 1 
Asbaşkruıı 

Telğraf Haberleri J 
Akdeniz Konferansı 

toplandı 
Osma11lı impa. atoı.ı1gu devrinde He~inci Orduııun mer

kezi ~3mdı. Oray:ı Askeri Akademlsinrleıı yüzlw .• ı çıkmış 

iki adam sürülmüştü: Biri Mustafa Kemal diğeri Müfit. (1) 
Bunlar ~amda 29 uncu Ye 30 uncu Süvari Alaylarında sta· 
jiyer idiler. O devirde her ~ene IJav~a,~H~a bi~bir ~ııe:sele 
icad olueurdu. 1905 te Havran ıneselcsı Emvah .Mag·sube,, 
(2) adiyle ortaya atılmıştı. Oraya bir ordu gidecekti. ~a
kikatte böyle bir me...,elc v:umıy<lı, y ok mu) clu, bt.ın u ıı ıza

hını ve muhakcnıe:-ini ,.imdilik bır..tkal nı. 

ı - Bat tarafı tinci • ayfede- f~ u ya, Y un : ı n ist :ı r~ 
Fra nsız ve İnğıl iz fi- fi lolarını n nez ırt:ll 
lolarının, ş ·1rk k ısıın Hltında buhın;1ca ğ·ırı 1 

da T ürkiye, Sovyet ı bildirn1ekt<·l 1l-. 

MUfidin Mustafa Kemale merak etmeyiniz. 
Tam ~ir ulaşmaya var l~ı 

MUrac:aatl Mustafa Kemalin aldığı 
Ş:ımın ib.i od:ılı, b~dt bu ce ,•ap, µek tal.ıii olarak 

uir evinde oturan :Mustafa Müfi<liıı 29 uncu Süvari a
I\emale, çok se,·diği kah- Iay kumandarıındari alacağı 

Anlaşma bu gün imza ediiecek 

raman ark:ıdu~ı Müfit mü- cev:ıbırı ayni olacaktı. 
rac·wi Pdi ,·or: iki arkadaş bo ynu bllkllk 

Ankara 12 t\. A. -
Akden iz konferarsı 
dün iki saa tlık hir 
ınüznkereden sonra 
de legele r aşnğıdnki 
esasla r üzerinde tnnı 

_ Halı ı;; rin va.rrnı, gidi- çıkıyorlar 

vorlar Müfi ıl şu ınütaleada bu-
• )lusia.ı a Kemal soruyor: lunuyor: 

- Kim? ... ~ ereye? Sn \•ari fırkası kumanda-
- Bizim staj yapmakta nma ,. ik fıyrt etmek ... .Musta- , bi r anlClşaıaya var

l ınışl a rdır. Bu p ro jt~ 
Sonu Var- 1 Batkan <1ntantı n~-

Hldnğumu:z. alaylar.. fa .Mr rnal buna lilıuın gör-
- Nasıl olur? Benim müyor. 

hundan haberim yok ve bu 
olamaz. 

- Giılivorlar. hem bu 
~ . 

aksam .. , . 
1ki arkadaş :ıtlarına hı-

nivorl:ır Evvela .Mustafa - ' 
Kemalin t1ıj yaptığı 30 cu 
~iivaı i alavı kumandanının ~ . 
yanına g!diyorlar. .Mustafa 
KP-mal ala\· kumauıfanma .. 
soruyor. 

- Alavınız uir vazife 
almış gidi~;or. Uu alay i<;iııde 
kumanda etmekte olduğum 
bir bölük v:ı r; bC'nim de b~
raher gitmekligiın tahii de
~ilmi'? Niçin hnna haber ver 
mccliuiz? 

- Si1. bu alayda ~Uıji

ver~iniz. Kuına1ıda r.ttiği uiz 

Lölürrün asıl kun:an<lanı bli o 
IüX·ün kumandasmı a.lınıştır. o 
Siz erkanilıarb ıabitisiniz; 

b!>vle çotin i~ lere gclemez
sin"iz. Ben 5izin Şımda ka. 
lıp isti ·ah:ıt etmenizi tercih 
ettim. Ma:1şm1z verilf,cektir, 

(1) - Kırşehir 1aylan Boy Mo~U 
öıd•e 

(2) - Talu edllmt mallar 

Türk Ordusunun 
Enerji Sınavı .. 
-Baımakaleden mahal- daki yurd için ölmek i ına-

askcri olduğ;ıı iıuaııı ııı ta:;-ı- nının "~k ile yalnız Duııı l u

yan Melımetcik bu oknldıın pınarın dcftil, bu ~ünkü 

yaluız :-:iicl biJği ve rğitiınlc 'fii rkiYen iıı de kahramaıılık 
çıkıııiyor. Kahraman Tiirk ve z;ıfer H~ml.>0lü olll uğnnu 
eri, o: dudan ayı ılırkcıı meııı - gü:::1 P-rmi~tlr. 

lckctinP, köyiinc taıu lıir Ulusal \>arı~ voh.:tik:ımı
hay:ıt adamı olarak yüksek zın ne kadar gii\'enilc bilir 
bir irıkılab rulıile clö ııiyor. lıir kuv\'et o'ılu~unu grı 

Duıı1lupmar<la blitüıı suy- teren Traky:ı mımevnılarile 
salhk dünyasma Tüık im:ı· gi>riHruüştilr ki, bütliıı <lev-
uınm, Tiirk enerji ' e :wnıi- letlerle dost olan Türkiye
nin en yüksek ~cınlıoliiııü nin son Bistcnı ordusu B:ıJ
göf;tercn hını; çehreli ~Jrlı- kan yarımadası için lıir ~cref 
mctcik, Trakya mancvrala- te~k il ctıııek tt>dir. 
rında ( Den iş tepe ) de ~.e I Süel kuvvetini benimse· 
başı üstünde gördüğü bu- yen ve ona de te~ oları 
yiik B:lşbu~unun dahi öa- 1 Türk ulusu bıı şerefl ı ordu 
kı.,I~ rı altında gükreıııiş as- su ile ııc ka<l:ır iftihar c tsc 
Jaıılar gitıi iperleıirıden fır 1 lrnklıdır. 

layı o ilerlerken. çelik eliııdc ı Yakacık 7 /9 /937 
parlayan ı:;üuğühli ve ruhun- M. Siret BAYAR 

1111na Y u ğo-;l:ı vyn ~le .. 
lt>gesi P uriç tarcıfı ıı -

dn n teklif cılu nn1ll!i'" 
tu r. Anl<lsnıa csasf ;ı .. 

• 
1 1" rı , her nıen1ld(et {e ı 

dik~ rH su larında koıı· 
t u rolu t en1i 11 cdecek
t i r. Büt ün .\kdeni ıİ Jl 
l<on tro lu ise Frans:ı 
ve İn t'rilte re t~rafı ı1 " o 
da n te ıni n olun<"tc~ k· 
tı r. 1936 Loııdra bv· 
yannanıes i ndtld k:ı" 
• . e' 
idele re r ia ve t ct nı ı)' 
cek ol[l n h~r· de niz~1 I· 
tı genı ı ~ ı ne korsfl '1 

1 • 1 ·ı" 
nuı :tnh esı va pı ' 
ca ktır. İ tal \' :·, hu ~n ... 
f nşn1 ::ı ya i~t İ rake reS" 
111en da Vt:'t o' unacnl~-
tı r. Bu t:ılcdirde f\ d .. 
ri vn t ik denizi nin kort" 

~ A h j, 
ı ro u (l[l ) y:ıya t n s 
edilecekt i~· .. 

Alınanv:ı konfc" 
J • e""' 

r nnsta :-l l ınnn net1C. 
d ı · fe rden haberda r e 

lecekt ir. .. ı~ 

Anhı ş111a ô ıü rıH• ~ 
.• (l LJ 

del<i P< ı zcırtc:;i .f!U r le" (bu gün) i111za c<. 1 

cek t ir. 

s 

a 



Mar~in Nafia 
Mü~ürlüğün~en 
~ ~ - Ekı::iltıneye konu-
fı) ış : Mardin - Diysrbekir 
~llnun şehir içine te. aduf 
Qrı ' "<' Hali ba1.ırda çar~ı 

at ~e yapılmakta bul nan 
Ql'J\e kaldmın in,.aatıııın 
~tehasından pah.s oteli 
~ 1'1rıa kadar olan kısuıı
~k27o metro tulundaki 
\ e kaldırım inşaatiyle 
~ tuı üzerinde ya;nlacak 

8.det menfez inşaatı 

t~ 2· keşif be<leli (6040) 
~44) kuru~tur. 

'a - Bu i .. e ait ~artna
~ ~\'rak şunlardır. 

k - Eksiltme ~artnamesi 
~ - Mukavelename 
~ - Bayındırlık işleri ge
b krtnaınesi 

' - Hususi ve fenni şart 

t) K 1·1· r· \~ ._ eşif "e tah ı ı ıat 
f!lleri 

~) 
- Proje 

ı,. 
~ .eYenlcr bu ·~artname-
\ \ıılrtyet encümenile Na-

:airelerinde görebilirler. 

\ - 27/8/937 tarihinden 

"~ten 20 güu müddetle 
\Q eksiltmeye çıkarılmış 'hu işin ihalesi vilayr.t 
,, encuınenince icra kılı-

~tır. 

Sayı:_.:!18 

Mardin ı-PİYASA-

Nafia Müdürlüğünden Cinai • • 
•~~-----:~J Sa . 
Bu~day 4 52 

1 - E::;iltmrye konulan ı nen nakıt mukabilinde ka-
_!\.rpa 3 75 
Un (Bir çuval 675 

i~: Mardindc Cüınhuriyet bul eyleme:-'i mechurdur. Durı a 
meydanı yanındaki ar8a üze- Nohut 5 7 - Bu i:; hakkında da-
rinde yapılacak 30 yataklı ha fazla malıiınat. almak iı-'- Mercimek- - - -4 2!> 
hastaııe iıı~:-uıtı. teyeıılerin Mardin vilftyet J>~ri.1ç -ı7 

2 - Esas kPşif bedeli 
(37393) lira h~ede hu sene-

enciinwnile .Mardin N:ıfi:ı Sade Yağ 90 
dairesine· müracaatları ilan 
olunur. 

-Tere vaıT-ı -
--~ I:"' --

• ye yapılacak olan kısmı 
! (16000J liralık olup bunun 

10/13/15/17 

ıe r ... _ .. ·y ın y:ı~ 
Yiin ---
Deri 
lfadenı-- -(6) bin liralık ıııalzemc::;i ı----------

mc\'cut ve (10000) lirası 
nakdidir. 

Vilayet Badflın içi 
( 'C \ iı 

3 - Bu işe aid şartna Encümeninden Ue\ iz içi 

me "e evrak ~.uulardır. 1 Matılek 

1 

Sürii ~n pey hadrli layik Mazi 
A. Eksiltme ~artnaurn.:-i görülmeyen Mcmlekd has-

Kesırıe Şeker 
B- Mukavelename • tanrsine rnuktazi pıra~a. Toz ~e1'er 

C B d l k · le · g l kabak, 1spanak. C:n.•, kara - • · ayın ır ı · ış rı ene - K:thve 
şartnamesi biber ve baharat, taze limon ı•--."-. b-u-0- -

D - Keşif, tahlil ve silsilei şehriye ve lahananın ihalesi -çay- - -
20i9/937 pazartesi günü 

fiat cetvelleri Kuru üzüm f!a~tt 10 da vilftyet d:.iınt 
E-ProJ·e Pekmez .-ncünlf'nince yapılacağı ilan Kal 

olunur. 
1stPyenler bu şartnamele- Paı-;tik 

6-D 

43 
40 
18 
80 

25 
25 
3!> 
82 

125 
55 

310 
15 
12 

401= 
ri Mardin Nafia Dairesiyle ı------------ı• ~uçuk 
Vilayet daimi encümeni ka- __________ .. 

leminde görebilirler.[~~~ ~ O C U K -ıı 
4 - 27 /8/937 tarihinden ' Ulı US 

itibaren bir ay muddeue ~ Ansiklopedisinin ~ S ESi 
açık l eksiltmeye çıkarılmış 
olan bu işin ibalPSl vilayet . 24 inci sayısı 
daimi encümenince yapıla-

caktır. • 1 G E L D i 
5 - Ek~iltmcyc girehil- ~:~ 10 kopunla 7,5 

mek için isteklilerin (1200) ı·· kuruştur !-
liralık tewlııat akçasını ver- ı l ı. 

Abone ve HAn 
şartları 

Tilrklye 
için 

200 

350 

Hariç 
için 

,~ ."':' F.ksiltıncye girebil
~1~ •çın lsteıdiledn 453 li
\ ltıu, akkat tPıııinat ak-
lı Ilı \• . . • hl" 1 "'il~ ermcsı ,.e ı,. m e ı 

:~~ :~ !lt:c:;.~.z ~e~!; r -·" ... ~ "":""' 
gazete ile ne~ir. ve il~n o~u- r-~·: Altın Pıyasesı 
nan müteabhıtlık vesıkasıle i 11

1 

Üç aylığı 

Alt1 ayhğ'ı 

Seneliğ! 650 

600 

1200 

~i ~tına dair ehliyet bel-

' ~e ~afia miidurlii~ün'1 '1 ışe ait alınacak hu-
a:. llıuteahhiılik vctıikası 
""'ter-ı 1 lllesi lazımdır. 

~ ~ "" B11 lş bakkında da
~~~la. malumat almak is
i(! ~1 ın ViHtyet enciimc

\1~ <tfia ıJa· ı e~iııe müra
rı ilan oluııur. 

11 - 13 - li 19 

mali vaziyeti hakkında ti ~-yEi~--*·=-=-:1'"11'1!"C'«* 
caret odasından alınan bel- Satı, _Aluut 
geyi ~e işin ehli olduğuna Aziıi 10-15 ' 1040 
dair ehliyet veE,ikasmı gös Hamidi 1055 1050 

lıAnın beher satırından 

(10) kuruş alınır. iAln 
terwesi ~arttır. Reşadi 106fl 1060 

Y 
1 neşrinden mesuliyetlka-

6 - E"raki keşfiyed~ da
hil ve bu inşaat ic;in ve1k
tile <llınmış olan ,.e hali 
hazırda mevcut buluııan 
ı,.6000) liralık inşaat mal
zemesini de wüteahhidiu ay-

urrtaş! 1 bul edilmez. 
Traboından Jıorun. 
GUzl~rlnde bir şUp- Günii (l;Pçen nusbalır 
h e n var s ca vakıt ~a· ı 10 kuruştur 
\'•rma dan muayen e 
ol ı. 1 
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A 

T:ıleL nann di :? - N'tifu~ cüzclarıı. 

• 

····--·•••KM••••••••••••····· 

'DE 
11 iDAREHANESİ = . -: Et.ki Haikevl Bfnasi Husud Daire • , 

• • • 
: Telğraf Adre i . 

es ı • lUardinde « h s SESi» . -• 
~•cacm•••• ••••• •~ • • ~••••• " 

•••• ( 

Doktor - Operatö 

e 
Aıneliyatları ı, yeni an eli:t.. hane'" 
slndp muted · şeraitle .. ' ı n1aöıı 

başlamıştır 

Pazartes: ve Cunıa günleri 
Evinde fukarcılara 111eccanen ba <. Jaktad1 1 

Aylı~ ecmu s 
• 

a~ın rsi so 
el~ise e :~ini 

. 
ır. 

• 

k i)C' 

in 1, 
.ııır •.•.. 

' ' 

,urum:::ı _ . § l ıtı nl 1. • ı rnıı ' • A 
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