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GÜNDELİK TÜRK GAZETESİ-= SAYISI (2) KURUŞTUR 

Kur·uluş yılı 1 Ağustos HJ27 ~ayı: 687 

Başvekil 
Alman Elçisini kabul 

etti 
A.rıknra BaR, ek'ıl I · 

nıet ı · :s· ... nunu Alman Büvük 
btçısı Von Kelleri k:;bul 
ederek ke d' ·ı 
d . n uıı e bir nıüd. 

et görUşnıU.,tur. 

Görüsme 
gUrııe;d mev~uuııun son 
y· . ~ e efkfirı uuınınin:

ı ı~,.,al eden Tlirl· Al 
1111

1\ ticari .. \' • -
oldı 1 r. nıuua~ebetlı.-ri 

5'1 tal · 
tedir. ıınııı t-dilnıek-

Büyiik Fi ·i 1 
h:ırekrt .. ~ : stnıılrnJa 

etnıı tır . 

..___ _________________ ~B=•:ıv~ek=l~l=l•=•=et:..=la=ön=I:__ 

krallık lehine 
Büyük bir Nümayış 

Filistinde 
örfi idarenin ilanı karar

laştırıldı 
ı\nkara "' (A·A) - . alanacağı süyltnm:-k-

Fılistinde ()rfi id~ • 
1 

tedir. 

j renin ilanı kararlaş . Dün Filistind~ Y.!-
tırılnııştır Ayrıca pek niden bazı çarpışm::ı
ş:dJ~tli inzibati bir lar olınustur-
takım t( dbirlerin de 

1 
"ıl 

ispanyada 
Kardeş muhareheside

vam ediyor 
Hükfimetçiler Madri.d ·önünde bir 

muvaffakiyet kazandılar 
Ankara (A A) 

AvusturvH a 1 · 1 ~ 1 de büyük bir nüma- ispanyada iki taraf ] Ren lşl•0lınuın • .J s <er t>rt- k h ~ yıldUn m nın l<~k'ıl tt'l l . yış yapılmış ve Baş karşılıklı ara ve a- R t kasının l( \ e ı < en . - - I en mın a .raJcılar et miyetinin "e~ul ~nua ıiııi ile ba- va taarruzları y:.p- askeri işğal altına a-

Ankara 8 <A· A> - 1 nuşlardır, 

hın\.ı)•cııinde dün Vi- zı ılerı gden ıneınur- ı mışlardır. ı lınmasının yıl dönü-
Y3rıada krallık lı hin. lar bu}unnıuştur. Hüln'.inıdçiler Mad mü dün bütün Al-

'~f8C8t mallarımız milli ~amğa taşıyacat ~ıiı~.:~~~~i~;:c~:~ab~~-. ;~~,~~.ıa kutıuıan -
Arıl<arrı - tııracat · Balkan Antantı Olall ınaksadile n1illi dant-a rın11zın ya ban-

~~ ptaz •rlarda l<olay. t/~0 taş~~a,Iarı İçin Ankara (A·A> - ta Atinada toplana-
anınn1~sın1 teınin rn1u ln21r!a.:- Balkan Antant. < ko- ı cakhr· 

n1nktadır. ~ nomik konseyi 18 Mart 



Sayfa 2 
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Teşkil ati Esasiye kanunu ta~il e~ilir ken 
Kamutayın o celseye aid zabıtlarını 

aynen neşrediyoruz. 
BUyUk Millet Mecllalnln S 21937 tarihindeki ln'lkadancla 1 

Tetkllati Eaaalye kanununun bazı maddelerinin tadill hak
kında cereyan eden müzakere zabıtlarının bUtlln memle
kette aynen neıtr ve tamimine karar verllmlttlr. 

(Bu kararda yazılı mUzakere zabıtları aynen atatıda 
dercedilmlttlr.) 

-10-

IIALİ L )lJ·,NTE~E (De
vamla) - Bunlar hatıra ge
JPLileıı mtilfılıaz.al:ııdır. Be
nim zihnimi kurcalauıhı ~i

Li bir ı;ok vatandaşların ela 
lı:ıtırındmı gt>(;elıilecek sui 
tefelıhiiııılerdir . lnşaallalı 
burıları silecek ce"·aplarla 
karsıla,ırıııı. Xe bende ne . . 
do ba-.kalarıııda lıu sui te-
fehhümler kalmaz. Bı.t lıu

suslardak i rniiliihazalarıııı a
~ağı ·' nkarı btH.ltır. 

istinıl:'lk ıııe5ele~ine g-e
liııce: ben ·ı.<:ıımetnıiyorunıki 
Dahiliye \'lkilinirı dediği 
gibi bh.,dı; munzau1 bir 

"tını ::,I iırn agnıir. olsun, ya
ni c:iftçiniıı 0, 0 t-:0 i ba,ka
sınm lıetialıırıa ı;nlı~mı~ bu 
lıınsun. JJu \'aziyet çok izam 
cdilrııi::tir. Ben ı;iftı:iyiın ve 
zirai hayat ııı iı;iııdl,yiın. Bi. 
livornm. J.:, velfı !"Unu sövle-
~ . . 

mı·k iı:ıte:ı hı ki lıt•n ç-iftı;ip·. 

:ıl<·lıflotk lı •r \':tt:ıııd.ışı. yu 
\':.t :;alıilıi yapıu:.ıııııı tama. 

ıııih· t:ır;.ftaıiyiııı ve lıunıın 

ikti::•:ldi \'e iı;tiınai faiJt'leri
ııi de t:ıııı:ıuıilt miidrikim. 
Tabii Lilir~iııiz . .Ndekim ken 
di araziındı·ıı 4000 diiniimu. 

ın üslil man nıemlı!ketlerinde 

herk.es uıülk sahibi olabilir. 
ve alıp satalJilir. Me~dft 

Ilu~yauaki mir usulü giui 
bir usul bizde yoktur. Ürf
d:ı muaııam bir kütle mülk 

1 sahibi olmaktan. alıp sat
maktan mahrumdur. Bizde 
balk az çok mal mülk sa
hibidir. Şimdi c;iftı;iyi top
rak sahibi y:ıpmak istiyo
ruz. Çiftçi bilir:::-irıiz ki, iS 

b:ııuı nıucil.ıeuc de yazıldığ·ı 

giLi, çift ile mrşğul olan 
halka <lerlcr. Çift sürer , ken
di arnıisi yoktur. ba~kası
nın ~tr:.ızbinde ortak olarak 
~.ılışır. Yahu<l da az arazisi 
vardır. Zannediyorum ki 
maks:ıd bu ue\'i ')iftçileri 
toprak sahibi yapmaktır. 

z~rnnetmiyorum ki bunlar
J;ııı başka kimıeleri (le ve 
\'İftc;i amelesiııi de toprak 
sahibi yapın:ık meselesi 
lJl(;\·zuu l>ahis ubun. Büyle 
ulıır::.:ı o zaman hayvanrnı, 

~dut eıb.\·atını e\'ini, tohu
ıııuııu \'t! miilecl:n-il seruıa

yc-~ini t.le vrrnwk IAzımgelt:

cı• I\ tir. ( \' erecp~·iı sesleri .. 
l1 ü~aade hııyıınıııuz. zanne-

nil ~·:ı ni :.·arısını bugün kfn
di orrakı·ılarıma de' rf'tmi~ , 
Luluııtı\' Ul'lllJI. eu i:-;tu ta. . . 

tl;yorum ki buna hiç uir 
()~\'Jetin Haıim::-oi talı!lm

nıül e•lemtz \ ' t' l>u, dürıya-

ııı:ıuıile ı;iftı:iııiıı toµrak . !l · ııın hiı· bir w·rinde lıövle . . . 

- -22!!2 1 _ı 

Kömür Sergisi için 
Tenzilat 

' • I' J\1artın 20 sında nıüd<letince serg• 
Ankarada açılacak daresi tarafından bİ' 
olan könıür sergısı futbol turnuvası tef' 

nıünasebetile şinıen- tip edilecek, Ank~,r~ 
d i f e r tarifelerinde stad yonıunda Tür~1' 
yüz~e 60 nisbetinde 1 yeni~ en ileri gel~': 
tenztlat yapılae~ktır. kulüplerinin karşıJ~Ş 
Bu tarife sergi de- nıası tenıin oluoac~~ 
vanı t'ttigi n1üdd~tce t y · · .. ..,Je(' . . . ır. 111eaynıgı~lt 
tathık edıle·ccktır· 1 k 1 ~rı 
Yolcuların istira ha- <. e at 'OŞU arı Y' '( 

},..caktır· Ayrıca b.
1 

tını ten1i o etnıek için f 
Ankara ile İstanbul egknce gecesi tcrtı~ 
ve İzınir arasında hu ı e<lilrnesi düşünüleL·.e 
su~i trenler is!etile- tir· Sergi nıüd<leti•1' 
cektir. # ! bir <le gaz\!te çık:ır1 

Serginin <levarnı l ıacaktır. 
Mısır~a Papazlar Ayaklan~ı 

Londra - )yukarı nıişlerdir. ; 
l 1\1ıs1rda As!\İut civa- Hül<ıiıneL 111~.,~~ 
: rında ki çölde bulunan t ırı işğa 1 için üç ~ .. ~ 

.na nastır p<lpazları, 1' kiş i lık hir kuvvet go 
Başpnp<ız isy~n et- denniştir. 

, ,.,, . ,,. . 
.. ,,. ... -. . . 

Kiralı~ Ev arayanlara 
Kiralıt Evi ~ulunanları 
Büyük kolaylık· ,,. 

811 ay lcinde Evlerin klralalll• j4 
manı olduğundan lıer kea klrahlı &' 
ve klralak Evleri bulunanhar da 1ıftl 

hihi olın·ı~ırıı: g-ı::rek iktis~ui 
ve ~ert:k i~tiuıai bakımtlaıı 

ı;ok faydalı giiıiiyorum. 
Anım:l. :trlf!tlig'inı gibi. biz
de t.liğer mem1cketl('r<.1e oJ
t.foP,-u gibi, hukuku uıedc·ııi
ve haı icinde insanlar vtk-

h:.ıll~dil:.uiş ıh•ğil<lir. Fahri- 1 
ararlar. ~ 

u " .. .. l k • t.'ı·rı.ıl• ouııu gı>ı urıuııc a ara · l' il 

. . 
tıır. v~ ötcdenueri yoktur. 
)lfl sl iim:ııılik mülkiyeti bir 
:ık:cl<'İ diniye olarak kabul 
~ı ı jl'rj idn l>iztlt• \'I' biitiiu 

~ ) 

kaya aırn L: laıım olduğu 

gfüi, toprağı ;~)etmeye dP
!lUHtlt Jazımdır. Bilhas~e a
meleyi toprağa çh·ilemek 
v~ onu topıakta tutmak 
çok ıor bir meseledir. Onun 
için bencr, bu • ,·esile bilr, 
dediğim ğiui, onu toprağa 
bağlamiik çok ıor olacak -

(Sonu \':u) 

Ev arayarılaıa ve kiralık evi buJunıı ~ 
lara ,, bir kolaylık olnıak ilzre ço 
ucuz Whı ,.e reklam yapa<·ağn. 

Kiralık Ev aravaniar ve 
kiralık Evi bulunaniar idarehaııe" 
mize müracaat etsiuler. 
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1 Suriye için hazır-. J_.p 1 YA~)· Bugünkü Postaiar 
lanan marş -ır. sa. 

Bu ğd&ty ti 

N oh ut 4 

A rpa ~ 

Mercimek 3 

\'ağ 7fl 

Deri. 40 

Yün 40 

Badem 25 

Badem içi 05 

l'irinç lf> 

30 

yaöı • e- 80 

:n 

115 

37 20 

820 

UlıUSSESI 
Abone ve llAn 

şartları 

Seneliğt 

Türkiye 
için 

no 

ltsO 

::300 

500 

Hariç 
_ için 

400 

800 

İlanın beher satırından 
{10) kuru~ alınır. ilAn 

. dep mesulivetlka-neşrın · 
bul edilmez. 

Günü aeçen nusbalar 
' ıt;'l kuru~tur 
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Umumi neçriyat"vc yazı işleri 

MU dürü 
SİRET BAYAR 

Ba ılııı ı~ an y:ızıl:ır geı i 'c·rilıııı''l. 
Basıldığı yer: Ulus Seal. Bnaımevi 

MARD~N'DE 

uı us esi 

ıl> 1 . 

Eski Halkevl Binası Hususi pıll' 
-

Telğraf Adresi 
Mardind~ «Ulus Sesi,, 

-------? 
c::;u ±2± 
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. g adai~~ F o r o 
:~ Bir l ürk Çocuğu i 8 Suad T enik' in 
~ Her kesın ~e .her Türk çocuğu.~un 1 j 1 5 t 8 n b U 1 
~~ okunıası lazım gelen çok gtJzel g ~ A B U 
e~ B j il R O ~7.:i A N D 1 R f$ ~ lı lVI u 
~ = l"' Sattık için_ ıfeluıişti. Arzu edenlere i . 

kıra ile de verHir. O~ s tl k. . } . t' 
$*OGo~~•,,•~~"••--s•oe•~ iE a ı ıçın ge mış ır 

HER1\1ES BABY' lçin~e çot güzel manzara ve resiml 
Portatif Yazı Makinası 

J)Unyanın en küçük, en hafif, en ucuz 
ve en iyi portatif :yazı maklnasıdır. 

. 
t 

Uli;Rl\IES BAB\' \'elikten yapılnıı~, Fev
kulüddc metaneti haiı: hafif, zarif bir makinadır. 
Çelikten kaµağıle () sanim yiiksekliğinde ve 28 
santim mnral>buında bulunan Hermes Baby her 
yerde elde .,,e çantada gayet kolaylıkla taşınır. 

(1özleri yorn1a nıa k için tuşları siy c1 h ın~ 
de üzerıne kaz<lırıln1ıs kinıvevi bevaz 

~ .1 .; 

nıad<leli, bir pa·rça olarak yapılınıştır. 
HEIUIES BABY portatif yazı makinasile hepsi 
açık olnrak en az G kopya elde edilir. CedveJ 
çıımok için tertibatı vardır. 

B:ısıın e\ lınizdl' Cl'ıııal ı~ıııa\;;l uıüracaat . . 

~ ~ulunan ~u al~üm satlığa çıtarılmış~ 
= Piyutı 15 kuruştur ~ 

~ınııııiıiunôıÜtitiiilônıiııIDınıHıüıôüıı;nınınınıMunırılınınııiıwıııüıttıiıt ... 

a-.•-••• • O MARDİN O 
~I G"W"l l"lll'"W'ır:'Jl"'"W

11111

:ı·~'] ' l11ı..dl, L..L~':'dl h:::n .... =.x; .. ıı.. ~ 
fi CM) B·A S 1 M E V i CM) 
~ Doğu illerinin en modern bir 

:t BASllVIEVIDI ~R • .. 
>) Her Nevi Def ter, Çek, Bono, Makbıtı1 

~ Kağıt başlıkları, Kartvizit, J)avetit,e 
l':I kartları, Divar Afişleri, Sinen1a, 11· 
~ yatro biletleri çok güzel bir şekilde 
"-~ bas!'ır ve. kısa bir ıııüd<let için..le teS" 
~ lin1 rdilir. :1 Yeni getlrttlllmlz fautazı, kUbtlı 
._. harflarJa çok şık reçete basılır·. 
/Ti '.'t•rilecek siparişler, göıH.lnilecek paralar )[ardıfl 
• <le (Ulu~ :sesi Basımevi ) idare müdiirliiµ;ii nulll1t> 

~önderiluıelidir. 

1 n.ışarıuan gön~erilecek sipariş ntimuneıer~~ 
nm O!{unaklı lıır surette yazılmasını müşterı 

··----~ 


