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(Jumarteal 
SAYISI (2) KURUŞTUR 

Baş~ahn ve Hariciye Ve~ili lstan~ufa 
Gittiler 

Ankara 12 (A·A) 
Başv~kil İsn1et l .. 

Kamutay da 
Dün görüşülen 1 

Kamil 
Atatürk 

.. no .. 
~1u y..1nlarında Hari .. 
cıye Vekili ve H · · 

- . 
ışı er Şefin Yüksek Şahs~yeti 

Yazan: Başvekil ismet in önü 
-5-

arıcı-

ye Genel sekreteri ol. 
duğu halde dün ak. 
şa n1. İstanbula gittniş 
lerdır. 

Ankara 12 (A.c\) 
Karnutayın bu gün
kü toplantısında lü36 
n1:\li yılı ınü v~ Zf' nei 
uınuıniye kanununa 
dahil b;izı idare büt-

-Soııu 2 ncl aayf ada--

At.atürk, şahıslar arasın
da olduğu gibi milletler ara
swuaki rufüıt•sebatta da iti
mad uyundır'lrn nwsolesine 
,.e şayani itimad söılr:re 

uiiyük bir ehemmiyet atfet-

Müstakil Hatayla 
Türkiye arasında 
Ankara (l'ı\N M 1 .. 
MUst k'I u ıaoırınderı) 

a ı Hat~t·Ja A . 
ta .ı n.ı "~-n a r~t:sınd. k. 

C. H. Partisi genel Sekreterliğinde 
Yapılan toplantında halkın dilek ve 

kAyetıeri görüşüldü 
ııııi l '1 1 tc.maırı lavıcı ııa:ie >et !eri t . • 
Ol:.u . aıızım CclC'CPk 
la ) t~dlıırlerin tt·suitine u·ı~ 1 

ııınış ır. ' " 

l >alıılıvc u k & • 

la . . · ~ t! aletı, Hata\· . • ıı arnızd ık· .. ~ 
{Jel(! .· . ' ' 1 t:ı bıı ,\ P.t IJH'S· 

ı ını \'t• 1 y 

1 e · ·ı"I •:.g- 1 olacat";·ı , .., an t ı . ,.., 
j .. ha· ''l\ ııt t•deıı lıir pro. 

zırhııuakla ıutşğul<lur. 
Hundan L . . . 

lı·ket . aşka ıkı uı<'m-
ıı·•s l.ı .ır:ısınılaki mali ıııu. 
• • t.:tl " . 

ve il eı ı lanzım gayPsil~ 
p. kalay Bankası atlilı· lıir ı 
t..ı.ıu a kurııluıa ı iı·irı bw 

1 \! \!b 1 u ~ . 
~ ·> slerı; ~ir işilııı iştir. 

Maraşııı 
Rurtuluşu 

C. ff. Partisi Genel Sekreteri ŞUkrB Kaya 

lA Ankara 12 (A.A) - Ankara 12 <A·A) -
4'Jar.rış bu , .. Dün C. H. Partisi ge-
luşu ~.un. kurtu. ne 1 sekreterliğinde 

.. nuu 1 ncı vıl dö- ·· k 1 .. . l1urı1 i; .. ~ genyon uru uyelerı 4f)lı b" ··ı b. . 
Stvj uyu ' ır ''c valayet konğrde ... 
l;ı k.~~I v~ coşkunluk- , rinde ınüşahit olarak 

u an11itır. b1.1luoaa Saylavlaruı-

da iştirakile ynpılan 
.toplantıda nıüşahit 
saylavların konğ-reler 
hakkındaki cevapla
rı ve şifahi verdikleri 
iz~hat üzerinde n1ü
ıakere cereyan ctmiı-

mektedir. Onun fikrince, bir 
ferd veya bir ınillet, gerek 
uahilde cereksi hariçte iti
mada lAyık olmalıdır. Ata
türk bu gibi ferdlcr ve bu 
r:ibi milletlerle çalışmayı se
ver 

Temas etwi~ olduğu dev· 
Jet adamları hakkında dai
ma aziz hatıralarla Die~bu 
olan Atatürk,' tesis etti~i 

· clOP.tJ~klarlı Ueğişın~ l>ir ıa-

- Son'• 2 ' ncl •aylada-

tir. Raporlar ve şi
fahi izahatlara &öre 
h~• Hnn dilek ve tike\-

' yetl~ri açıkça görü
şü l müş, seç n1tcr ser-
bestçe yHpılmış. Va
lilerin parti b.ışkan-

1 lıklarına tayini ınüs
bet neticeler vermiş
tir. 

Genel ·sekreterlik 
raporlarda gtçcn me
selelt6r bakanlıkları il
gilendi ren d i le k le ·r 
hakkında ica,J eden 
kararları, alacak, tc .. 
şebbüslerde buluna
caklır. 
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Şefifl Yüksek Şahsiyeti 
Yazan: Başvekil ismet inöııü 

dakatle merlmltur. 1 rinde uzun miid<let sarfı me
)lillı:-tl eriıı biruirlerile te- I sai ctuwk kudretini haizdir. 

masa gelmelerinde büyük- .\skcrc kumanda f!ttiği gün
leriniu ta.vassııtlaıı. mühim 1 ]erden kalına bir itiyatla vP. 
rol oynar, S:\bık Kral Se- müthiş bünyevi bir muka
kiıinci Etlvard 1rn Türkiyeyi vemeh1 itimad c<ler~k uyu
ziyaretiniıı, "Hd millet ara- madıın, istir•hat etmeden 
sınôaki tema?, Famimiy~t ve günlerce ı;alı~ır. Bir çok de 
muhabhtt rabıtalnrını tak- falar onun yirmj dürt saat 
viye etıni:;; old~ğunu btira- vt>ya <laha fuıl, bir uıüd-
<la knyıletmek, benim jçin det kitauları arasında teteb-
son derece nıucibi memnu bli ettijtini gön.itim. 
nivettir. 

· Atatürküll başlıca ıcTki 
"e meşgalesi kültür işleridir. 
Umumiyet itil>arile tarihi 
tete'bbüleı:e 'c· bilh:ı..;:s-a Tüı k 
tarihine' güııtlc on tiaat.gibi . 
uzun ui"r zaman hasreder. 
Bunu senelerd~n beri devam 

Tarihi tetebbültrinio çok 
verimli n<>ticı,leri olnnı~tur. 

Mekteb kitaulnnnrn bile de-
6'i~tirilmv8ini intaç f'd~n bu . 
mesai, :Hk(·oloji sahasında 1 

beynelmil~l kıymeti haiz ola
rak bütiio dünyaya arıedil-

ettirmektedir;. ·ı. . mi~tir. 
Atatürk hiç durmadan, 

r • 
di 11len ırn den l1i r rno\ zu iiıP· 1 Sonu Var 

--
Frankın dilşn1esi yUzüntlen . . 

ihracat tiiccariarımızın uğradıkları 
( 

Zararlar telafi edilecek 
Ankara. 12 <A.A) - .1 raların l<ıynHıtt~n dü-

A 1J,ğı nıız nl:t llınıa tn 
.. c:.... (""' ' gorc ı .. ar ~ız .. r.illl(l-

nı n a il ın c~ ı ~ınd.u1 

ş }rüln1etnesi ndeo ön
ce yola çıkarılmış o-

ld n ma \la r bedelleri-

[ 1 Telgraf Haberleri I) 
Kamutayda dün görüşfr 

len işler 
- Bat tarafı t ncl •ayfada~ kafade tahsisat ol:a' 

çelerine ve nıünzan1 rak verilmel<te ve~· 
ve fevk.H iade tn hsisa t zı fn s ıl 1 ar a rasınd' 
verilnıt'Sİne vt· bazı n1üı1ak~la · yapılm~k" 
bütçelerde df"ğ i şik lik . tadır. Diğer bir k~' 
ler ynpılnıt-lsın~• dair nun ile de orta ve 
kanun ltıyd1.=-< s1nı ınü - g,.rbi Aoadolunun sLI' 
z~ker~ ve ka~';ul Pt- .1 •ranchn tem .ımcn İS' 
nı i ştir. Kanu .. u •\ hük- ıif;tl e t·diln1t:k üıft 
müne göre n uhtt lif şıı1H..liy~ kc-\dar ç::ıh' 
hütçelerin fıtsıJl;ınn '.ı. şı lan Havzalardsf1 
yedi n1İl)'OO on bir bin başka n11ntakalard1 

yt~di yüz lirn ınünzam yt niden yapılacak 5~ 
v~ c.'ört nıilyon b('Ş ı iş1t" rİ için otuz bir 111 1~ 
yüz on iki bin ~ltı yüz yon lira tahsis tdil' 
o•uz :ıltı 1irad cı f ·v ı mişt! r. 

Edirnede 
Nehirleriıi T aşmasındatı 

Sular 4 metre yübel~i, setiz on 
ma~alleyi su ~astı 

Ankara 11 <A·A) - 1 vilayet feyezanm f9ı' 
~on g~inle~<le )'Ağa~ 1 la zararı n1ucip ol' 
surekla yngnnırlar yu· ı rnan1ası tebdirleri )' 

ayrılışını . ınüteak 'p 

Hollcında. ltRl\'P, İs 
viç.r.c, ç:~koslo.vCt k va-

1 

n ı n j1a r~· kıy rnet le;·i ni 
<l üsü rff•~ leri nt ti ersi 

zCınden Ed i rnede ne- t' 
n in eski kı ynıctlı:ri . nıış ır 

lurler taşın1ş ve şeh- 1 

• 
jhracdt tüccarlnrın11- · 
zın .oğradıkları zarar
ları telafi için bu p.ı-

- . . 

üzc ı i:ıdcu Cun1'1u ri- ı---------~ rin 8, 10 nuıhallrsini 
vet 1\lerkt z Bankcısın -
" .. 

1 
. 1 su b · ~ m şlır· Sul[lr YJJRDDA~I 

ca ot enınesıne uırn r d .. t t 90 t' .,. or ?ne re san 1-· 1 . b' k . 1 , verı n11ş ~e ır oınıs- nı@ yükseldikten son- Kurban na1t 
yon tctkıknta başla- ra yavaş yavaş çekil- mmda keseeeP, 
nııştır ı kurbanın dert••' · meğı· b~ş 1nrHJŞtır. U Tayyareye ver • 

' n1uıni Müfettişlik Ye 

... - .. - , 
. .. ' :. ,... .. .. .. . .. . •· .. . ... 
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Fraaaızc.d . 
•• Tercthne 

Çeviren : Nurettin Akyay 

-ı-
'>renıburıs. 

senr·J u Fı rnez&r)ılS-ıuda 
Pan· ~~r enl.ıeri bekçilik y{. 
A, rup· adanı vardı; Parfeue 
kar ka .a.detlerinin A~yauın 
b .. ışıh' ıtıyatlarile bı'rle~.·t·ır,·ı 

.. 'ie ırd " r. müştü. Kocasının ileri s~r-
siı b' ~ Yeknasak "e ses- düğii gibi ınezarlı~ın yah-

da ayni fikirde idi. Yahnıı 
bunda öliilere k:ırşı olan 
hörmet dini itikatlarla da 
karışarak daha fazla büyü-

l!raı ır n ha~~t ge~iriyorı.lu. mzca beyaz keuıiklerle &olu 
fth ehrıııın suladılS-ı bu olduğunu zanu•tmiyordu. re daha kk ~ 
Inişr çocu eıı gel- gömülü i:-;keletlerin yanında 
k ı. Sokaklardan tatlı ba- ı uhlarında beral>er ya,adığı-
1 •şlı de\'elcrı'le \'az kış "·u··ıı- · Y ·11·kı e örtrı· . J na rnanıyordu. eşı ı er 
''an 1

1 
ti geçen kırğız ker- içinde \'ey« karlar :ti tında 

cı ar ve tat · k 
ıııeı 1 . ar tüccarlara yatan hu ölülerin .·anat se-
lcard::ırnet. t>c istihfafla ba- sini andıran lakırdılarını ek-
etr .' İhtılll Rusyayı ah.üst s·1riya i~itir gfüi ohırdu. 
c kığı .1•ınan o ihtiyar dene- Orenburg etrdın<la da 

t bır ya t . . b' 
Or 1 d . ş a ıuı. Oğulları Çarpışmalar o1dtt. ~t>hir ır 
1 u a bızuıette idiler. Kız- kaç dafa t>ldcn ele geçti. arı evlener'k b 1~ 
Iere . . " aşka ş~lıir- op mermileri sessiz nıezar-

gıtııuşlf-rrii. Okumak lığın a~<.ıçlarııı1 yıktılar. Mer-Y&ztna\\ ' 
ınektu , ·,.:ri içiıı mPrd"'n yaJıılıııı~ ~i:zel ıne-
d ı P ~duıaıuau·a .. ı 111k 11 zarlar hep lıau~p oldu . .Mat-ı ar K · · ı:ı i1J " 

· arısıle ıneı.ar)ıY.18 b' rena hayaletlerin korkusu dı\'ar "' ır 
. ına yaslanuıış kUçiik içinde y3şamağa başladı. 

~~l",~ulubede oturuyorlardı. İtikadınca. ölliler ebe<lt uy-
Fiut ve kavak ğ kularında rahatsız edilmele-göl'i- 1 . . a açlarının d l . 

rıı:e endırdıgi yollarla ay. rini istemezlerdi. Kerı i erı· 
lJ .Olalış kur§uni haçların değiş nin i:::tirnhatJ.n ını tf• uıiıır. mP-
i~;!~~ maıızar:ısını gönnliğ~ mur kimsel~re lıoşsuıııutluk
dan '1 alışınışlar<lı. İhtilAJ. lamıı gelip bildirectıklerini 
da• k ıo1 nbr~ ~a vazifesi baiın- zannediyordu. Kocası ibti-

a a ıldı "Uuk·· k' v:ır Karı~rnırı bu dü~üncele-bütUn h · v u ımse - • 
raber ay~tıuı öliilerle be- rine ğülüyordu. ~elıir civa-
Bö 1 geçırrnek istenıP?.di. rında ı;arpışnıa bittikten son-

Y e<·e ve · ra vaziyet d'ha. fena oldu. ınak ·. nı nıeıarlar kaz- y 
n ı eı:kıleıfoc: bakmak ce tizleri ezilmiş külsuz bacak-

aze alayı ' ,- sız bir siirü öln rnezrırlığa 
Pıların 1 'lç~~":ı ıı~:za~~ık ka- getiriliyordu. Parf t'.İıc niu 
Çİriyord~. a a ı.mırunu gc- bunlarııı hepbiui umumi bir 

y, . çukura gömnwsi lazım g.-ldi. 
git · nı öllllcr onun ho. una Mutren~ gündüzleri u\ı ölü-lllıyordu. Tal> J· l .d . . 
ına Le b ~ ut M 

3 aı- lerm rulılarınııı istiralıatı için 
intiz ra er Lulurımnklık ona dua eı1erek vaktım '"<"·irir . a rn ve h. 1 ~ .. fıkriııi ,,. . . . . 

1 Yerarş 1 geceleri gi>zleı·i pencerelerde 
ayrıi , e:ı nııştı.. Berkesin ı korku içiude titrerdi. 

)er~ llöuıuı . l'lo" K 
,.~çok . ~ emıycce.ı 11 gelcliti zamatn büyük 
lar1 01,1 z~nğın CE>naıo :ılay- lıir tifo h .. staJıx.1 .::ehre sal-uu•rıı r't,• - • 6 \ 
lerinin d ~ gı 1 çok fakır dırdı. Hast~hğın LUtUn bir 
ti kan ... \ nıcvcurl olahilt!ce- ailf·yi gütürdurru görüldü 

<ta~ıuda 'd' ~ · 
örttux.u . 

1 1
• Başına O kad:ırki tabutlar yctisınez ..... " acaıp t • b ·• 

~ı ile e k' J1r <-z par. oldu. Donmuş toprakta çu-
te btQa' s 

1 hasına resimle- kur kazmak inıkAnsız l>ir 
ıyeıı k~rııı llatrena hale ıeldi. (So

11
u v u) 

BU GO ~KO 
POSTALAR 

1 

1 
Bu gün sabrı h saat · 

7,5 ta 1·r~n ve Nusay· ·. 
bin postaları gelecek 
8,5 ta Diyarbekir 9 da 
J\·lidyat, Sa vur, Ger-
cüş, Cizre, Kızıltepe 
ve Derik postaları 
gidecektir. 

Gidecek Tren 

Bu gece 
tren yoktur. 

gidecek 

Mardin 
Vakıflar Direktör-

lüğünden ı 
Mazbut Vakıflud.ın ve J 

Mardinin Camii kf'bir ma- il 

hallesindı> ( Y"'UIİDİ, Sı...'yyit '==··~ ... :-~----=~~-·~-·-·-·-·-·-·-·-------~~·. Osman şih v~rcsesi yt'S<ui 
Deccar ı:mk~ı arkası Meh
met den·i; efendinin hanesi 
zeminaltı cephesi tarıkam ) 
ile mabdut yt>ian şeyh Ab· 
rliil~:l.İz Ye diğer yarısı şcylt 
, usuf mescidine me\'kur ahı
~a takdir edilen (100) lira 
muhammt)n bedelle mülki
yeti yirmi gün müddetle ;u;ık 
arttırma" a çıkarılmıştır. 
1/3 / mn. gilnü saat 13 te 
ınütet•·kkil kouıifıyona gel 
nıeleri ilfin oluuur. 

8-4 

VAKIFLAR 
Direktörlügünden 

Sultan 1sa \'aklından 

UlıUSSESI 
Abone -ve llA.n 

şartları 

--·-
TUddye 

lçla 

Bir Aylııtı 60 

üç ayh!ı 180 

Altı aylı~ soo 400 

Sene lir;~ 500 800 

İlAnın beher satırından 
(!O) kuruş alını.r. illn 
neşrinden mesuliyetİka-

k; bul edilmez. 

attarlarda \'aki_ harap dü~- ! Günü geçen nushalar 
kA.nın millkiyet1 umum wu- 1 10 kuruştur 

dürlü~üa 8/8/935 giln "e ıi--•ı----~--
16697~/198 s.~yılı emrilc · d f 
yirmi gün muddctlt! açık yurt aş 
arttmn:ıva çıkafılııııştır, is- ' 

teklileri~ ·•akına~ direktör- Her zeman yerli 
lüğüne geluıelerı i!au olu. 

malı kuilan, .. JlUr. 

1--4 



-- - -- ~-~-
.... ~- -- - - ~ ~ - - -~ - -

- .&. -

Umumi neplyat·vc yazı itleri 
?tf UdtırU 

SİRET BAYAR 
B:tsılm ·ıyan yar. ılar geri verilmez 
Basıldı~" yer: Ulus Sesi Basımevl 

MARDi 'DE 

Ul usSeSi Teljraf Ad.reel 
Mardinde •Ulus SesJ• 

·---------------~ 
§! 

1937 
Senesine ma~sus Cep ve Di~ar 
TAKVİl'1lERİIMİZ BİTMlcl< 

ÜlERf.D~R 

Fıatlar Gayet ucuzdur 
Takvim alacaklar ilk önce bi" 

ze oğrarlarsa hem ucuz, hem de 
en iyi takvinıi almış olurlar, 

Takvimlerimizde 
Anl bi, Ru 11i ,ı ylar, Ay V t' Gün< ş 

tutulıııabn, soğuk Vt· fırttnHlı günkf 
v·· zı'ı ol ·l u <hı gib ı (ı . r v~•pr~ t·ın ı l : ı vü "' h J ,., ol 

zÜ ıHJe r ıtt ş 1 ı ur ı t ·• ..,özl e ı · i. ~ r!<;.1 sıııd~ 

<ı' () k g tiz\ r h i k :\ y. 1 l ' rıı \ . , l . ı r \ . .ı r . l ı r. 
M;ı tlı:• <rnııı:ı ı niirnc:ın t ediniz . ........ 
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MOda Albumu l 


