
~ahib ,.e Başmulıa.ıriri. 
SİRET BAYAR 

'ıleınıek .. 
et nıenıuune aid yazılara 

tıııvııuarımız a;;ıkur. 

~:tk:ııuıayan yaıııar geri 
verümm. 

Sayı 999 

11 Auustos 1938 
Perşeınbe 

- . SİYASAL GÜNDELİK TÜRK _GAZETESİ 
Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı A{!ustos 1927 
E CT as 

Japon harb meclisi f evkal8de 
Yeni Türk Harflerinin 

kabulu 
bir toplantı yaptı 
. 

Çarpışma ve taarruzlar 
Yazın: Yaaln &:11t111i 

ha~ A~ustos yeni türk 1 giıdi 6 ay sonı a gaze
Şin~ leı·ınin kabul edili- ı te okumaya. ar·kadaş
rnu ~d?nuncu yıl dönü- larma mektup yollama-

. ya başladı. Ordu oca-

h Eski devirler·de arap ğına girt>n delikanlıl.trı-
aı fleı"l k d Yu 1 e okumuş bir ınıı, es i en okuma 

deVam ediyor 
14 Sovyet t-yyaresi Japon 

mevzilerini bombaladı 
ın:ı~d.ıı~ sıfatilc itır·af et yazma hilmeyeııibti~ ar
dev~~·~ki ( ·\1'A1ÜRK) ıarımız yeui Türk harf- Kudüs 10 (R 1dyo) 
bıırrı1nın r.esilleri Türk ]erile oli·ı·u·a ya. zıııayı \ Royter ~· ja nsı bildi-

ken diğer t~raftan 
on 1 u hu ı şiddet 1 i 

l'etileeı inp ka \'Uşmak su- -
ltıa daha kolay oku- çabucak ogı endıler. ri yor: 
ileri ~azma alı~mışlar Yeni Türk harflerile 
ler..1· erecede yetişmiş. ü d ı· . <l ''it. g ııeş ımız e arıa 

lenA.raır harf1'1rile biz. 
SoftaıÇ~c'ıkken okutan 
sırıa a.~ ın karşısında ha-
1. r uzeı·inde ct· ·· _ l\er·ek ız ço 
caırıa otuı·,tuf•u ınuzu ko-
rın n !'.aı · ıklt huc . ıa-enr le1 iı .. 'Ye "utulaıilc dtz-
l'i nıze \'Urarak bizi~-
hat okut· ııa şekıller·ini 

ır\ıt•ı . p; ır· · 01 uııı. Ne idi o 
J.;, 1 kil ... 

tu1• •• u enni elfi kö· 
. onııu b . '. ... 

nı, be .' :Y~. ku~m lıen 
he,, Yı kcıtur bönnü ) 

"y \'y 
hocaı· ~ Yyy dıye bağır p 
1 aı·ın e r· . ~ . 
eı·incı n ·~ e Çt>kış-
l'ıkıa erı aksıı ık tık sı 

rınu 
l'atı nn masum su 
l arımı . 

kaynağına kavuştu. Ül-
kümiiz şudıır: sözümüz
le öziimtiz ölçülür. dun
yada eşi yarad lmayan 
inkilahımızı yarataıı ve 
yaşaıan (ATATÜRK!·.) 
ıııınnd VP. şükran borç· 
larıınızı suııaı·ken büyük 
e-.;erleri Tiirk 9iirlerile, 
Turk musikisile, Türk 
dilila hiitün cihana an
hıtmak her J'ürkiin ıılu
SHl bir ödevidir. Türk 
\A'l' \NIN) ( r\ ta) tiirkün 
giiz bebt->ğidir. ~ .ışayo 

rıız düı ıy<J uıu~ıarını da 
yHşatarağız. 

J ' po ı Ha rh \1,·c
lisi hu gü11 fevka
lc"1de ve 111ühin1 bir 

içtiın<ı y:ıparak ba
zı karnrl ır Vt rnı ;ş 
t ı f"• 

Ku<.~ü' 10 (R dYo) 
Roytt'r ;ı j nsı bı İ<l ı· 
rıyor: 

Sovyet lt'rlt· J ı pon
hl r ;1rc,s111da bir t~
nıftan u \'ttsnın k . . 
· ç in gö üş nt·ler, 
konuşnwhır y: • pıhr-

1 çaı p şnıa \'C taar
ruzl.-ırına de\·an1 et
nıektedirler. 

Hu gün, Ruslar 
tarHfın<lan yHptlan 
hüıün ta~rruzh~r 

J •po.1lnr tanıfi,Hlan 
püsL ürt üln1iiş · ür. 
Aııkara 10 (Radyo) 

ı.ı Sov yet tayyaresi 
J , ı pon 111evzi lerine 
hücunı eder ek boın
ba rdun1f.n et n1 iş -
len.lir. 

J ,.. ponler n1evzi -
l ~ r ini n1uhaf cıza 
t'tınek t ed i rler. 

aı·? za ınen şaın ar-

'I'ıirk · k 
retli eıı 1? ılabınm kııd -
Pırcta eı-ı bir da.ha kı-
ı. rnaınak .. 
... ara C!i . uzeı·e bu 
d~kluı·ı hılleri la.yık ol
Roıı d·· kara Yel'lcrn u. 

h Ben . 

Filistinde tethişçiler 
Nab!usta bir bankaya saldırakrak 
külliyetli miktarda para götürdüler 

o~aıa,. Yedı yaşımda 
~al'ha . da okudum o . ,, nın • 
cliYesini ~. se_neJik ı·üş
kendiın bıtırdııu. ancak 
ıa.cak k okuyacak ya
biıdirn adar kalem tuta 

tıerinı~n bıılbnki kızım 
C\UQQ\Lr· ~edi Yaşında 

ııeı DleJu'-biai 

Kudüs 10 (R .dyo) 
so11 hir h:ıfta z;;r. 
fı 1<.h1 bir HZ V;\tJŞ 

1111ş gihi gö ü1en 
tt'dhiş hareketi ve 
ho nh.ı su'ı k ,-ısdları 

JüuJ~u b..:ri tidJet-

1 e n ın; ş t i r. 
Bu glı : ı Fılistinin 

hir ç ,k yerlerinde 
ıll ü h i nl hadiseler 
c rey.nl t tt gi bil · 
diriln1ektedir. 
~t\ballah çet~kr 

her tarafa saldır
nuı ktndırla r. 

Bu gün öğlede" 
~onra n1üsallah ve 
hüyük bir çete NHb
lüs şehrine hüçum 
edcrtk banka bıua4! 

iTiZAR 
Makinamız'da vaki 

olan biA. arıza yüzün· 
den ga~etemizi dün çı· 
karamadık._~ayın okur
larımızdan özür dilt!riz. 

Tan ve Haber 
gazetleri 

KAP.ATILDI 

İstanbulda intişar et
mekte oı~n Tan 3 ay, 
Haber de bir buçıık ay 
müddetle vekiller heye
ti kal'arile kapatılmıştır. 

Suudi Valiahdi 
lon~raya Gi~iyor 
Kabirden bildirildi

ğine göre Suudi Ara
bıstan Valiabdi prens 
Suud ile kaı dt-şi prena 
Mehmed İngiltereY,e git
mek üzere Ciddeden 
hareket etmişlerdir. 

r rensler bu avın on 
altısında Loncl..r9.cİa bulu
nacaklari.1ır. 

"tnı yıkmışlnr kasa
İarı kırarak bir çok 
par~ları götürmiş. 
lerdir . 

Çeteler bu gün de 
bir çok kô~lerc taa
rruz edertk y~ğma 
"e adan1 ö~dürmüı ~ 
ı~rdir· 
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Türk .Gençliği 

VE 

o ou pea n g ı~ , Ilt'Ş t r ettı~l lıır -~-aı~r .. oı' 
ile hoğazların rıJtıııııt l~ 

Du Y U Spik lngliş taa!lık olan l>t!ycelt~,r-
Montrö konferans 01 il 
rar:ltına ~ iştirakini t:ı 

lngilizce Konuş~yormusunuz1 etnıiş•ir. ~ 
DersiII1 • 

Yazan: e m er Hayali Karakoyunlu 

Bıı ~t'kildc nıatld1 ma • 
ne' t bütiiıı hayut ka~ tl:ı 
rırıd:ın anHlı" yalım. ~c~ ki 
t~1\ıii .. iJc yıışayaıı ilk iıı:-aıı 

ay!ıı zattıarula. tal tialm 
••fitiin crHclü kleıi'e ıı He l· 

~· 
ddc edclıih'cek ;t-'kildı-~ 
lJccl<·ııL'n tekfımiıl etırı ·-ş 

nıilkeııımel lıir ~portm••ı ı -

"dİ. 1;-ak:tt o tizi ki iırkiş: ı fı 

upnrnd:ı iıl ı fi ki it· d ,, ğ il 
-i•)\ ki t:.t.lıiiı;ile !•fi:rn~mı~ 'ı· 
tıüvlecc keııtli kf·udi-..i : ıi 

ı · ' "' . 
d<'~il, tnhiat onu mükem-
mr l lıir sportnwn yeti:-;tir 
ı 1: jl i. O tıir da fa her ~PY· 
<len en el iyi bir a \"Cl j.li 

<·iiııkii l.arrııııı doyurm:ık 

için sııd.1. karada y:ı~:1yaıı 
lı• yv:uıhırı -avlamak Hizıı ı ı· 
ôı \"l' ouıırı iı;in hl'r ;.n 
~ ~ hf'r d:ıkil. a a"ı pe~iıu1e 
i\o~iyor 'o oııu y<Jk:ıl t 

mak iı;iıı sarfctıirri Ptıı"ıji 
ı:eticı·siıııll-. keııdbi ı~e 
tırkııHh.ı olıııa~ arak ..-ok 
nıiikeııııııt-l spor ıniiıı ıarc-

' terk t·dh·or. Ve uödı•ce . . 
:-oğ"uk, sıc:ık lll'r ŞPye k:ır~ı 
a~·ııı clC':PCPıle uıııl;ave

ııwtli yı· ti;:; i yo··dıı . lliil.i~e 

o ivi bir kosııcu idi. Ciiıı . . ~ 

idi y.t kfw:.1. .yor 'ey:ı ka

\ıyordu. İyi rıi~~rncı idi. 
ÇiiııkU Li:t a darııııızı t.u 
giiıı çok has~~ı8 silahlc!la 
\ uralııliyor:ız o t•ışla nır 

mak ıııc:<·bıı ıiyeı iııde idi. 

Riz cınııiyl·tiıııizi temin 

f'tıııek "·e h:ıricin hir ç.ok 

h:ılleıiııdı·n kt>ndinıİ7.İ ko
nmı:ık için ıııükcııHı ıcl ' e 
k:ıp:ılı e' inde utıırııyoruz. 
ü etrafıııcfaki diğer uı·ıh 

luklann raarruzıırıd:ın kerı

digirıi korıını:ık iı:iıı hir 
çok gı·c+' \'H gimdiizlı>rirıi 

baı:ın e:n yiiks~k :ığaı;hırın 
tcrw~iııde ge\·iı iı di. 

- Sonu 'far -

Yazan: Öıner Hayati Kara ~~o~·un'u 
Sıxt LessoD - Slkst Le-sın 

ALTl~CI D E RS 

Bıındarı e\'\·rlki Be~iııci der::-.iıııizılı· (h:ıve) fili nıii 

ıeallıli:;iııiıı,, (Ptıst) rrıa1.i haliıııh·n lmiı:;etıııiştik. Bu 

gii ıı c le Fü tür hali ııdcn l>absed· cegiz.. 
lnıilizce 

vaııtı_.ı Okunuşa -·--
\Vill 
1 'Vill ha"e 
y u \Vill ha' e 
he \Vill ha'e 

shc will ha,·e 

:ıy 'il he'' 
yıı ' il hev 
lıi vil hcv 

si v il l;fn' • 

Maııası ve Tasrifi 

... Cek, cak, 
brn ııı:-ılik o1ac~~ırr: 

sız ıııalik ol;ıcaksırıız 

(nıiizı·kkn miifret ga rip) 
o ıııalih oLcak 
(ın üeıııu·s miifreıl garip) ' 
o malik oiae4lk 

it will h:we it \'il hev (rıeutf!r) o malik olacak 
w•· wiıl ha ,.e 'i \'İl hPv biı nıali k ola~~ız 

voıı will ha,.~ vıı hil lıev sız mali'< olacak~ınız. 
ttıev will ha '" Z dl'\. 'il hf>v uı Iar ıırnlik ol<ıc;•k 

~i:•al ol:ırnk lıir iki kı~:.ı elimle içiııde gfüt•lim: 
İııgilizce y;tıılış: 

Okunuş 

Mauast " 
" 

I \YiJI ha' c a lıook 
e bıık 

beıı bir k italıa ıua lik olu cağım. 

Tobe Contlnued 
SONU VAR 

sesi yapıııış olıyor<!n. 1 

:::arıiyrn yaşad•:!ıllll 'T. l. ____ S_e_c..:::,. .. _m_e _ _ H_a_b_e_r_f e_r _ _ __ 
:-chirli ik, ııı e. leııilik haya 

Açık Teşekkür 
Tııtııldıığ'um ıımumiza

fiyet ilt· ciğ'er hastalı~ıru 

\' iikııek ihti:•a~larile tc• lad 
i>d<·n beni muh.-kkak 
üliiııı<lerı kurtaran ~f emle

kt~t hastanesi Başhekimi 

Şım·f t><ldin Kf"l'ieu ile teda
d altın.la hulunc1uğum 

nıüıldet ı:ı rrindt~ keııdiıo1i 
dıışı•n ,·a·ı.ifeyi Hacla gfü
ıııüş o'd ığımı lıü~nil rııu:&· 

nwlcı ı t>n H eıı ışir~ Cemile 
Yılıl11a ;ı l t>tıi tPşek kJrU 
\'İC l :ırı1 bir lıorıt lJilirim. 

:: .. ı '~~i"";~'.;;'.~ •. ::.~:~~~;~: Bulgar Kra lı lçüncü Umumi 
h1 tı·n lı:n.e ıı b ii 5 b ii 1 fi 11 Sof\ adan bılclirildi-
nı:ı lı rııııı l'trııi~ ,.,. aııca ·, Mu" f 111 ,·ş !!ine ~iirP BuH!ar U"ralı 
illı ı ı~y. c··k ka. ıar ziy:• H' Bori~, lıaJy:.ıya gitm~k J 
hava ;ılıııamna ıuü:.ıa ıde üzre Hulgaristaucıan iJ.Y· 
et uıi~tir. 

llallıuki o ıl:ıima lıol 
ı.iy a lıol ve if ~ar t-u ıhııe· 
nıi~ hava ic;iııdt> YJ~ayor

du. 

Sali~en, biz. bu !!İİll 

~ıc1k \l'_Roğu',tan kı· ııtli

nıh.i mulıafarn f•tmek ç. ı 
n•lerine nıalik olmıınıız lıa 

- selıile, ıal>i:.ıtın hıı ılegiş:K

Hk!criııe karşı uiuk ,ı'"eıııe 
tiıniz a·ı:tliyor ,.e bu lı'alla 

- rın ifraıı şekli karşıımıda 

hcd· m·~ ıııiitt-ı-e::~ir ol11y9 
ruz. lfathııki o" bu h:ılJJr
cl;ırı korunma c;artleı irıi 
hilıneıt;~i ,.e vP.s;ıiıe 111ıılik 
ohn:ıdrtt'ı içın kendiııi tıt· 
bioıtııı bütün gücliikler.Uıe 

rılmışt1r. 

Kralın İtalyada bir 
müddet kaldıktlin son-
ra Londra Ye Par·ise de 
gitıncsi muhtemel gö
riilmcktt>dir. 

Tuna Konhransı 
Büyiik bir Eltiemmi

~·et atf~c!Heıı Tuna kon- 1 

feı·an~ı diin Siyamu'da 
bit• toplantı yapmıştır. 

· MeiSİn~ ~ Mui 
Mı:ır:-inde \ l uz yetiş

tirmek üzre gerıiş mik 
yasta bir Muz m1nta
k ası kurulması karör
laşurılmıştır. 

Üçüncü L mumi Mü
fettiş Tahsin Uzeı· be
rayı istirahat İ;:,tanrıula 
g:tmiştir. 

Tahıin l zer lstan
oulda bir müddet ka
lacaktır. 

20 aln Uötm1n 
Memleketimize ge

lecek olan Gö~m~nlerin 
nak liyatına bu h afta 
tçinde başlanacağı ' e 
hu Rene Romanya ve 
Rulgar istanf"fan yi .. mi 
bin kişi kadar geleceği 

babet alUa•utıat. 

Eı ıcii ıııen Haşk fi: ibi 
Kizha OolBstl 

YüKseK Tıcaret 
mekh~i 

'Yü',sek T "c ı rc t 
~i t kt t'b nin Kültü r 
B k a nlığı na de\'rİ 

biıuı"'k ji~r~\!la:•. 

Manevra 1arı 
. ı.ııit 

İ!ltaııhııl r..fik_l_erı ıJı'! 
okudufruıııma gore c 
. ı· . ,l :ıp ·J:ı 

fltn ha\"<l ı"'ınue '!• r• 
büvük a8~eri uı.:orı;ı' 
rın h:ızıı lığ"ı lıitıııi~tir· it 
ıörlü kııalarımııl:ı w·~
\'l~ geııiş 111ikyast.ı. ~ 
ku ' '' cıleı iıııiıiıı işur•'11 
dece~i hert·kat bU 

k ,e 
onımrla h;ışlay:u:a ,rf 
sıl eheııııııivttli ın:ı''3• 
hı r ayın yiruıh:;iude : 
);ırakt ır. ış 
30 A&ustosta El:ızı~' "' . ,,. 
Pıl~cak bir n•suıı " rl 
m:m~vralara son ,.e 
cektir. 

ıı 

IliikOnıctin tıaY:ıd' 
cuılcitııwk huE\u su'' 
pren--ipler ini gilz 011 

tutan ' e bii t.iirı 111;1ıı• ~ 
nı ucnzla.trna va çalış' . ı~·=' hiı•arla r idaresi h41 
hiivük ihtinıcını te~ -. .. . ı 
den ı;;of r:ı tııııı fı:ı 1' 
lıir dalı:• iııuirme~e 
vernı i~t ir. . 

Bu :ıy . rı o:ı ht~ 
itibarPn ~of ra nı1.U 

iııhis:ır şııh• ·lı ı iııc!e .O 
ke•ıde olar;ık ~ılO 
kuru~taıı s.ıtıl«caı.tıf· 

Y:11 ıuki p r şe 
günü öğl. deli ı;,O 

D
. ,.,. 

sa~ t 13 te ı.\ ' ~ 

kı r, İs t<n thul. it J 
r H, Nu.;a vhi11 , 

1
, 

. "' K, 1., l ı pe, D ' ' .,, 
d<' ~l ZI 1 i:, l pO f . ,e 
la rı g elec ,. k 's , 
h h s:Htl 6 J:ı 

G .. 'l. 1 ,,, •• 
cuş. h " '' ·' 

C. - ., 1 j t'•'. 
~'Z t , og e" ." 

r;.l 18 de · • k•· 
·r rc n po,t;ısı 

~'-k'~ir, 



Pedogojide 
snnem©ı 

.ÖN SÖZ 
Yaaan: Zekl Teomaa 

ULUS SES! 

Mardin Vılayet 
Encümeninden 

Mardin Diyarbakır yo· 
tuoun 67X-100 nci kilo· 
nwt re~intlek i betonarmf' 
mütrmnıim inşaatı 4/8/938 
tarihinden 25/8/'J38 tarihi-

m ltardin Ha\ke' i ~al ş cdereK alılı. ne ka,~ar açık ek~ilt 
h:lar_ıııılan bir nıev"e da E<lh;on,jelatiııli şeritler mP.y~ çıkarılmıştır. F.rşif 
n,l;iır.Juın. 3 yıldır ><iııe u-.erinde lı:ııeketleıi tahlil bedeli 

424 
lira 

97 kuruş 
ıe;,' Unııtımıştnm. Sinema etlecek ~ir alcı olan Ki· tur. llmlesi Vil:iyet Daiıııl 

. etıııe~ \ · . . Eııciirneninde yapil:ıcak 
tlf'. i ... ııı tekııt!< mN~· tıeıoskopu 189:3 te icad 

il rl

• gılıııhr. Dı'ın." ::ı, ""ı'•z. · F k 1 tır. bu hmuıı-ta fazla tef:-i-•!1: u , • tıı. :• ·at Kiııctoilıkop a \'Otn 
1 

I") • )at alıııa!~ bte~· e11 talipler 
de s • ~ ıaı :ın IH·yaz 11 .. r. müteharrik te~imln bir ku ·an"ı•l· Vilayet daimi enciinıeııile 
la tını '\. ·l~ n, ~a11ğ'at ı-ar- tunun dibiııılc lıir "işi ta Nal ia duiresiııı· ıııüracaat 
lıtıııt .t~ ıh f'tme\'i ıte rafından gfiı iilelıiliı ·1

1·. ı ı ·ı ınıışt • u arı 1 an olunur. 
Juıv unı. Ro ı ııeo - - Sontı u:ır -• et Fil" . . v ~ 1 - 4 

~avı 999 

-----------~~---Cla~ ı' K.lloa• 
Mardin-Sa vur yolunda Kr. il sD. 

yaptınlacak ohm 1:?45 li- Btı!rd:ıy \-4_ h.~ :\rp:ı ~ 1 75 
ra 20 kuruşluk şosa taD..i.:-, 1 .

1 

-r ıı hir c:n"al)'ônO -
ran t>l'lit3İy•·si 4/8/98b ta ·-1 >:ırı 3 1-
rihindt-n 2o/8 938 tarihi· - ı-~ohııt 4 
ne kadar ~ıçık eksiltuwye ıı_ \tı · rı·iıı ı t:k -3 25 
çıkanlmıştir. Muvakkat te ,. 

1 . ı 'ırı .. •' :>5 
111inatı 94 lirndır. halesi " -

d 
. .. ,1 .( :--Hde Y :ı~ 83 '.-_ j Vilayet aiıııı encumenuu --l'ı>ı ... y:ı{!"ı 

y ··ınlacaktır. Fa1Ja tef!'ilat 60 __ ·,.· 
-Z_ı·~ ıiı ı ~· :ı,!ı ·· 

almak i~te,_·en tal.blerin \ iııı 30 1 
Daimi ViUl.yt-t Encüm•·nile 1 lttı i 3 2 1-- L· 

M"'rdin Nafia dairc~inf> l -li4Hleill 'Jo) 1 
mUracetathırı ilin olunur. -lhııll'lll içi -- - b5 - - ---

Cc\ İ'l. ::W - -
Ctt' İi'. ic.;i 40 _ 

Mardin Vilayet i ... _ 
1 

Encümeninden 
PİYASA-

Halk . ıuıını ~I arılin ı-------....:..--- 1 
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