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Sayfa 2 

Ziya KılıQiizlü 

9FÜHK İnkilAp ta. 
U rıniııde onoeş 

yılın ne demek 
oldu6unu :.ınlaın :ık. on
beş yı lda kaç yüz y1li 1k j 
iş yapıldığ!nı öğrenmek 

ıçın Anadoluaun dünkü 
hnliyle bugünkü duru
munu bir bakışta göz
den g(lçirrnek daYayi 

isbata hol bol yeti. e 
cektir. 

Tarih Anadolu top. 
rak lar·ıııda yıllardan de
ğil, yüz yıll(j.rdan beri 
bir fabr ika ınotörünün 
hür ' e gü r sesini duy
madı. Yal ınız orman 
yftıı ı k l arından kesif bir 
dumanla kablar.an Anrı
dolu gökleri bu gün 
menıl ek(' l irı her köşe
sinden vüksPlen hüYiik u ~ 

çapta lı ac~hrın su vur-
duğu dum anların göt
ğcı-'inde i ı\ ti-.acli büm·c
sinin ku vYetli nalıızJa . 
rıcıı ı şitebildi. 

Dün crömlegrimiz vok-c ' ~ 

tu. Bugün fabrıkalarımız 
İpekli \' C Yünlü kumaş 
la r· ı dost ve düşman göz. 
leri kamaştuiyor. Ar
tık öz mal yaoan mal 
ne demek, anlamayan 
Türk kalmadı. Malına 
sahip olan Türk para
sının nas ıl sar8ılmaz 
bir kudret menbaı ol
duğuna in andı. Dün te· 
mo.mcn yabancılar elin
de bulunan bankacılık 
bugün elimizdedir. Ve 
adedleri sayılamaya
cak kadar çoğalmıştı r. 
Yurdun her köşe:--inde. 
ki senayi ve ekonornik 
hayalın makanizması 

olan trnnkacı!ık cum
huriyet devrinin en ve
rimli müesseseleri ol
muşlardır. 

Senayi ve Ticaret 
hayatmın inkişafına en 
çok yarayan Vtisitanın 

ne olduğunu bilir:;iniz: 
Demir yolu. 

Cünıhuriyetin yıllar. 
dan beri üzerinde israr
J a durduğu bu mühim 
iş son yıllarda son hız
la ilerlemekte bir ucu 
lran hududunadayanan 
demir rayların o hiri de 
Kafka~ıara uzanmak
tadır. T ürk yurdu.oda 
uzaklı~ıll ma&ası kal-

madı. Dün katır sırtın

da eşkiya, soyğuncu 

korkusu içinde ölüm 
tehlikeler·iyle ilerleme 
ye yol k' sdinııcye çalı· 
şan yolcu, şimdi bir 
uyku bile kestirmeden 
maksadına ulaşmak im
kanını elde etmiştir. 

Fll'ka proğramı köy
lü için diyorki: Yeni 
Türkiyenin lıayat ı nda 
köyü her ba kı ındaıı ö
nemJe sayaı·ı:t . Köylü
nün_ sıhhatı, güler yü~. 

lüğU, Kültiir ve devrim 
anlayışında degel'li , Ye 
ekonomik alanda var· 
lıklı olması, bütn çal ış
makollarınıız iç_n önem 
li bir iş olarak göz önü ıı 

C'.e tululacııktır. 

Cümhuriyet dedikle
rinin her güıı bir par<_"a 
sını yapmaktadır. O 
köylüyü heı· bakımdan 

önemli saydığını, köye 
verdiği sağlıks f' l, kül 
türel işlerle i l.Hı t etmek. 

-Sonu 16 ınoı sayfede-
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Büyük Şeı Atatürk 
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\\ 
~~{ V~r©D At©ım i:~{ 
FJ V 0 ta ~~J !fi ©l IF © ii2J ~ ifil f~··t 
w ~ 
(~i ~ b tvl . . . Topragı yaa Urümüş, • • · 
V··i Kılıcı pils bUrümtış, li.j 
f~l Bir ulu•a can verdin, ivi 
V·.J Var ol atam var ol • en. iı,! 
~1 ~ · · Kararı•ken bet" yıldız, • · 
~lJ Kara b aalarkcn her kız, l~! m 6 ~ 
· · · Nurun yeti' ti bize; · • 
i]z.j Var ol atClm, var ol sen. i~j m M (} . .j Karanhğı yırtarak, Ü.j 
r$i Ç:.?ktiğiıı ulu b nyrak, f~·i 
· · · 6ize sonsuz hız oldi) ; : : : w ~ 
;~) Var ol atam, var ol a en. f~l 
: : : Gö~terd ırri n ülküye, Ltj 
t~~ Koştuk i:tik !al diye, j~j v .. 1 Bugünü g ö rdük bugilnı ılı 
rB1 Var ol a tum, var ol aı:,n. J::::l 
i}j Toprağı rı is k"kulu. li.i 
[Şj Ana yurd Anadolu, f:·l 
ı~M Senden armağan bize; !il 
f·d Var ol atam, var ol s an. fY! 
1·~J Ey yurduınun temeli! li! 
f'·/} Ey TUrk b ugün en:ıeli! fv'} 
!.M GönıtımUz bağlı •ana, i~J 
f :1 Var ol ancak vnr ol •~D, fy1 
~ ~ t-:1 Z i ya KılıcözlU f:·1 . . . . .. 

Cum~uriyetiı 
DemirY01 
poletikası 

te fe k len. 
mllh i ııı bir 
hıclı. 

lLJJ 
lu önder ~ 
türk'iind.ı->~, 
tlı·-rı emrıOı. ,.., ( 

seli -..in. k uftuıuşUil d 
T rı• 

J.i ı,c..vna il'ı oıduğU 
• tı .:il 

nan aıı Türk t.;JU~.< 
ı·il 

omın Cümhuriyet '. ~ 
meli. diğer bir ço~ ıl 

~ ,r· 
~aı·ıla"1 arasınd!l 
' ' çC 
m in• ol l urı yapnıtı 

· ~101 
letme) politik8--
(l'lkü) yapm ıştır. 

İ .. iJed 
şte bu ülkU 

D 
. ,0JJf.· 

evlet Demır) ~·e 
Kavsiri:ve Sı \.' as:ı ... . .. , ı 

suna, Zonğuld:ığ'11 ·,, 
duı a, İspartnya. ~ .. 

tY 
bak ıra Eiaz ı gııı, • f\ 
c:-ına 'lluşlık. A 'ı,, 

"tflV• Karnkuvuna Ktl 
• .ı ' .er 

yı Balikesir e, I{Ll~~ 
lAeı· 

yi UlukısJaya, er• 
• am~una· lı~!!tadı~· ~ 
muğa, KönıÜre. J31l 
Demire kavuştuk· 

· cs0 
Buaün Erztll 

o lj 
yız, yarın El'zururıde~ 
racuk, Kafkas cB~ 
yollarına bagıarı8 

Fakat; yine r; ~~o 
yoruz, dost veı.i'}; 1 
!arımız olan Jrti ~ 
demiryollarına 118

01 

mak için dahi ~~rv 
vil 

rınııza ctoo-ru . 
C' 

ruz. 
jf 

Böylelikle. det11 t 
Iarıımz he ı· geçefl 0~ ~ 
de biraz daha tl~~ıi. 
bir uz dal1a crefll~ ' ~ . ·e· 
vunl un her J\Ö~ • ı' 

dal budak ~alıY0 · 
'ıtl 

Lokomotiflerııı ~ 
kulaklarıını1a ç ~ t 
düdük sesleriodeel' 
UJusuuun yiil;5 

aP 
müjdeleyen }le)·ev 
var. 

• de 
Padişahlık e 

yaşatan tar iiılerd jÖ 

Anudoluda, ve~1eri 
ile Ankaradan 11 

çemeınişlerdir. ~~~. ·--·-··-·-· ·-·-· ·-·.-· •-.• - •• _,.,--·--=--·-=--· ._,.,... ................ 4 ~······::.O::···•::~:···-=:~:· .. -::o::··· ·::o ;: •••• :;o.::··· ·:.o.:····· :o;:. •• ·~~:·.. ... • 
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Bu~ün Erzincanda, y r.n Erzurumdayız, 
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~ lJıusal Partimiz ve onun kültür 
'

1 

kaynağı Halkevlerimiz .. 
~ 

~ütset mef türeli, ~üyüt ~ir f ırta ailesinin, ~iri~irine samimi arh~aslıt la ~aglı azasıyız. 
Şark aleminde ulusal 

ıı or~ 

,..0s''F(. egemenlik devri 
t ııı· -... 

~~.~ 1 
Urk kamutayının kuruluşu 

ile başladı 

Müşterek n1efkure ve karşılıklı sanıimiyetin icabı, biribirimi
zi tenvir ve İrşad ederek un1un1i heyeti en isabetli yolda 
yürütmektedir. Fırkamız n1ensuplarının bu şiarı yükseldikçe 
firkanuzın tesanüd, yüksek birlik \'e milli nlefkureye hizmet 
kudreti inkişaf eder, yükselir.. ATATÜRK 

lık i~ olarak ülke ve 
ulusun kurtulu~ gavasını . . 
L>aı;;ararı ulusal partımızın 
ha yatı :-;crcfli varliklarla . . 
doludur. l)artunız, Lozan 
L>arı~iyh.: taırnınılanan kur-
tulu~ i~inı yeter bu!manıı~, 
ulug Atatürkün i~arct et
tiği auwcl:ı ra dogru her 
gliı! lıiraz diiha hızla yü
rüuıüs ve uu büviik kur-• . 
tulu:;; i~i kadar tarilıt-'el \ e 
biivük bler basarmıstır. 

.... . "' , 

Gerçek Ye tam hir kur
tulu~ için A vrupanın ileri 
ulusları arasına katılma 

yolumla yc.ıratılan dünya-

yı şa~ırt?cı "arlık tar, par
timizin altı okla remizle-
nen ana prensiplerinden 

doğmu~tur. 

Din ile dünya. i:;.leriniıı 

birbirinden ayır'lm:ı~ı, kül
tür tf'melleriııi kayipeden 
medreselerin kaldırılması 

ulum! topluluğun yarısı 

olau kadın örtünmesi a-
<letınin haysiyet kırıcı zen
cirlerdt>n çekilip çıkarıl· 

ması, yeni Türk alfaba::ıi-

le kauın erkek, bütün ulu
sun okuyup ya~rna nime
tine ka,•uşdurulwası, Türk 

Başbakan ve Parti umumi reisi vekili 
Bay CelAl Bayar 

l 

dilinin yabancı kelimeler. 
den kurtulması yoluna 
dökülüşü, ulusal partimi
zin başardığı büyük işler

den bir kaçıdır. 

Ata.türkün deha re azmi 
ile Lozaıı barışmdaa son. 
ra partimizi Türk denim 
tarihine armagan ettiği 

büyük i~leri bu kti~ük ve 
dar sutunlarım'ıza sıkıştır

maya imkan yoktur. 
Genel sekreterlik öde

vinin 1~ Bakanlığ'ina il
başkanlıklarının ilbaylara 
verilmesi suretiyle partı 

faaliyeti ve hükumet ida
resi arasında temin edilen 
sıkı yakınlık ve ameli be
raberlik, partimizin mem
leketin sıyasaI 'e sosyal 
hayatında güttüğü yük
sek maksa<llarını daha ça
buk tahakkul{ ettirmeye 
ba~lamıştır. 

Kültür ve sosyal ha
y:ıtrnıızda uüyük uir var
lık olan •Halk~vleri• nin 
kuruluşu d:.t yüce partimi
zin Ulus hayatında mua
sır seviyeyi yükseltmek 
yolundaki ülküsünün bir 
heyecan ve hareket kay
nağı olmuştur. 

Halkevlerinee verilen 
konferans, temsil, konser, 
sinema, balo, şi)len, ders
ler ve yapılan eerği ve 
Spor hareketleri, köy 
gezintileri büyük ~efimizin 
işaret buyurunkları gibi 
vurttaslarda vükf'ck birlik .. ' •' 

ve milli mefklıreye hizmet 
kudretini hergüıı biraz da
ha arttın.aktadır. 

Yalnız bir cumhuriyet 
yılında, Halkev lcrinı izde 
kitap okuyan yurttatların 
sayısı 800 binden yukarı
dır. Bu sayıyı kısa bir 
ça~ı da milyonlara çıkar
mak ulusal partimizin, u
lusal prensiplerinden biri
ilir. 
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Büyük Orduya sayğı ve seıa 
Kahraman Türk ordusu, Cumhuri
yetin ve inkılabın yılmaz, sarsılmaz 

Ulusal Türk savaşının, 
İnönü, Sakarya, Dum 

lupınarın dillerde destan 
olan mucize ve kahra
manlıklarını yaratan Türk 
ordusu, gittikçe kuvvet
Jenmekte ve motörle~

mektedir. 

Yurdu Karada, Deniz
de ve Havada kuruma
ğa kudretli olan ve asrın 
en son askeri ve fenni 
vasıtalarile mücehhez lm
lunan Türk ordusu, çe
lik bir dağ heybet ve 
kuvvetile Cümhuriyetin 
bekçisidir. 

Trakya, Eğe "e son 
Dersim Ga7.ianteb ma-

. ' 
navraları, Balkan yarım 

adasının en modern ve 
kudretli ordusu olan Türk 
ordusunun yurdu muda
faa hususundaki yüksek 
kudretini bilfiil göster -
miştir. 

Bu maneTralarda ge
rek kumanda bey'di, ge
rek değerli subaylar ve 
yiğit erlerin gösterdikle
ri yüksek biJgi, kabiliyet 
ve fedakft.rlık, bn çelik 
ordunun yurdum• koru
ma yolunda aşılmaz ve 
yenilmez bir kuvvet ol
duğunu bir daha isbata 
ve.:ıile olmuştur. 

Atatürk ordusunda h( r 
şeydeıı önce hakim 

olan ruh ve yükselen iman, 
inkıl:lb ruhu ve inkılab 
imanıdır. Her eri ölün
ceye k:ıdar Atatürkün ve 
Türk Cumhuriyetinin as
keri kalmak imanını ta
şıyan Türk ordusunun 
en mümtaz vasıfları, fc
dakftrlık, vazife ve yurd
severlik, kumandanlarına 

gilven gibi askerliğin te
melini teşkil eden yük
sek ,·asıflardır. 

Sarp ve yalçin kaya-

bir bekçisidir 
ve hazır olduğunu bütün 

Parlaklı rrı ,.e "öo-iis ka-M b b 

bartıcı bir surette mey-
dana koymuş, tabiatın 

bütün müka\·enıetlcri üs. 

tünde, bir çelik dağ ~gibi 

geçen bu askerle hiç bir 
kimsenin tali tccrübeı:dne 

giremeyeceğini bir daha 
tezahür ettirmiştir. 

Türk kültür inkılabı

nın yayılmasında en bü
yük rolu oynayan Cüm
huriyet ordumuzun kışla

ları bir devrim okuludur. 
Her yıl on binlerce Türk 
genci bu okullardan yeni 
ve h:ıyati bilgilerle mem
leketin, köyüfte dönmek
tedir. 

Ulu Şefin ve bütün 
Türk ulusunun içten sev

gisini kaz::ınan Mareşal 

Fevzi Çakmak gibi bü
yük bir ülkücü bir aske
rin yıllardan beri odu

ınuznn Genel Kurmay 
Başkanlığında bulunuşu

da Türk ask.erlik tari

hinde başlı başına [mut
lu bir hadisedir. 

Dünya er meydanında 

dost ve düşmanın bege
nerek \'f> imrenerek say
ğı ile andığı Türk ordu
suna ve onul.il ünlü ku
manda ve subaylarına 

gönlümüzün en derinle -
rinden aayğı ve sel!m ... 

Motörlü kuvvetlerimizden 

,. 

Genel Kurmay Başkanımız 
Mareşal Fevzi Çakmk 

"~ Çelik TUrk kanfttlarııı• 
Cunıurlyet yarattı 

· lar, yüksek dağlar üze
rinde yapılan Dersim ma
na vraları, Türk askerle
rinin kudret tabammülil
nü, her gün, her saat, 
her au daha kuvvetli , 
(!aha silahlı 7 Jaha tetikte J'ahr~man 4skerlerlaalz Geçld Resmin~~ 

t 

t 



ui.us ·nsı 

llmhuriyetilnizin Dış Poıetikası 
Dıs ıLÜnasehetlerimiz ve 

" 

llirk Cumhuriyetinin 
büyük bir davası 

~©>y K©l~knınım©l~n 
~Ur 
. U%lilı1t1 
ı~ 7.ıın Yli'l.de I 
"i ' 1·ki . • 
kalkızırıi tf'~kil edc·n 1 

~ıbu . nıııa.s 1 '!' .. k 
dava·) 1 ıçin lıiivHk 

tı"•·r . 11 r 

1 ' lr l ~ aıılıı · ·lı•r Yıl bu 
'l • Uk • 'ırıncuıa dorrru 

~~. llılııııJaı la ile~ 1 i 

ti ~u,.ı · 
ı'· • Ctıı111'z. 1 .. "k 1\ \'" L •• lll\'U. 

~ 1 • 111 , , )' • • • 1 \! b· ı; . .ıııı ciimhu
l~ ltlil·t "Y k \ e lmlnıus 

~ l :ı • ~ ~dığ· nunıınıın <:er-

l~rı İıtk~ ı-eJflhivctl(•r 
u ı .. ı r · ' 
~ lıaı~ sahasını öl· 

tııı~tır. getiruıegc uğ-

sae Dahiye Vekili ve Parti Genelsekreteri 
ŞUk•U Kaya 

siyasal başarılarımız 
Başh başına bir tariht~r 

<Cü m huı)y etin 
son yıllar1, dı~ 
münasebetlcrı-

mız ve Arsı ulusal siya 
sadaki durumumuz ba
·\ ımır dan. ATATÜRK 
piirl, yesinin cihanda 
ne büyük bir sulh ve 
sükun unsuru olduğunu 
ve kazand1ğı uluslur a
ra-. ı ~eıııpc.1tiyi anlatan 
hadi!°'el J. ıP doludu''. 
Morıfrö, Hatay barışla

rı bunların· baş.uda yer 
alır. 

Hükumetimiz, ~tont
ri> veni botl·azhr anhış • ı---

masiyle ı ürk yur·dunun 
emniyeti için gerekli 
olan tedbirleri almak 
hakkını tastiık ettirmiş, 

Hurp ve s.Jlh za ııanla
rında boğazlardan ge
çi~ şeklini, mılli menfa.
atlarımıza en uyğun bir 
şekilde tesbite muvaf-

Hariciye Vekilimiz 
T evfl k Rlltttl Ar u 

fak olm11ştur. 

· Yoğuslav, Yun~il 
" tan, Filandiya, İspaoya 

ba.ııi ~alt bü tçcsiyle 
durıu~~<lareler umum 
en ... kadrosuna ye. 
· uır k 1 kuruı öy<'.Ulük şu-
ı,.Ştır11rnuş ve ayrıca 

kıııll1as makta olan köy 

fakıyetler vad etmekte
dir. 

İçb:ıkanlık, devlet lıüt
çesilE>, büyük ,,.e müşte

rek işler yapılırken, köy
lerin yalrııı kendilerine ve 
köy tıirlik1erine :.id o]an 
işlerinin de geri lııı akı1m:.ı 
nıası içia esa~lı tedbiı ı~r 
almıştır. 

Dilimiz, Tarihimiz 

İsveç, Fransa,! Çekos
lovakya, İtalya, Norv.e,, 
Holanda, Almanya; ln
ğiltere HükQmetleriyle 
akdettiğimiz ticaret, 
klırinğ, İadei mUcrimin 
ikamet, seyrisefain an
laşmaları, Türk dış si
ya&asıoın dürüst, sulhçu 
ve geniş bir iş birliği 
prensibine dayanan 
müsbet tezahürleridir. 

ek
1
• ~nı takih edt'-
Çın h A 

~t İ"' er ''ıla vet 11aı·eı, · . · a. ı :t crıııde l>ır köy 
h Yrılll\ıştır. 

1 '1t!r v·ı 
•tı 1 ayetin "h . tıa , ı rı 

l'lllık ~öre yaptığı 
ılıttı kalkınma prox.. 
~ ' ko • r. 

''erirrıı· ~ <lıt"amız<la 
llıaktıı.1 ı •ıeticelP.r ya-
Q· \.lll' 

ittik . 
~~ . Çe hi" ı · ~ô .. 1 v ıır de-
a ı.. rıı nıeoıl~ bir re
t. "a vu 

t\\ k·· Şınakta ol· 
tı ııv.. .ın 
ıhll•iv;tııııu ' gelecı k 
. "e • i .Y•llarıncta kül
ı au·ı ~tııııaı s:.ıh·ı·l,, va l ' u .. , 
~etirf\ t ıkta ileri ha. 
~Sisı~Cek tPşekküller 
e ltıü; arasında, ter-
1 hi . s~e~e1erir:e h 

t <in • U-
taıı}a ~rn verildiğini 
k;, l görUyoru.. u .. uy e . ... DU-e,· rırniıe h lk • ırıe h' a ter-

rı ıtab eden r·1· göst . ı ım-
nıırı erılnıeai Rad 

Ya ' . 
Siyorııli~ıh·ı·ı·ası, yatılı 
l!gj k \ ucuda gt!ti

tl}ıxı'a ooperatiflerirı ço
. sı g'b• 
'İtldtki 1 1 huımslar 
\tl~1 ~alıştnalar hu 

ıdl btiyiik n:ıüvıf-

n n lusal 'rarih \'e 
\bJJ Ana. dili, nıüsta

k il ve h ifr 11 ln~la-
ra. ileri kültürlü ccınivC'tle
re · h:ı8 iki vasıf olar~kCIJi
ze Cümburiyet getirdi. 

Şimdi uıliuıiz ve tari· 
Ko .. " kanununu tat-

J bimiL cümhurivctin yılla-
bik ~den ve bütçe ya- rını ebedileştir;a birer flbi-
pan köylP.rimizin imece 1 de halinde ATATÜRK 
ha~iç bu işlne sarf. ettik- l ~ocuklarını~ elinde birer 
l~ı-ı pata geçen cümhu· ı uayrak gibi <lalğ«ılanıııak- · 
rıyet yıl ı nda 12,292,866 tadır. 

lir:ıva s:ılın:ı surctil~ köy- İk' · T 
1 

k ""res·ı · . ıncı arı ı ·ong- · lerden alııı:ın mıktar se- ct ·· d 
k. .1 06 b' 366 uny:ı uın huzur:-;uz ol U· 
ız mı \"On ,l ııı ... . 

• J!U bir dı·vir i~iııdt>: ın lir:ıyı l>ulmuşt ur. 

21 nıilyon lirayı ge
çen lıu paraııın köyleri
mizin kalkmmnsında ne 
yaratıcı bir rol oynaya
cağını izaha ııe lüzum 
var. 

Kaçakçı 

Yor~ Hainifül 

sanlığın ilk temellerine 
inerek oradan dünyaya 
hakikatlar getiren bir 
meş'ale olmuştur. 

Dil ve Tarih inkill
lnmız, onbeşinci cümhu
riyet yılmda, geçen yıllar
dan daha ziyade gittikçe 
berraklaşan kaynağ'ına 
yaklaş1ııı~, Ana dil ile 
konmmıa ve y:ızmanın • 
var:.ttıi'Yı ferahlı ha va. • I"'! 

içinde ulllsuuıuza yeni bir 
ufuk açmıştır. 

Büyük şefimizin bu 

Dil, Tarih kurumu asbaş
kanı profesör 

BAYAN AFET 

ışıklı yolda açtığı bayra
ğın gölğesi altında ama
ca her J!'ün biraz daha 
ilerliyoruz. 

Yarının çocuklarına 

istiklalı t:ım, külıürüne, 

<liliııe, tarihine bitkim bir 
vurcl bırakmak yolunda-- . -
yız. 

Bu yolun sqnuna y~k
la§iyoruı. 

Türk hariciyesinin 
Hatay anlaşması ile ka
zandığı siyasal zafer 
ise cihan tarihinde baş
lı başına bir hadisedir. 

Bu hadise Türkiye
nin daima her davasını 
sulh yolu ile hal etµıek 
prensibini ve ursı ulu
sal siyasede bu pr'ensi
bin daima hadim ve 
müdafii elduğunu bü
tün parlaklığı ile bir 
daha meydana koymuş
tur. 

Yurtta sulh, cihanda 
sulh, Türk Cümburiye
tinin en büyük şiarıdır. 
Balkanlarda teessüs e
den barış da Türk dış 
siyasasının oynadığı 
büyük rolü de iftiharla 
kayit etmek l&zımdır. 
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ULUS SESİ 

Milletimizin kurduğu yeni devletin mukadderatına, istiklaline~ 
kimseyi müdahale ettiremeyiz. Milletin kendisi kendi kurdLJ 
devleti ve onun istiklalini muhafaza ediyor ve ilelebed muhafst 
edecektir. (Atatltlılk) 

insan cemiyetlerinin en ~üyüt i~eah olan a~alet tevzii 

Adliye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu 

Cumhuriyetimizin on 

dördüncü on beşinci yıl

lan adliyemizin memle
kete yeni eserler vermesi 
bakımından olğun ve mes
ut bir yıldır. İnsan cemi
yetlerinin en büyük ide. 
alı olao adalet tevzii mef
humunu, cumhuriyetin ad
li teşkilatinin elinde gcr
~ekleşdi. 

Bir taraftan ba.pısha

neleimizd..:ki cezalılarin 

ıayısı durmadan azalmak
tadır. Diğer taraftan ha
pıshaueler birer islahhane 
balına konulmuştur. 

Adliye makinesi, ıyı 

işlemesini mümkün kıla

cak ne varsa onların hep
siyle cihazlanıyor. 

Bundan iki yıl önce 
yürürlüğe giren meşhut 

suçluların muhakeme usu
lü hakkındaki kanun şu

mulüne giren ceza dava-

larında a.dale~in suratla 
yerine gelmesini temin et
mekle beraber, gecikme
den tatbik edilen cezanın 
ibret verici tesiriyle suç 
adedinin azalmasına sebep 
olmuştur. 

Kan gütme hakkında
ki kanun: 

ruz. 

Ceı.a kanunu: 
Ceza kanununun, dev

letin emniyetim~ kar~ı cü
rüm başlıklı birinci faslı , 

936 senesine ait tadiller 
arasında başt.m başa ye
niden tanzim edilmiştir. 

Şiıldet kullanarak içti
mai bir zümrenin diğerle-

- ionu 22 inci sayfede -

Kamutay Binası 

Yeni f a~ritalar 
Kurulacat 

1 

Sağlıt ve sosyal yar~ım işlerı 
Türkiye Cum~uriyetin~e yeni kurtuluş ve inP 

tam vatandaşın omuzlarında yükselif11 



11nıhuriyet Maliyesinin 
esas prensipleri 

' .eucnhııri .• 
~'l'l Jet ına\i\·e-

e as • 
nrı.ı ıırerı~ilıi lıoı· 

"\J(l~ 1 ' ' 
ı. \<av.· 
~ııı, · l ıı ı h i r ah . 

,,,) tlev lt·t · . 
''"''e . rıaııılC':-;iııı~ 

rınıek 
n~oıa,, 1 alıift l:ıı ıın 
~ lla ''e k"'kl ,. Çalı o · e~ııw- ı 
tk \lllUktw \t. _ 

rrı"ı· ı .t 
l.\ l\•e,, · 

r. Bu r. . ı oıı lı('ş yi 1-
• ltl•rıı;j .. . 

1 ~Ura .. . P ıızerm-
~ uıı!ş ,. h O! (' TllU\':tf-

th flıuştur U 
,_.~nı h ı•tan · nı u 111 i 

ap. • ~ onra .ı .. 
ı> lig; r>e . u u :ı va -. J. ı r t:ı Çırl}·.... • 
l .' aoı k· ıgı nıali \"{' 
·f· ,.el <ıltiıJer •lrı\'ıklıklar ,.e 
ı :ı. lttı eıı sar 1 

ıl ~ arı ıı . sı ıııaz zun Malive Vekili ı~ uad AğTalı 
41 ı·tslır, ıaııveı . ı.·• ., 

c• lt·r, .l'ıı haıd· nrı uııe köYlüvc daha ferah ve refah 
t11 t ı;Sı .: e T .. k • J 

ıdtıı:: ,ı ah Grnek ' 1 ur m~- verici bir hava.t temin ct-
r ~ıklık o.ae:ık lıır . . • 

rB· ı. J.) gösternı· ·r nıı:;otır. 
kir• IJer evıef ı~ ır. c l . r .. 

!il $ ~bttŞe~·in ı~. nıali itilıarinı ~~ ~~~ıbyet mal ıycdsının 
: ~ .<la~, ustüıı<lc tutan uuyu · a .. arı ann an 
·~9• ~tıı "n k lb' ' b. · · ·· ı· · d ı~· ,,ı on /et 1 .a ınd!! cum. ırısı \'e en onew ıı:;ı ev-
,,,~:r at sııı bi~~ı-1.ı~esine k:ırşı lct gelirlerinin muııtazam 
i 511) I atlltı (j·· guven ve inanı \'C sistemli lıir şekilde art

Jtıf. ·a~lı. itiba~rn~ıuriyet maliye rnasını temin etmiş olıııa-
3 d'iSt llız, y güven ve inam sırlır. Son yıl l>üt<;esiııdc 
ıı :tııı ~kla krd iı;inde dovur- göriilen yükseklik bunun 
st~ errı" ahnamıs b f?t .. 

~ eıe . ~sv0 ••• u un canlı bir misalıdır. 
~3 ·t' ~<ı tıııcte~ d ~al ırıaliyc çev. ı~ tıı kök e ~u ~ü ,·en ve 

,.et Ver . leştırrni~tir. 
wı • gılerct 

çıllhı ~U ıı•dirın c yapılan son 
t;6~ tk ınuke ve i~lfıblar 

J~hinYeti .ellefinin ödeme 
11.Q • nı ve h . la ırıan azıneye 
l flah \'e gUverıini bir 

er,,. a u rttı 
~ı inde . rını~, sayım 

kı tenzilat da 1 

Vergilerde tenzilat ya
pıldığı halde devlet büt
c;esindc görülen bu :yüse
li~ halkın ödeme kalıili

yetinin gittik<;e arttğını 

yurt'da refah veriei bir 
hnyatın günden güne in
kişaf ettiğin. blıat ctmek
t1;:dir. 

. l 
1 
• 

Mardin Halkcvi binası 

29 Birinci teş in 1938 

~ Ulusal Kültur 
iık:{ve~ Orta mektepleri-

mizde talebe[sayısı: 
durm~dan artiyor 

Maarii Vekili Saffet Arıkan 
tarı 12.urn ikı:>n geçı rı 1 mizcl l>ir<'r 'an(tt enistitü
den; yılında lıu miktar sü açılacaktır. 

İlk okııllarımrl'll:ı ta· 
IPbe 'r nıualiıııl•·riıı s:ıyı

RI clıırıu;ıtlaıı artnı:.ıkıa<lır. 

Ilı· r ırp~en cuıııhurh·ct Yı-" . . 
lınııı bıı ::;:ınvı vükseltti-. . . 
ğ'iııi iftiharla nıü~ahedP. 

<·diyonız. 

!)35 9:-~G Deı::; yılında 

ilk okıılar a dt>\'arn edt:n 
talebe !' • •Y•l'iı 6SU,G08 ikı·ıı 
H3ô Q;3i ıh•ı::; yılında. bu 
sayt 11 ~,03G yı l>ulııım~

tur. Bu üers yılında da 
sayının f erab verici bir 
surette arttığını sevioçle 
öğreniyoruz . 

Vilayet hususi idare 
bütçelerinde ilk öğretim 

için {l.yrılan para miktarı 
<la her sene biraz_daha 
artmaktadır. U35 mali yı
lında vilayet bütçeler inin 
ilk öğretim için:ayır<l ıkla
rı para 11,865,000 lira 
iken bu miktar 12,283,0(10 
liraya yilk8elmiştir. 

\"Mf' - ~ ,.1) 
J Nufusları aı~olan~köy-
lerde çocuklarla :yitişkin
lere okuma, yazma öğ'rct

tu1ck, Januı işlerinde köy 
lülere rehberlik etruek ü~

re geçen sPne memlekrt
tin beş yerinde eğitmen 
yetiştirenlkurslar açılmış
tır. bu_ kurslara 12 vila
yettn 488 nanıiıet devam 
etmiş, çıkanlar k'>yler<le 
vazife almışlardır. 

Orta üğ'retim: 
İlk öi"'rreti ındeki geliş-

n 
nıc, orta öğrntim<le daha 
bariz rt>kamlarla kı:ndini 

göstermiştir. GPçı:n deı s yı 
1 ıııda öğrr.t im okullarına 
devam eden talebe sayısı 
90,000 i bulınu~tur. Son 
iki ders yılı içinde yeni
den 24 okul açılmış ve 
mevcut ukullarda. 209 ~ e
ni dershane tesis olunınuş
tcr. 

:Mesl~kt tedrisat: 
Yurdumuzda meslek 

mekteplerinin sayı~ı da heı 
yıl artmaktadır. 936-937 
ders yılında bu okulların 
sayısı 43 ve tclebe mik-

dörtte lıir nisbettc artm ış MePsucat okulu: 
tır. Meııılekette <llo kuma 

Halkın kız enistütüle- saııyiiuin ilerlemekte ol-
rirıe ,.e ak~:ım kız ~anat ması nıen:-:ucat fabrikala
okullarına kar~ı gösterdi- !arımızı yiti~nıi~ i:;;çi ihtiyacı 
ğı alakanın de bcrdeYam karşısında. l>ıraknn~ır. Ge 
olarak arttığ'ı ~ükr:ınla. gü· c;cn sene bu mak' -arıe ls. 
rülrnektedir. talnıl sanat okulunn bağlı 

Tıirk kızına lwyatını bir saııat okulu açılmı~tır. 
kazanına iınkfuılarıııı ve- Hulasc: lık, Orta, Yük-
ren bn okulların bütün sek öğretim yolunda Türk 
m P.ml~kette yer bulması kültürü durmadan .Jyükse-
i~in Kültr Bakanhgı lıü- liyor. Memleket cumburi-
yük bir g-3yrct sarf et- yetin feyizli işiklan altın-
maktedir. da. okuma sef~rberliginin 

İmkan buluDdukça bu en heycanlı günle~jni ya-
okullardan her vilayeti- şamaktadır. 

Büyük Davamı~ 
Z 1 R A A_T: 

•• 
böcekciliği enistit~sü de-
vamlı çalışmalarile geçen 
scııc lı ana ihraı• .. edilmek '/ I. 
üzre a5 bin kutu tohu-
mun istih$alıoı t~min et
miştir. Bu enisti~tiye bağ
lı tohum kıl'latı . müesse-, 
sesinde halka ai!l 69,522 
kutu tohum kışlatılmış

tır. 

Tohum lslah ista•yon
lanmız 

Ankara , Eskiı;:elıir, 

Adapazarı, Yr~ilköy to
Ziraat Veki Faik Kurtoğlu hunı btah i:-tasyonlan-

Nüfusun yüzul} yetın'ş 
beı,i köylü olan Türki~ ı>
de "Ziraat,, denince bü
tün bir ulu~uıı saadı ti 
batra gelir. Şeflerimizin 

bu <fava üzerinde isabı t
li çahşmalarile zira:.ı ı ı

mlZlla her yıl yeni lıir 
inkişafın, varlığın vücııcJ 
bulduğunu ferah ve se
vinçle kaydederiz. 

Ziraat Enlatıt.ıerlmlz 
Ziraat Enistitüleria:niz 

gittikçe olğun1aşmakta -
dır. Bursada bulunan ipek 

mızla Eskişehir Dray Far
mirıg Ul'ııcmc i:;ta:::.yoım 

ı·iftlcr örnek ,.c öretıııc , 
çiftliği, Konya . \'n Ordu 
denemeler ta rlalarma ila
veten gcı.;eıı sene i\'intk: 

Antalyada hır sıcak 

iklim nebatları islfth is
tasyonıı, Kay!'..eride Yon
ca clenP;me ve Yonca to
humu temizleme. istasyo
nu, Lüleburğazda Trak
ya deYlet örnek ve öret
nıc çiftliği; Çorum, ch·ar 

-Sonu 23 üncü sayfedc-
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Cumhuriyet nesli, cum
huriyet maliyeRini gün 
geçr.tkçe daha çok kuv,·'!t
lendi~ini, her sahadaki 
ihtiyaçlara. büyük bir hız 
la yetişdiğiai, gerek mem
leket içinde gerek dışınua 
ana güveni1digini, inanıl

dığını görmektedir. Dün 
a8Ja umulmayan bu neti
ce, cumhuriyet rejiminin 
koydu~u presiplerin plan
lı, devamlı emeklerle rea
lize edilmesinden doğmuş
tur. 
Denk bütçe: 

Cumhuriyet bütçeleri
nin hazırlanmasında: (ha
kiki, samimi bütç.e mil va
zenesi prensibi) hfikimdir. 
Bütçe tahminleri samimi
yet, dirayet ve hüsnü ni
yetle melCıftur. Cumhuri
yet bütçeleri, umumiyet, 
vahdet, ~amimiyet, \'Uzuh: 
iktisat ve te v azü 11 gibi 
başlıca umumi ,.c ilmi ka 
ide ve vasıfları haizdir. 

Meşrutiyet dev ri ıı d e 
ilmt esaslara. göre büıçe

ler tanzim edilmiş isede 
hatalı cevazlar yüzünden 
bütçeler her sene mühim 
açıklar vermiş ve her arı 
mali buhran bcı göter
miştir. Açıkların temamı 

harici istikrazlarla kapa
tılmış ,.e bu suretle millet 
borc altına sokulmuştur. 
Meşrutiyet bütçelerinin 
bflyök bir miras deyni d~ 
cumhurivete intikal etmiR-
tir. • ' 

Cumhuriyet devri n de 
bütçe açığı yüzünden biç 
bir vakıt dahilt ve harici 
bir istikraz aktedilmerr.iş 
Te 1926 yılından cumhu
riyetin 15 inci yılı olan 
1938 e kadar tanzim edi
len biitün h ü t ç el e r e 
cDınık bütçe> prensibi te
mamen hfikim olmuştur. 

Bt!tçelerlmizde· 
ki inkişaf: 

1924 (140,4) nıi1-

yon dan 1938 de (250) 
milyoo ar~ısındaki' mülıiın 
bir faı kla inkişaf göste
ren bütçelenmiz bu farkı 

•Jlf meve11t varidat men-

bala.rımızdaki verimin ço
ğalmasının mabsuludur. 

ıuemleket ihtiya· 
eı ve bütçeleri· 
miz: 

Cumhuriyet'.n lfi yılı 

i<;inde: sağlık, kültür, ba
yındırlık, ekononıi ~aha. 

ı-ııodaki hızlı ilerleviı-ıini . , 
maddi eserleriyle görmek
teyiz. Yenilmez bir kuv
YCt o1an ordumuzun gün 
geçdikçe daha çok kuvvet
lendiğini yalanız biz değil 
bütün dünya bilmektedir. 
İşte göriHea bütün bu e
serler dar bir bütçe çer
~·i vesi içinde, mü~ıncr ol
mayan masraflardan aıa
rııi tasarruf yapılarak, 

mı1:ıılcketiıı im~rıu:ı, kaJ
krnmasın:1: kültür 'e sağ
lık işlerine ait maffaflara 
\·e ıııilJi ıııiidc:lfa:ıya <;ok 
yer 'erilt-rck temiu olun
muştur. 

Vergilerim iz. 
h~r hangi bir m li karar 
alınırken ilk göz önllne 
getirecegimiz ,ey, mat 
f aaliyat ve Milli iatlhaal 
yeni verglnin bizzat ana 
manbai llzerlne yapaca
iı teairler olmalıdır. 

(ATAT0RK) 

Köylilnthı vergi yllkll : 

yl'ni mali rejiııı ana pren-
8İplerinden biri<le: Köylü 
iilerindeki vergi yiiküııü 
geniş mikyasta. hafiflet-
mektedir. 

Aşarın ilğ'~sil e realize 
edilme~e başlanan bu 
prensip vergi kanunları
ıınıza b:lkimdir . 

Borçlarımız: 
(Her nev mali taahhlitleri· 
mlzl güntl gUnll•e yerine 
getirmek auretile Devlet 
itibarını ve mali aerma• 
ye ve eabaml muhaf eze 
ve tekvlye haauaunda btl
tUn tedbirleri alma ve bu 
mevzuda dlkkatlı bulun· 
mak umdemizdir. ) 

ATAT0RK 

Borçlmımada takib 
edilen pn•ıısib : ~fe ııı le

kd ihtiyaçlarını, varidat 
menbalarımızm verımını 

çoğaltarak, ·denk bütçe 

(Ulus Sesi) 

BUyük Önderimiz Atatürk 

çerçe'> cı:,i içınde karşı1a
ma.k \'e mümkün olduğu 

kadar nıilli ıuenuaları -
nıııdaıı i:::;tifaue elierek 
borçlannıak, tealılıütlcıi
ıuizi sauıimiyet ve has
s(j siyetle y eriııe getirerek 
devlet itibarını kurumak-

Başvekil Celal Bayar 
Kamutayda Programını 

Okurlar!ien 

tı r. Bu prcn~ilı nıilli hü
kfanetin kııı ııldıığundan 
beri nwli polifka•ıııza lıa
kimllir. 

Osmanlı İmpar:ıtorlu~u 
ve .Me~rııtiret devrinde . . 
hemen bütiin dc,·lct va-
ri<latıııın <.liiyuııu umu
miye i<.farrsinc tahı::is edi l
miş olmnf'ı \ 'C huna mu
kauii ,,Jde c<lilen para- l 
lamı fai<leli i~lere sarf 
e.di1n.wmi:-;; buluurn~sı ~<.::· / 
tıccsı olar:ık m:ılı muş-
kilat <le\·aın etırıi~tir. Ve 
teminat vermeden h:ıriç

ten para Lıulınak iınkfin
lan kalınamı~tır. Devlet 
elinde kalan pek cüz'i 
varidattan karşılık gös· 
terrnek \·p bunları düyu
nu umnnıi~·(·ye <.levir et
mek suret ile yeni i:::;tik
ra1.lar akdine meclıııriyet 

ha. il olu~·o ı du. Diiyıınu 

umumiyenin imzası her 
hangi mali IJir muamele 
-Sonu 24 nci nayfada--. 
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~ 

rvtilli Endüstrimiz 
T.. k. Ş k . . T ·· k çift, ur 1ye e er sanayıı ur 

cisiııe yeni bir gelir kaynağı 
olınuşlur 

Bol vP. ucıız şeker yi
ven 'fürkivcde seker . . ) 

scnayiinin kuruluşu, Türk 

çiftçisine yeni bi r gelir 
kaynağı (llnıu~, Türk ze
kası en ileri tf:'knik iste. 
yen bir s~hada tecrübe 
edilmiş, sağlanJ Yucudu 
kuran teın ellerdeu biri 
mil1ill'şti ril nı i~ti r. 

Dışarıya giden mil
vonJ.ır Tü ·k köYlü:<iiı,ün . . 
tekniş,iycniı in rı fal.ı enı 

rine verilıı .:şt : r. 

Şeker. yeni Türk iye 
mizin en ı.:ı~lı f-nıii"stı ü
südür. Alpullu kuruldıığ"u 

vakıt Cüınhuriyetinıiz üç 
yaşınua. idi, ~oıı a s .• a
siyle Uşşak, Eskişehir, 

Turh&l fabrikaıarıoı kur
duk 

~: 

f .. z·ı .. ·ınt 
ş, L u lllCI": • L (fil ' 

kal arımızın ı,un.ltı:;-1 
nıi1yon lira !'erınaycı:.!lı 

l :11'' kiyı! ::;-eker fa ,r. f~ 
ı .. rt Ancniuı sirketi, t o \ . Jj 

- Snıııı 24 uci s;ıyf:ı 

Cümhuriyet ZabitaS1 

~ ümhuriyetin son 
~iki~~ılı. zabita 

taı ıhı bakımın-
dan gerçekten en mes
ud bir yılıdır. Bize ya
rını da ümit ile bekle
ten büt.ün inkişaflar, 
Cün.hurıyet polisine 
bir çok Yeni vazifeler 
yüklemiştir. 

Medeni Uluslar teş
kilAtında zabita en bü-
yük bir ihtiyaçtır. Hu
dudları koruyan ordu
nun yanıbaşınd-ı yu:-d 
için bu~ur ve sükün a
mili olan iyi bir zahita 
kuvveti, bir memleket 
için balıtiyarlık vas.ıdır. 

Türk polisi, b i I
h as s e bütün enter
nasyonal ölçüleri alt 

( 

üst eden azlığıJ18 ıJ' 
men n·österdii!'İ rı1. I~ ;:.. ~ ııSL 

fakiyet ve dol:l~.~ 
memlekete arın~g J'li 
tiği övenlik wbı.ı 
bir rekor kırmıştır· 

B . ·rı }) u onun ıçı ·r 
tarih bovunca lJI 
har vesilesidir. 

Cüm hur·iyetiı11İ;~ 
dördüncü yılı, ~~·11 
teşkilatımızın t1ı~ 1d 
da çok huzur içtıı 

0
1 

daha çok raıınt 1, mlz için haıır 
kanun projeleriY1e 
geçmiştir. . .. 

Polis enstıtil:.., 
•• \riJP 

kuruluşu ile tıu .. " 
ihtiyaç karşııaııO' 

.f~ 
(Sonu 20 nci s'.1) 



• 1:1 .• , 
,lrı.. 4 :J \' rl'.. ) • 

•
11l\J r.ı k. : ur nst:ııım ·ft' tıa ı ,,ar · ın<l r~oı ı l an •re) ip A 

açıile lıc .. :ı ili ı it, ı&i Hata 
~ ) tıy"k ' 
~rnıı lJ tt • bir hii kfiınet 

raf,rırı.1 ~Hay 'l'iiı·klcıita 
~\ • n ııı i , 

\'~l kı ıaııdaıı 19 asır 
l llu ıruJınıı-. tur. 
l~tşj 1 nııtıtlkavı l rıci 

tiı~ Urlırıcl ı.· • 
cı et . a"ı kıral !s 

1 Uııst' 
: tıııııt·\ 1

• O de t"İrlı>rde 
tır 1 • ·'kav·ı 1 ı. rı· . . . -.udu de 

111da ı. tııt :ıskPrlcri ara 
~.. uıı · . 11 llı~rı 1 ııııde bir or 
ıJa b hıııu l -
l ı•ı nr 11 11·11 Mısır 
ı· • ıırı "" 
~ 1Yer0ğli;n ehra ııı h rd:ık i 
~~!lıı · Yazılarında o 

g~ ı\ ı lir 
re l! • Bu vazılar:ı 

\ J '\Ol} v 

e k u ordusu Ilalf'b 
de b t rı<Jp •• 

Ulu run ha\'almn-
JJ· . 1111 Yoruu 

~ ıtıtJe · 
. dua11 r hural:ırını nıi-

tıbill ev\·eı (1100] ta
et e k d 
~ 1tlişler t ar muhafaza 
haPııa0 

1~~ • B,1 ülı,ede 
a~sa < aıılardan ,.e bil 
~". l9~G .. . 
11 '·tıkan "rnPsıııde A-
~rı Akırr lıey'eti tarafın. 

trı1t1 il" J) denilen Amuk
@ırıdakı'e A, i ırmağı ara-
"te Sah ,1 tlera aua çıkarılan 
;aıcırda en IIiıitierin lm-
ar ku .1 tnuaı~am s:ıray-
tır tuukı 

· arı anla~ılmış-
1 ıı 

ırıci asır başında 

Eitit iınparatorlu~unun 
çökınc~si iizı!riııe !Jtı nıırı

tıka asurlılara ge<;ıııi~ıir. 
.\;:;ıırlılar hıl'·:ılarır~ı gPrıe 

yerli ku;ııandaıılara ter
kf~tmişlt.rdir. A~uılılarcan 

:·oııra burnlaıı 508 tari-
!!İnde lraıılılaı a \'C :rn 1 
:-.t>ııe:-inde fföyük bkı ıı 

1 

Hatay Dı·' lt> t Hei ... i 
Ekselans Tevfik Söl:men 

tarilıiııde Aı :ıpl:ıra grç 
ııı i~ r ir. . \l> lı:ısi l t·ı i ıı~i ıı l ı ilfll 
lle,·ri'r.dP Tiirklere. U68 ı1e 
tekrnr Biz:rn::-lıiaı :ı.. 1908 
lte ı !:.c;ı: aı:. ı :.111.: ele )ılı 

~ır Tiiı k ::ııılı aı hırı iJare-

istiklaline kavuştu 
~~~~~~~~ 

adını alan bu Türk yurdu nen 14 bini gi7.1i o]mak 
tekrar istikHllına kavuş- üzere 235 bine yaklaşır. 
muştur. Hatayda Kültür 

Bu tarilılt>rden <le ko 1334 senesinde çıka-
layca. anla~ılncağına güre rılan resmi istatistiklere 
"kırk a~ırlı,... hir Türk güre tahsil çağında olan 
yurdu .. olan Ilatay 1550 ~ocukların ancak 9344 ü 
kü~ftr ::-Pne nıü$t:ıkil Tiirk ınektclılere gitmektedir. 
de\'Jetleri eliııde kalıııı~tır. Me,1 cut ıııektcb adedi 92 dir 

Org0neral A~ıın GüııılGz AııUtkya aııla~ınasını imzalarken 

H:ıt:ıv, Siıııalde Tora$ . . 
d;ıu:I:ırı ,.e lş.kı:ıııderun küı
fczi~·Jc Tür kiycdcn. Ş t .. k 
ta K:.ı ı a ..,11 ırm:.ğ'ı, Kü ıl 

da!"r, ~a ııan drığ'ı, Han ~a 
datfı, Ula cla~ı. Ducle da
ğı '"e A i ırnıa~:y e :::s u ı i
ycd t>ıı, ( enıılıta Ccs i:;;ıııı r 
kaı:ısı ,.e Lfızkiyc ıııuha-

Ziraat Durumu. 

Güzel AntAyadan bir manzara ~ fızlığ'ı ile 0 ·enc Surivc len • h w 

ayrılmış, Garbte <le .\k<lc
nizlc çeviıilmiştir. 

Batayda ziraate elve
rişli 1·1:3 uin hektar arazi 
vardır. Ilatayın Lahçeleri, 
meyve ve zeytin ağaçları 
meşhurdur. Ziraat daire
sının istatistikine göre, 
737,700 meyve ve zeytfa 
ağacı ''ardır. Meyve geliri 
senede 30 bin Tö.rk altını 
tutmaktadır. Bağ 1 ar e a 
1~250,000 kütük vardır. 
Beygir, öküz, koyun ve 

derin idareı:-ine geçnfr~tir. 

Bundan sonra lskcnderİI.ı 

ccuerallerinden Selcfki~S· 

nika Tiirk merkr.zi Anti 
ye_güs yani şimdiki An. 
takva olarak kuruurru se. . ~ 

lefküslcr hükfmıetine ve 
Mii!lddau cvYcl 64 tari
hinde Ron alılara, 396 ta
rihinde Biıanslıla ra, G38 

~ine, 1fi17 de o~ın:ınlı 

Ti.irklerine ve 1918 8crıe· llataym satıh mesa.-
:-iıııte t- 1 aıı~ız işğ:ıliı P g0ı;- ıh~sı 4700 kilometre ınu
mi~tir. Mand:ı ~eklini al<ln ~rabbaıdır. Nüfusu. tabmi-
uu jsX-al altında 19 sene 

'>I" (. 
ka l111 nı:111 :::ıuıııa 1.Ja(j t-C------ --- . 'ıı~finde 1'uı kh·t,nın tı•şı· 
·Jıbibii ~·e ~Iil İı·tler CPın i ~ 
~veti ·ı:orı~tı\'İnin :?7 lkiııci 
.ı.ı . 
Künun 1937 taı ilıli k:ı ra - -----:---:-. :riyle Hatay Cumhurıyeıt. 

• 

.. 

, ke~i ınikdarı 174,169 dur. 

Askelerimiz Hataya girerken 
Hataya ilk iiren Türk kıtası komutanı 
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r le: ır v o L o iN ıg A M A R IQ Ü N DD 1 
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Um 
üyü 

• 
~ 1/.i leli l:ur!aran ~alnız ı 
+ 

'!" ve ancak muaTm'erdir. ı 
19~5: Atatürk 

v 
3 r 7

-938 yıllarında başanian işler 
~lıru· 
I• IJJdc y 0

] 

"'ti 1 'ıı tül' lıa-
·ı IC•r ' J 1 • ı "tlr.nı ~ 1 nı az cl.ı-
bı Pktc·dir 

' • l \" 1 • 
. J li~~ ·~v, •·lki yı 1dan 
~ıı. n;Ja t:ıh::-if':lt 

ı " 9R7 , . , ı-. - .J:38 dı r:-; 
. '\ <')k ' 
h <lı ıı ,1 yıl.ıı fa;ıli-

. kır-11 ıı~·adp oia r ak 
J\ RJı 'il· . Ok ' .tı 1• dl·fleılt>r, 
~, ı ıılJarıııa 
~ llht:ıJ· . ~:ıat ,.,. 

:tlııı 11 ,tJ ı ynptırılııır~ 
t•. lı 1 ı r· ' '\(' . . 

Ortaokulumuzun verimU çahşmaları 
15 iuci Cumiıuriyc!t yılında 1 

öğr .., nici sayın ortan ders , 
lerı•azimi zeııginlescn orta 
okul direhtöriinUn, yapJ- 1 
an ve yapılacak ·şicr bak· 
kında bir mulıarririmize 
söyledikleri: 

Cl ı.ıiıııriyc t!rı oııııııcıı 

yıJ.ı.d:ı :ıçılun okuluıııuz 

bu y ı 1 Y''P .' t•ni l ıir f:ı:ı li 
~ ı·t d "r t'~i ıre ı:irrııi;;-; iı'i 
Cl'I lwdeıı İ:;t· b.•şl<tııııırştır . 

B:riııci t'l plıı·Jl,n g~ıyı>:-İ 

okııhı IJiıı:.e:ı i~ i IJİf du-
1 u111a gl'tİl'lllt'ktir. 

mek imkfüıını da bulmuş 
olac:ığ·ız. 

TulclH'Ye i\'İ bir ovun . . . 
\"C teneffü~ yeri lıazırla

ınak nıak~edile bahçeniu 
yarım kalan <.ltl\·an ta
:rrn nıl ilııııwk t<n;' \'C toprak 
yığııılaı ı kaltlrrıluıak üze

redir. 

Ortaokul Direktörü 
Ziya Kılıçözlü 

,·e öi'iTctiminin vcrimJi bir 
I"" 

yolda iler: eıne~it.lir. 
11 , 'Yltırıır ,,. 

W 1•.i ıi;· , ıJrrpr ih~r<'t 
1 l ı· 

9:-37 -93..., dt·rg yrlın
d:ı- İ:-P 21:1s T:ıl~ okııl
l;~d~ :; ırı---,;-;ıı,i~ . l .uıı· 
l ı nl ıı , :?(iR1 ·ı i Diploııı:ı 

alaraı, ~lr:,.tt>pleıdt•n <;ık 

Bn ~ old,l ilk adı rı ı; 

koıidor \P :-ınıllarıo :ı~t· 
ı.:ın: giriııti 'P ı;ıkııııılarile 

<;iıkiıı göriıııerı t :ı~l:ırrııı 
dPgi~tirl'n:k !wtoı• lıir zp. 

ınııı y:q.t.ır ııı dd:ı :ııılrr;ı~ , 

Bö~ lece· geni~lcyP.cck 

olan ba i:çcdl' lıir vell'ybol 
,.e lıir ba::-ketlıol ::;ahası 

yapılacak ' c ilk ha harda 
okulun :•ıka~ıııda"i kı
sı mla • lJ::ı h <;cıı iıı :ığaçlan
d ırılına:--ına ln::;;!u rı a<'ak tır. 
Ağ'ac:ıaıı ıııuhrunı olan bu 
g-üzd ıııt·nıh·kettc !Jüylece 
IJ l.I' ·1fr·1c S"vcrjsi ti\ :tUdl-

Bunnn i';in öğrenekle
rı mızın gHsterd iği isti
ka mı ttP yiiriiyPrd~ Se
dad Y n·iigPyin b:ışkaıı

lığ'ı ilı• ~por \ 'l' İzcilik tf'Ş 
ki ft ıı11 ılı gl·rıişlc·•cccğiı . 
Hı ı i:;-c• ~i ınd i<leıı başı ad ık. 
10 ııci yılın lıü~ ük bay
r:ımıı ı a dolğun ve olğun 

lıir Jzci kıfasile katılı
yoruz. 

< ,~. 

1 '1H'rkrzir 

l\iilt , 
li lır Ut"ektöı·ü 

rJr. l Al\Kı ÇIN 
t fi 

~ıı· ~iı· ki· ı 
'derı ' ı""ş okııl 

' ı k ar•ı]ı 
t ·aı"~ı "' ııı ş: ,jl:ızıda-
a r\a 'ı . lll(•rk. z ok alu-

~'J'ı >ır . 1 llıjŞli lll1JalJ1111 lift Vt' 
U'j r. 

la . 6 - ')·)7 
ı 21~·1 ; .u der. yılın-
·lı~ \ Ja l" lıP ok ıııııl 

~·l' e 2·>-, ··-7.tırı 
1 
I -v~ ] ııg-rt•n('j 

) '' 1111;, t . ı ır . 

m:!-'l:1rılır. 
· ~)37 - n~~8 dı-ı s y!l ıı 

da (;,. c :.; . . ızıl t'jlL' ı,;: 

'l:tları ıııt>rJ....• z1ı•r ıııdı• y• · 
ııid»rı a~ıi iki. SPli'ıh. 

Kiııdirip \(' Epşi l.ü~lı

ri ııılı> de IJirı r okııl biııa~ r 

veniden in~a edi lıııi~t lr . 
0

Bmılanhın b:ı~ka Xıı$:ıy 
bin vı Derik ilı;e:;;i mer
krı okulları <la tamir O· 

lu ııırnı .• tur. 
937 -D3 clrrs yılında. 

bütçedeki :)50 lira tahşi 

satla kasaba ıııerkf·zlc· 

rirırlc n~ kiiylcrıle olmak 
Uzre ulus okııll:ırı ü:in 
7 [A) \'fı bir [H] uer::-lı:ı 
nesi :ıçı lııır ~ vı~ hunlara 
devanı <•ıiı·n 34 ı: Yıınl 
ıl:1şt an ~:?8 1.i ınuv<ıffak 

ı >l \'°.lk rliıılo n ı al•ır::;tır. 

.. ,..., ( ~\J ~ ~ ... 

1"1 lıil rııı •k ı> rı hii \'İİ k işleri-

Sonra okulumuzun Mu-

Ortaokulumuzdan bir dersane 1 

siki ö~retmc~ni S~bri . Öz
alpm ıdaresımiekı mtisa-

1 mere \'e müzik kolu bu bil
i yük hayramımız ve diğer 

ypnı sırn l:ır' ynptırılmış; mizılen biri olacaktır. Bu ünlü giinlerimizin derin 
ve etrdlı anlamını hal
kımıza duyurmak gaye. 
sile C'alı~maktadır. Yine 

lıuıııı t t>ıııiz bir ~Sl\'ll ve 

h:ıll:ıııa ile C$a:-lı lıir tf'

ıııizlik t akip f'tnı i:;tir. 

Bu ~· ı l 1ltı:ı~·Jığ'ımızııı 
y:ıpac:ı p,-ı y:ınlıııılarl:ı <;ok 
<'~kimi\' lnılıırı:ın k:ıpı ''C' 

prn r.e1 <'ler i d<·~ieı i rnıek , 
t:ı va• ı , P r ;ı ı ı ,. ı ıl • ğ'i r i r-, . 

a ı ada bir hanız yapmak 

ve et rafını ç!çPklcrle süs
leyPr<'k Ortaokulu l\Jardi
nin lıir giil balıc,:P~İ h:ılinc 

getirnwk en büyük emel
lnrim izıle ıı hir idir. 

İkiııci \'e daha öncm
ı li h:ıkıın. okulıııı <'ğ'itim 

:3>::::;~:=~==~==~= 
1 

Gazi ~ulunun l 
ögretınen ve 
öğrenici leri 
~ir ara~a 

:~:=~==~==~=~ 

. . 
bu arkadaşın başkanlığı 

altında bulunan ve ilk 
toplantısmı geçen hafta 
yapan Edebiyat ve Hi
tabet kolu da arkada~Ja.-. 
rına, Çocuk velilerine her 
hafta konfranslar ı·ermck 
i~~in hazırlanmakt:ı.dırlar. 

Edebiyat YC Hitabet 
kolunun en bü~·Lik yar
cı ıncısı olan Ye Resim 
üğretmen i llmılıiın Oma
yın ua~lrnıılığ'ı altında 

bulunan kütüphanemiz , 
g<'çen yıl yüce lrnkanlı

ğıımzın gündPr<liği kitap
laıla dolğ'un bir lı:ıle gel
mi~tir. Bu yıl da istedi
ğimiz ,.e pek yakında 

göndcrilcccğ'ini km vetle 
bekledi;!;imiz kitaplarla 

daha çok zenginle~ecek
tir. 

.,.:,.~ .. ~.~ .. _:,.~ .. ,..:,.~ .. ...., . .._._. 
Okulumuzun faal kö-

1 - Sonu 15 inci sayfede -

.. ... . .. .... 



15 inci Cumurluk yılınd 

Mardinde yenitaçı]an bir cadde 

Mardin Halkevi ittisalinde bir Park 

J.. - - . 

-· ... 
ii fj - • fi 

1 i - .. , .. • • 
1 

ı.ı 

Mardin Haikevfnin cepheden görünüşü 

Midyat Belediye binası 
• -..;.6..._.. _ _... __ 

l 

'. ,.,. 

__.__ ___ 
~ Mardinden bir göı ünüş ,ve,'; Cumhuriyet ıneyJall1 

(~, f] 

~- ·~ 

- ~~ 
: Mardin Halkevi binasının yandan görüuüiü-

. ~ ... ,·" -- -~ 

-
Mardin Hükumet caddesi 



. 

din ve ilçelerine bir bakış 

i 
l\tat" 

Urk anıtı 

Mard .. de CLmhuriyet caddesi ve parkı 

t~tu 
Pbatıtai 

ve Balkevi okuma 0~&11 

Mardinin tarihse) eserlerinde: 
Ulu caminin minaresi 

Cizrede açılan cadde ve yeni yupıiar 
.. 

: .... .. . 
ı Mardinin 

• k' b' • e~ 1 ır 

ı d 1 • .. ca aesı 

ı ........... .. 

... ~····· 
Mardinden 

bir g~rünüş 
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Sayfe 14 

Mardinde ençlik ve Spor 
«Gençler, cesaretinizi takviye ve idame eden sizsiniı, sız almakta'. olduğunuz terbiye ve irfan ile iıı

unlık meziyetinin, Vatan muhabbetinin, fi kir hüriyetinin, en kıymetli timsah olacaksınız. 
ATATÜRK 

Dünya Spor Tarihi de 
Türklerle başlamıştır 

Tarih gilıi Spor tari-
lıi <le Tlirkle haş-

eder. 
Türk sporcııluğ"ıı: Tiirk 

l 
1 

Gençler Birligi 
Hilmi l'-iynıc-\7, uınuıııi ~:ıl'' 
taıılıf!a Cemil Alkan: azS' 

\ 
l 

.... ·ı . b ııctıe ıg-a sc·~ı mı~ ve u ::;t .• 

Mardinde ilk reı::;mi ı~ııJıl 
\ tıun raaıiyı:ti bu Y'! ı..ı:~f~ 

31/5/932 de Uln~ Sesi \ 

:-:ılıi lıi :--iret B:ıyar, diş \ 
lwkinıi Jlilnıi Kiyınaz, yatı 
okıılu ba.;;ü;-rrdıılf'lıi ~i "C-

\ ı İ!ı tı'~<·lJbii:3ii ile p;l·ııı;ll•r 
1 IJİt liı!i :ulı ile y··ııi lıir kıı-
'I liilı kurıılmıı~ v:1li n:ı~· 

Hifat T~ı1'ttı:ı lı:ı~kaıılıf!ı 

~ r.> 

~.lıınıla. ve \ ilflvı>t uı::ka-
" 

laıııı~tır. Kulülı 40 <lı•ı::ı 1 

\ 
. ı·ı 1''' 1 . . 1111:11 t.ıır ı de ur ;:ıve ıı 

\ 
. l . . :f k .. ' l dll 

ccuıı\'et en ıttı a ·uı ... 1 

\ 

te:-cÜ ettirilmi~ \'e P~Y'\~· 
h:ıkır hiill!~:"iııf' h :1 !!1 :ı 

lam ı'.>: Türklc ikrlPıuİ~ n" 
tekanılil etııı işti r. P.por 
tarihlcı ini : Oliırı piyndl:ırı 
tanıtan. spo:- bc~i!!i ola
rak gü:;terilen Atin:ıd:ı. 
bunlardan önce ~lısı: Jılar 
da, daha evvel Ilinılliler- \ 
d~ ı~enııil<'ı inP güre ld
man ~cnliklcriııch·ıı b:ıhs 
edilirkeıı hep!'iuiıı üst ünJc 
"Ye ev\'eliııde TUrlder gü 

tarihi kaılar ı'::ıld '<' ŞP· 
n•Eidir. Bu hakik:ttı ka
rada ,·e denizde kazarıı

lan ~:ıyısız Türk zaferleri 
bilf' j,1):1t Pttnİl"lir. . . 

Bii~ ük ~ı'fiıı ( Gürlıii·1. 
\·e \ ~ \'ll:t. ı·,•l;ıdlar İF-teriııı) 
lıitabr>.:-ih· l>< :;;ı, ya ıı yol 
~fü:Lerili~i altıııd.ı ~ittikı;e 
ku,·,·etlenı·n. inl,i~af edı·n 

Türi: ~porıı: oıı l>c:;-inci 
Cunıhııriyet yılıtııla <;ika-

ınııırl:ı v:ı··I· n t()nl·11 tııhı 

'ıllliıııİı. >pUI' l>İil g'<» İ ıo:.~ .<ili 1 . 
~a:•;ıı Valimiz T - \ 

~mor Cent Ö• m•n \ ~ .J 

Bu bir hakikattır. Bu rıl:ın l.ıir kaıııınl.t d:ıha. 
bakikatıı.ı ıl Plilleı i diiıı ol ı'sa::-lı bir :--ıııı•w· ulu::'a. 

rillür. 

duğu g-ihi. lın giin ıh: Pli 
mizıl" ,.c ııiha~·et beııli::i 
mizdc nıe' c11tt11r. E:-:kideıı 
clduıan > ~iıııtli llC «::;.por > 
diye t:ı:ulan beJcn tcr\.Ji 
yesi e!aslarırıııı dli~iiııü 
lerek ta o :ıaıııaular Tiirk 
ler tarafından tnthik c<lil 
mel\i ve bunların hayati 
1-ir gayeye bağlanma · ı 
gerçekten di&knta değer

dir. 

f\ftardinde ilk 
spor hareketi 

Bu ~ün !'poru yurı1 
mndafaa~ma dayaıııal( i:-
teyen es:ıo;\ı <lıi .• iinceleri 
çok e~ki ı:ag-htrda Türk 
ler tatbik Ptıııi~lılr ve ve 
rimli uetict·ler almı~lardır. 

Türklerin ta o zanıaı.ı

larda sporu br.d<·nle bera
ber ruh ac;ıklı!!:ı ic;in hir 
~asıta tarıını:ıları, bPıleıı 
güzdliğ! ve heden kıp·vc 
ti ile beraber ahlak g-ii
ıelliğini aramaları ve bunu 
en kut..;al bir "'<\\'e Pelin-~ . 
wıeleri hıı giiııkii ı;;por 
dava::-111111 :ı~iını teşki l 

M ardiıııle ilk spor 
hareketi H25 de 

ba~laını~ Altın ~Iıır:.ı.k na
ınilc bir y uva kwrulmuştu. 
Bu vuvanın mc:;rrul oldu-

• •t°'.O 

ğu spor fnthol idi. 926-927 
yıllarında Türkocağı, tnra
f•ndan bık ldman vurdu . ~ 

adı alı ıııcla bir aı daha 
~eniş valışan bir kulül> 
knnılııııı~ bird•> ıııualliın l er 
1 ·i rliği fut 1 ıol tak 11111 ıncy
dane ~elıııi~ti Bu kar~ı
lıldı toplu ı;alı~ıııa grnc;lcr 
ara:'ıııdn nıkalll't uyarıdır
rııı~ ve daha <;o:, c;ul ış rıı:tk 
h n\·e~i keıı<.liııi gü:ltl· nııi~

tir. 
Spor f{o ngresi 

~Iartliııd l' ilk dı·fa n29 

)lardln Blalkletcilerl 

spor kongrP:-İ topl:ııı:ııı~ ·.1 
\'e lııı kuıı~r· Y" ııwııılı·- ı f~. 
kPtin do"ıı:ı üÇ!"ı ptııwn 'ı· 

lıiitiiıı gc·nç ıı.iiııı•vvt•rh·- 1 
rinden nıiirl'kkep ol ı :\\• 

üzrre 50 tlı·n l'azl:ı aza 1 

bu milli 'aılı!!;ın k:ılkııı
ma:-ın:t (·alı~n~a n ı;i)ı lt1 ~- .1 

" '9 • ~ 

? ıı; ! • ~ miı; ,.e tPtlıikata !.!'f..'<·i!1t1İ" \ 
ve bu hareketler gt•ııı:~~p.i 
ve halkı spora kar!;'l µıııı \ 
den giine artan lıir ~ılflk;ı 
uya.ndırınay<L vesile olıııu~- \ 

tur. ı 

1 . 

.Mar<liıı Türk Giicü ::)por takımı 

fahri başkaıılığu vali llifa.t \ mıştır. P' 
Talat öncl'l, başkanlığa \ 20i10/933 de ;·!ld 
iiğrctnıen Sir<>t umumi kft- lap umumi bir kOt1~rr11ı ,.c 
tiplifre gazeteci Siret ın(•ı:.rnl Türk Gücü adı il e~ . · ~· 
ıııurahhaslı~a diş lı t>kiıni 1 den bir kuliib trsıF1 

i'' 
1 rarlaştırılmı~ ,.e fa:l 

1
• 

, 1 te geçilıni:-;tir. 1 
9:14 te T1iil~iı 111l 

yaptığ"ı y:ırtlımla ]:\ ::-1: ~ • ( 1 
yeri olarak tt>s\ıit rOL 
tnc,·dan ba~ında l 1 
. . • ... ııl 
!ıra. mn~rafla t;O , 

. l ·ıf J I. 
u1.unl u ğunda hır 1

' 11 

vapılmıs- ve bıı yıl 1 . " ,·:lı 
saba.kalar hıır:ııl : ı · 

ıııag-a lıaşl:uım ::;-tır· J 
Kııliih 9/8/flJ ~ V 

·1r 'l'. t· 
Halke' i Banıhı:-:ll 1 

;(/ 1 ,. t'lr 
za}ara Sı'>'a\ıat:l . ') I e 
Ciinıhur~ yı·t IIiikıW11 • n • 1 , 

geçid resminde 

lıı·r· ..... 
r:ı\ ıı ıı ıı:;;ı hu \' 1 kı lıılı . . 
Cnı, ıı.ri~ l t hiil t,r ı ıiı iıı 
p:ı r.ı yar ıınıııı:\ d ı ı·· z "I' 

ol:ııı ~! or ııı:ı IZl llH':-İı i ı> 
miu •· mu\ :ıffol, ': ı tıır. 

~)3 i yı ııı l:! t"I ~ 1 .ıy-
n a~:nal:ın <Lıha tilki • ıı ~. 

sn \':1ı i fırh:t~ı. ~ \ \',\I • w . . ~ 

ela rıı ıa 'fii rk oe :ıg-ı i d ın :ı n 

atliYie dürt ftıthol t<1k1111ı 

DiY:ırhul"r k:ıpı$ı {·i1:aıw 
da.l\i meznrlığı rı y:ıııı ol 

dnkc:a ılfü.tıtilıııi~ 'ı· lııı 
ı: kıııılar :ıra:ıı:ıcl:ı 1,i ııı:ll'l:u 

lım·•ıl•t ynpılııı,' :ı lı:ışı.ı 

Spora ı!Ü.5tl'rı1Ei:i , 
1 l 

. -l 
halka e:ın ı ıır · 

.. . . 1' il ti 
go5tc:ıııı~tır. ,11 

twı ).., ~l idy:~t.ta ı.ıı 11 

,''Ollll :.O iııı ~ 

spo'' 
rııll1 

ikiv 
yurılıı: ve :ıltın mızrak 1 
faalıycte ge~ıııı~, askeıi 111akamların bimm0tiyle m~w~~~~~-~~~~'1'.liM-

'yıı~l 
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1 
İlinıiz Jandarması · 

5 yılda hü yük işler başardı 
\#~~~un huzur ve selir. J .. fınetiııi. esa-

Jandarma-~erioe Y~~ın teminini ü- ~Iardin 
~l'i~'et ~ııış olan Cüm· sının bilhasse son yıl-
arıık h andarması· u- lRr içindeki muvhffaki
~~'dıtanaı~a ~kendi~ini yetlerini aı turan hiç şüp 
~e <>nuu ve~ .s~vdiren be yok ki onuu başm
anrnağ takdırıni kt· daki iyi görÜŞ}Ü Ye dü-

a nıuvaffak o- 'Şünüşlü kumandanının 
I 

disiplin ve gayretidir. Şehrimiz Zabıtasından bir grub (i~nrctli Eıııniyct Dircktüı ii Nurettin Kcııkinboradır) 

.M:ırdinde iktisadi ,.e :sarrrıf i:;lt• riııı>, lı : lk \ 'C 

ticc:.ri havatmın iııki:-ı:ıfı-
u , 

ııa ilimiz Ziraat bankası 

çok hizmet etıııi~, t;ift<;ile
riıııiıe mulıtPlif :->ekillerde • 
krl'di a<;nıak suretiyle lıu 
yar<lııııl:ırı yapııııı;;ııı. Lu 
y:ırdınılar soıı yılda da.
ha <:Ok lmJa dır ılmı~trr. 

.\lalw.lli pıyaı:;edeki ta
cırl:ırın krPdiyc olan ihti-

··oı•ııl,iar aı:ı:-- nd:ı t:ı-.aırııl 

fıkı irıin oyaııuıa:sına hii· 
yuk lıir üw·ıııl.. ı;a l ı::::ırı 

zıra:ıt lıankaınız vadeli 
v:ıdı•:-iz tas:ırnıf \ ' l' kum
lıara lw:-aıılarr :ıç ıııı:::: lıuır.:, 

lara f;ıyiz v .... ikr;ııııiyı·h·r 

,v .. •rerf•k lıir ka<; yıl i~· iml · : 
ı::;;;r~h« .~ ... ~i' ı , 1 ~ ı.;:-,, i . 
s~·ııı·lt·ri;;--·ı,i~ ;::;ı;; ı~i:J;ıııı 
<;ıkarmı~tır. ! lll.i~ J ya<:la rı nı lrnr~ıl:ı yan, il ıra-

~ a.ncıa"ın k cat cş,·amııın sınürnü için ·~~~W~~~~ "' a ·omutanı . · -~tııl 5.. hu ı~IP oğ"r:ışan fırmalara 
~ngar · 

bir \' ıııub~ulları ıı ukabiliııdc 
~ atlıktır. avas Yernwk YC barice 

). \lv\'etı· 1 1l.ı Ve ı . disiplini, ~cvkoluııan eşynl:ırın be 
ll:ı ~Un,,ter.bıyesi, sağ. ddirıi fideuıek ı:;urPtiylc 
.'I'urk .res~ ve kafasi kredi temin eden Ziraat 

ırnkan tnılletinin en bankamız c.ıynı zamanda ' 
la.qldır.Ve ledakAr bir ecnebi parasını lıa " İ çek 

!erin tahsil ve işrira.sına 

ı t-\erca ltevessüt etmekte, d<ıhil 
a% Sesie bir imrlat ve ve harice havale muame
~lllllr duyulmuşsa lesi de dahil olmak üzre 
~·· d'. ~atnur·, kar ve' . . ~ zurr:ıı ,.e tıccari nıuame-
~~e ı. 'nleıneycrek en 1 1 l .r 

f\ cer e uığ"'r büıüıı banka· 
~.(!ll'ru oşn.n, kaı·arılık 
ltıııer e dag baş ·nda 
e.r·ıe ' ~~niler ve şa. 
11~·et grnşan Cilm. 
~.tu.aşın ~andarması, 
ıını ""' aı ve hüni
ın " 1Uhar ~ ı~ ,. aza etmiş 

cılık i~lerini yapıııakt.ıuır. 

H:ıııkanın gPnç ,-c ça
lq~ka n mcmurıı R:ı:mnın 
g-:ıyreıiylc lıillı:ı~::;c ;on 

Cunıhuriyct yıllarında ta-

t..ıı .ıat ıj~Hı"••l-i ~ienıuru 

Ra•lm Uta• 
Banka tücc;ııl:ıra krf:i-

Jct ıw·ktülııı , ermf'k $11 

retiy.e ıı.enı:eketıe iş har 

Inllllll gPnj~Jeıııf sinde Uİi

yü bir rol ovn..ırıııstır. . . 
~ısı· 81 lahile d - ., K ) V Pgı ) 
ışır. e kafasile d~ ızı ıa y ve Çocuk Esirgeme Ku-, 

runıu çaıışınaları 

[B:ış tarafı 10 ncı ssyfada] ı 
muştur. 

937 de:: yapılan Kıııl
ay haftasında .. k uru m:a 
400 ftza kayddcdilmiş kı

zılaya tahsis edilen bay
ram [!iiııleıiııde \ 'C hafta~ 
zaıfıı ıda biiyiık fo:ıliyetler 

g-iiş:terır ı i:;-t i r. 
Çocıı k ı ·:--i !.!"f'llH.' k ı rr ıı 

' 11 1111.7, 927 Ç):~ı:; y 
le iizlıi bler tı:1 .... ır ,,, .. t ı • • 

- M(•ııılı·l-etıeki foldı: 
?i b iiz y:ı' ml:ıra ilk okııl. 
l:ırda l :! va. t<ın ;ı~a°'ı kiııı-. . . . ~ 
sesiz <564) ı•ocııi'ra "evecck 

l ~ e • 

içiıı (1423) Jiı a para s:ırf 
edil mi;;, fakir ya nıı lara 
ayakkabı yaptırılını~tır. 

Ve 35 fakir çocuk iı; rı de 
iç çamaşırlar ve s:.ıire a
lıtıuHştır. 

Ortao~ulumuzun verimli çalışmaları 
-11 inci ..;:ı y fPCle n m.th:ıt-j kooperatifi daimi lıir fa-
~PIPriı1tl~n Liri de Lalın- aliyl't i<;iııdcdir. 
ratuv:ıı<.lır. HM zaıııanla • 
rını lahurat:ıvarda çal · ~· 

malda ge<:iren arkı:ıtla::r
mııııı gayr l'tih.: lıakarılı

ğırı gönderdiği kızlırk c~
yayı T;ı labcyt> iş ,.c tek
nik ze"kini a~ıl:ımaktadır . 

Yurdun her kü~t>~iıı • 
ele oldttğu g-ilıi her yıl 
bir parça daha artan uil
gi ,.e tekııik se'·~.d:5i oku
lumuzu sarmaiı-a basla-o .• 
mı~tır. 

T;ıleheyi tutumlu ol
rnağ·a yerli malı ku1lan. 
mağ:ı ve müşterek ç-alıı;;

manın önemli faydala r mı 
aşıl:ımağa çalışan okul 

Bu koopcı atifin küçük 
teıncttuler \'C teberrulerle 
Okuluınuwn fakir talebe
sine yardımlar yapan fa
kir t.tlebı>~·e yardım kolu 
baskarıı Şı·rif Timirıci fa-• -
aliyetiın gittkçe arttırmak-
tadır. 

önı:-mli iı;;lerimiıden bi
ride okulda milli teşekkül
lere kar:;;ı sevgi ve say~ı 
oyanclımaktadır, Bu mak
~atla riyaziye öğretmeni 
Mahmut Dinçerin başkan-
lığı altında bir tayyare 

-- Sonu 23 nci sayfada-

Şehrin1iz Kızılay Kurun1u idare hey'eti 

Atlı ,Jaıı-

r]a"m a]arı-

hir kıt'a 
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Kumuk Türklerinin yeşil yurd·u 

D E R İ K 
Yem yeşi\ Zeytin a~aç

ları içinde Mardin gilıi 

bir dağın eteğine yaslan
mış olan .Derik. İlimizin 
eski bir İlçesidir. ~lilfü.l
dan önce Kumuklar za
manında ki adı 1~i liueı ya 
idi. 

Sönmfü; bir vanar da-• . 
~ın kuzeyinde gc·niş\C 
bir vadinin içeri inde lrn

lunao Derik Mardini an· 
dırır. 60 - 65 derecelik 
bir sırtın meyline ya~

lanm1ştır. 

Halkınııı çoğu çiftçilik 
9fe Zeytincilikle geçinı>n 
ve önündeki ovanın ıty
tin ağaçlarile sü~lü olan 
Derik te bir zeytin yrığı 
fabrikasile, masaralar var· 
dır. Burada zeytin sabunu 
yarıılır. 

Kasabanın mevki iti
barile ilerlemeye istidacli 
azsa da, Cüuıhuriyet hü 
kO.metinin yapıcılık k ucl
reti tabiatın zorluğile mi.i· 
cadele etmekte "e üstün 
gelmektedir. 

Belediyenin imar İtleri 

Derikte Belediyenin 
lmar işleri değP.rli ve ça
lışkan İlçebay Ali Denk· 
taşın geceli gündüzlü me
saisile günden güne iler
lemekte ve memlekete 
eserler armağan et.mek
tedir. 

936 ve 937 yıllarında 

bıılanan imar faaliyetile 
eski hükumet binası bü
tün daireleri iç.ine ala
bilecek lıir bale konmuşt 
şehri& bir çok sokakları, 
çarşı yolları yaptırılın . ş·, 

kaldırımlar in~a edilmi~, 
fonnt bir mezbaha vücu
da getirilmiş ve memle
ket halkının en çok ihti
yacını karşılayan Ceviz 
pınarının suyu demir bo
rularla akıdılmıştır. 

Ka.salıarıın doğu3lrnda 
Luluna.n küçiiic pmar na
mı alan su da biri men
baı yakınında diğeri ka
sabanın ortasında olmak 
üzre demir borularla şeh
re akıdilmış ~ski dispan
ser binası olup Halkevi 
vaıife~ini görınek üzre 
1•Dic1e'a in9a edilen bi-

Derik l{ aymakamı 
Ali Denktaş 

naya da borular va:,ıta

silc bu sudan "erilnıi~
tir. 

Kasabanın en mi.ilıim 
ihtiyaçlamıdan olan asii 
bir hanı:ıııı : fırın ve yeni 
bir IJalke,·i binasının ya
pılınasırıa da. çalışılmak -
tadır . 

Köy kalkınması ve köy 
yolları 

nardık ve kü<;ük olan 
lıiı birine ~·akın bulunan 
köyler bir araya ycrle~
tirilnıck suretile küy Lir
lik mıntakaları vücuda 
getirilmiş ve lıu suretle 
köy kanuııunun temauı ii 
tatbikıne başlanmıştır. 

K<iv vollarımn in~a-. . . 
sına D37 yılında daha 
çok hız verilmiş ynpıl

may:uı yolların da Lu yıl 

ikmaline devam ediluıi~

tir 
:Mnkcz rnıııtak3sile 

?\leşkin:rn mmtakaı::ında 

mühim olan :ına yolun 
köy kanununa tevfikan 
köylüye yaptırılmış, bu 
mıntakalanla da otomo
bil ınüruruna ıniisaid 100 
kilometreden ziyade yol 
ıneydanc getirilır. iştir. 

Ekonomik Durum : 

Derik İl<;Psinin b:ı~lıca 
m:ılısulları: llııbulıat. zey
tin! zeytiıı y:ıj!'ı, s:ıdeyap-. 

yün! mazı. CP\ iz. hadPnı 

gihi ııı:ıhs111l;ırdır. J:ıı rnah
sııll:ır DH7 · H:38 yıll:ınnda 
djircr Yıllara ııi~ht:tl{· clalı:t r- • 

i\' i bulurııı:m;tur. Bıı ıııalı-. . 
~mllar mahallııı ihtiyaı;-

larmı tenıiııdeıı lı;1şk:ı. 

)larüııı, Divarlıakır. Urfa . . 
vilflyet l rriııı:: i hm<; coil-
uıektcdi r. 

Zl·vtinciliklc tnnınmı~ . . 
olan Derikte serF!d" 12U 
bin kilo zeytin yağı e ILlP 
edilmekte, sip:ırişten f:ız. 

la~' eh· ar Yilavı:t \ e ka
zalara sevk f·dilmektedir. 
Bnııdan baska her vıl 11. . . 
çe merkcıiıdrn \ 'C kö~·· 
lerin<.lcn harice 400 bin 

Mişkinan Kamunbayı 
RAŞİT GÜNEŞ 

kilo buU't1avt 45 bin kilo - . 
nolıud, 30 lıin kilo sade 
yağ ve ~O bin kilo yapağı 
ihr;.ıç olunmaktadır. 

Kızılay, Çocuk Esirgeme, 
Hava Kurumları Faa1iyet
lerl: 

Ka1anm Kızılay ve 
Hava kurumları fa~liyct
leri de gittik1,:e inki~ar 
etmektedir. Çocuk c:-:i:·ğ·c
me kurumu bu ~ ıl yirıııi 
fakir çocu~u ~idirıııi~ ve 
25 çocuğun da g-11ydiril-

-2 inci sayfoden nıahat-

tedir. Köylüye açılan 

okul köylüniin kültür 
seviyesinde dünle ölçü
lemiyecek kadar ilerle
miştir. Küyde okuyup 
yazma çağını geçiren
ler okuldan biç farkı 
olmayan kışlalaı·da bu 
noksanları taınamlur v~ 
köyüne hakikaten sıh. 

batl•, güler yüzlü, kafa, 
sı olğun ve dolğun ola
rak döner. 

Köyün ekonomik işle
r.ine de büyük önem ,.e. 
rilmiştir. Deli sular yü
zünden hasara uğrayan 

tarla cetvellerle munta
zam bir halde sulannııs • 
ı::.usuz yerlt .. rde barajlar 
yapılmış kuyular açılmış

tır. Akıntısız ve pis 5u 
birikintilerinin köyün sıh
hatında yaptığı tesirler 

mesi için teşebbüste bu
lunmu~tur. 

Hava kurumunun va-
ridatı da geçen yıllara 
ni::;hctle artıııağ;a 

ını~tır. 

ba::-l:ı.-. 

, 1 

j Derikten 

umun1! hır 

gör.ün üş 

f . d' ·ı ·~ 1>'
1 

Si ıra 10 ırı !l1 ı)', 

kurutulnıu~, ~ıtıı1901 
kü kesilnıi~tir. 

. ti t" 
K .. ı·· , scııır oyu~e., ıle 

halka "u·acın nıell '~n .et 
bahavetmez bir ser' c 

w 111~ 
ğu anlatılmı~, or 

rt:ı 
nunu ile a<raç kll ..... ,, 
yurd böylece ~·!1~ f 
bir yer olmak ~ 
kazann11~, sıhbatı 1· . ·ııe 
v~ refaha eren pıt . 

l·~ı ~ayısı birden 
artmıştır, 

*** ·-ted 
Söylemek .1'. ~ 

min binde birıf11 

sütunlara s1k1ştır111 

k ('; 1 .., k .,~ııı 
ansız ıgı ·ar~~ 

Zaten 15 vılın ne f 

olduğ'unu ~ onlJCŞ ~ 
beri anlamav:ırı b 
mı~ Türkivt: Cii

111 

,, . ~ 

tinin yarattı~' c 
dost ve düşıntt 1\ 

)Jll, 
ketlC'r~e hile d 
sirler vaprnıŞ· ,. 

w Jır 
devamlı b:ıyr:ııı .. 

11 
vandırtnlt-'. rrnr~ 1> 
~ • 1"(1 
yurdunda (ıurıı c:-
lışması, sulhun t\,{ 
önemli roıırr . 1 
cliinya ıııilletlC11 t 

. • .., ·:lrıı 
nın yaptı~ı ~ · 
ıfr::eler karşısı; . 
~ırcasma on:l l ' . ı vır 
rıı uz:ıtmıt:: aı • 11"' ,.e cilıaııd:t ::-tı 

• . jııC 
Rarılığ'ın tl!Sl::" • 

,,,.ıır 
Tiirke lı ı .... .... ıı 11 
!arı \'(•rPıı o 1 

• \ 

şdi KE\1.\L \ 
1 

tür. 

Türk 

-
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/ S ü m e r v e Eti ı .e r diya rı 
c i z R~~~ D E 1 H A L K E v 1 

Ur ~ · _() ' 
ay, Hal~evi, yol~,çalışmaları ve köy 

i~ ~ 

• 
~ K A L Kr.1 N M A S 1 
~}te t(: . 

.......... _ ----~ rı:-
r..:::~~ 

~'Yle ~"_Zırei ibrıi öme ·• · 
•Q Üi·1.r" Şunı-et bulıııus 
4 ·~ v k • 
all'ıva '~ u ·arı mezo. 

~ r. • rırıı D 1 
l!n l! k' ıc e krvısrn-

~derı ,~. ·~ 'l'Urk se.hirle-
ıırrc]" • S·· ır, 

ı-. ilıııe ·ı ~ 1tıı)a 1. 1 er ve Etiler 
rıı J) ip ' . ırın , ıııe\·cut ol:ııı 
•ı e ıı~ •I • 
' su t c erı, bahı;e 

~, arı ak~inıatı wnı·tn 
ayıi. ' . , -

ıı_l\sırı.. •le tarıınınıstı. 
ıql •\IC .. • 
~ ll1 a huviik bir 

~d eıJeıı · · · l a bu .. ı Yetıııi k uca-

iptidaiye nıenılck"t da
hiline ve hudud bulun
ması nıiinasclH·tile Irak 
Büldirnt'tine ihraç edil 
nıekte<lir. 

lsıihsal \C lhrara.t 
ınadde!l'riııin h:ıslıc:ıla.rını • 
Yün: ~<t<ll' Y;ığ , Deri , 
M:ızı. Hal. Xohıı<l. Pirinç 
kPn•ste ~lf!"<t<;la n ,.e saire 
tP:-;-kil Ptmektedir. 

lhra<:· maddclerioden 
bir seac i\;intle takriben 

çahşmaları 
1 

Cizrede Atatürk anıtı 

938 ~ubatta açılan 
Cizr,' IIalkevi Kitabsaray, 
Gö~tcrid. Spor 'c ~o~yal 
y:mJıın ı;;ııhelcrinc aynl
rııı~. az zaman ic;in<lc aza 
acildi he~ yüz ki~iyi bul-
ıııu:;;tur. 

lI alk evi ok uma sal o 
nıınua crllı olunan eser 
\'~ mecmualar Halkın is
tifaclc~ine aızeui!nıi~, Spor 
~ıılıesi, Cizre bpor kulübü 
ile h>sriki mc:;:ıi ederek • 
memlekette .~~Spor arzu } 

er . Yııteıı ve .,, ··ı 
~r gıbi L" ıunu -
%teıı ır çok bil11'inler 150 bin Jira kadar lıir para ------- - --

''C heveslerini arttırmaya 
çalıı;;ılmıştır. 

r c· o 
A.tat ne Lir ıaınan 

~~ l)eyı • . 
llıışı 1 r ere başkentlik 

.;~a ıla.r Atah~yler ça
~1 'rurkblıanesindc tas- 1 

~ ~iıre raraları kısı-
t bth,n lıu tarihlerde 

Kaymakam 
Ba ii UaşarJn 

(j .. 4(1)"' 

;.ı.~.lliıı i\ı~, nıalwyncn- cuınhuriyrt nır·ydam \·ücu-
ıeatet ıın ve sanat <le rrrtirilıni5. 150 metre brre. 
O ıne k . · ı- • -
~" trıaıı1ı ~ tzı olmuştu nişliğ"iııde hir çocıık Lah-
~tı t1., ırıırnırator·lu- · ı· 1 ı 4 ç~sı, ıır , por 5a ıası ya-

tııl hı.ıtiver~ııeye <;evirdiği, pılınıs. bir h:ılkevi JJrı . si.\ e, e v'tııı • 
I~ getir<. ~ııarnıır lıir belPdiye ı alıı;e=-i 't• iı;iıı· 
ı~11 e 8 lığı Cizrfltle de bir konferns ve ıııfü:a-
1.tıııua ~~. ~tıınhuriyet mcrc s.ılonu \'ÜCuda getiı-
ı~·ı-n b 'llYuk bir iuıa.r ıııiştir. De~·ı·rli ve çalı~kan 

et ı·u :ışJ:ınıı~ Ciimlıu 
td ~ ne~· '' llçcb:ıv B. Raki Ba~:u-:ı-ı. ~rıu }.ı bu Pski Türk - , 
"'ı. "'a ııın ~ayrctiylc e::?ki <lük-
~avu Yeni bir ha-

~~le.}· Şturnıuştur. karılar yeriue son sistern 
{) .ııye ç· 1 dükk:1 .ıl:ır ,.c dicle ı.clıri 
bı 11 beşinci .ı ışnıaları: ı kıyısmda bir pılaj \' C ga-

rı eıek . cuırıhmiyet ziııo yaı1tırılııııs \'e daha r., t tıi"'rp k . • 
"' r... ,.., • ·avuştu. 1 • %,. vt1.ıe11,. l 

1 
. ıır çok bıı dar :::iiturıları-

~l ·1lar1 · H! edıvc ııııza sıö-ıtıraııın·acatrıuıız 
l!l)" O'I l 'Ll

0 

J • • ,... ' .-
f ır. L· .t) \C'e ılPı le. ı 
g '"ıs ı i:;; er b:ışarılıııı~ı ır. Okakı ' a >:ıııın ıııuh. 

\ı~~rılıı;rın<Ja 240 ııu · t- ktlaadi ve Ticui duram 

:~ gerıi; 1';~1?a ve 1 ~ Cizrenh: lktb~ı<li ,.e 
.• ılııııR • vıııde cadde. 
1 t ı. ,, Atat" ı 

el\zeuu . ur \ün ht-:y-
rrıış Olarak b. . ır 

Ticari durumu ııııı.ı . ııı l.ıir 
mevki işğal etmekte, is
tihsal olunan mevaddı 

temiıı olunmaktadır. 

Kazanın bir kaç kö
yünde şal, kilim doku
nıa..;ıııa uıalı~us el tlZ· 

gabları vardır. 

Spor_ Çalıımalan 

Ciırede bu yıl Müsec-
' cel Cizre Spor kulübü 

adile bir kulüb teşekkül 
etmiş ve faaliyete ge~

miştir. Futool, Basketbol 
ve Veleyool oyunları Dic
le nehri üzerinde yüzmP. 
müsabakaları y<.ıpılmak -
ta<lır. 

Yol faallyetı; Sağbk\lflerl 

ve köy kalkınm••• 

Cizre - İdil -- Mardin 
yolunun tasviyei türabi
yc~i yapılmiş, kasa.ba ci- ı , 
"arın<laki bata~lıklar ku-
rıırnlııııı~, Diclt· ıwlıri üze
r indeki yıkılmış olan C8ki 
liPşr. köprü~ü üzı:!rinde 

bır körü yapılnııştrr. 
Cizreden Nusaybine 

kadar olan ka1,a otomo
l>il yolu ve köylerden Na
biye merkezine köy yol· 

ları y:ıptırıJmış , Dicle 
Nahiyesi merkezinde bir 
Su çeşmesi vücuda geti
rilmiş, bütün köylere ha
laler yaptırılmış, bazı köy. 
lere a,~aç diktiıiluıiş, köy 
sa dıkları menfaaıine köy 
tarlaları ekdirilmistir . 

' 

Cizreden Kürkit- Irak 
kapısına kadar olan yol 
işlemeye müsaid bir 

şekle konulmu~, ~ilopi 
Nahiye merkezinde bir ilk 
okul bin:ısı inşa edilmiş
tir. 

.· 

En az avda bir defa 
nıüsamne tertib eden gös
tcrid kolu da. verdiği mii
samerelerle halkı irşada 
çababmıştır. 

Ilalkc\ inde Zehirli gaz
lar, hastalıklar, cemiyet 
hayatı, kövlülerin kalkın-. . 
ma21 hakkında konfrans-
l:ır \'erilmiş, sık sık top-

~Jantılar yapılarak ilmil 
nıüsahabeler yapılmış ı:e 
Radyo neşriyatı halka 
<1 inl~tilmi~tir. 

Ci~re Ph\jı 

Çizre futbol takımı 
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Büyük bir Türk medeniyetinin beşigl 

K 1 z 1 L T E p 
Cumhuriyetin güzelleştirdigi bu sevimli ilçemizde 

Kültürel durum, Uray çahşmaları ve Kurumlar ... 

IKo~oDt~ıP>~ 
İİ ©l IF O fh1 Ü lFll <® ~ c§l I}:( O Ş 

ınaııl:ırda IJu yazılar ta~ 
larıyla yok edilmiştir : 

( Haza ma t<..ta.n·aa bi 
imami nıa cnşeehu ehul
melik Sait Hiisametttn 
Aı tıki Arslan rahmetullubi. 

Elabdül fakir iHl rahme-
tullahi ebülfetih Artıki Kızıltepe KH.ymakamı 

Kam uran Tugay 

hemen }(J0-150 liraya 
kerpi~·ten bir t\' yupı~·or
lar. 

Kızıltrpeniıı clış.arıy:ı en 
rok ~attı~·ı v:ı~. Yün trnır. 
• l'"> • • • ' !'-. 

day, kasaplık koyun, nrp:ı, 
uarıdır. Yılda Klllltepc 
dışıua 2000 ton :ırp:.ı, B200 
ton buğd:ıv, 120 ton d<t-
rı, 180 toıı riirı, 170 ton 
yağ", 00 ton tiitiin, 10,000 
lrnş ka:saplık koyun çıkar. 

Kızıltepcde gittikç~ ar
tan bir su ihtiyacı "ardır. 
Zirgan çayı ile Kızıltepe, 

Cağcağ ç:~yı ile Mardinin 
önüne serilen O\'a suJa
nabilir. Devletin yakın 

zamanda bu işi de ele 
alacağını umuyoruz. 

Kllltllrel Durum : 
Kızıltepe ilçesinin dört 

okulu v~rdır. llç<-\ merke
zindeki okul 5 sınıflı, 7 

odalı, 3 öğretmeıılidir . 
Kültür direktörlüğünün 
verdiği 1700 lirayla bu 
okulun yapılamıyacağını 

anhyan halk taşına, kire
cine, ağacına yardım ede-

rck !J37 yılında 

okul yaptırıldı. 
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~fülyat Kaymakamı 

Akif Rahmi Kocamanoğlu 
Kocanıanoğ"lunun yiikı:;ek 

başarıl:ırile Midyat Cüm
huriyetin im~a \'C wmran 
kuvvetinden daha çok 
feyiz almaya başlamıı;;tır. 

(Ulus Sesi) 

Belediye "çalıtmaları 
Midyat Helcdiresi bil

hass:ı-son iki yıl._ içinde 

biiyilk i~ler başarmıştır: 
Asri bir Belediye hinası 
ve Belediye parkı yaptı-

, rılarak ağa<;ln.ndırılmış, 

ı;;chir içindeki cadde ve , 
sokaklar \ ' P Cümlıuriyet 

rneydnnı geni~lctilmiş, 
lıir ~clıid !er abidesi ku-
rulmu:-;;, hükumet. konağı
nm ünündeki göl geniş

letilı>rek şehir hayvaııla
rıoın su ihtiyacım gide-
recek lıir hale konulmuş 

ve Uüınlıuriyet meyda
nına Büyük Şefin bir Büs
tü tlikilmi~ ve daha bir 
çok i~ler başarılm1ştır. 

Yeni Belediye Binası 
.. 

29 Birici te~rin 1938 

Midyafta Atatürk anıtı 

salonunda haftanın bir 
kaç gecesinde yapılan aile 
toplantılaıı ).lidy:ıtın me
deni ve ftmnw bayatımn 

inki~afında büyük rol '>Y· 
namış, Belcdiycııin getir
miş .Jlrluğ'ıı Radyo ile 
balkm musiki ve giinü 
rrünüııe cihan lıal.ıcıleriııi 

duyma ihtiyaçları temin 
edilıni~tir. 
Kızılay, Hava ve Çoeuk 
Esirgeme Kurmları: 

Midyat Kızılay Kurumu 
mahalli hiik(ımet ! mirinin hiz-
met ve gayretiyle günden gti
ııc inkişaf etmektedir. 

TUrk Ila\-a kurumunun 
faaliyeti de n:m- yılındaıı beri 
daha çok ve cidden takdire 
liyık bir surette ilerlemiştir. 

U37 de yardı111cı üye ıııikdarı 
30!)0 iken bu yıl 4000 i bul
m11~tur. Kurumun geçen yıl 

Yaridatı 12,4!).1 lirayı geç ıııiştir. 
llçe ba.y Akif Kocamanoğluna 
kuruııı iı;;lcrimle gö:sterdiği faa
liyetten dolayı umumt mckez
dcn bir takdirname gön•eril
ıni~tir. 

Midyattan bir görünüş 

lJ!l/ yılında 30 fakir ÇOCU· 

ğu giydiren çocuk. esirgeme 
kuruıııu faaliyeti do • gittikçe 
inki~af etmektedir. •• 

Midyat Kültür l~yarı 
Tevfik Ural 

tında baıı vatandaolarca ihmal 
edilmiş olan Aana Dilin ve 
Türk musikisinin yayılıııası ve 
kökleşme~ine çalı~ıııış ve çok 
ıııuvaf!ak olınuıtur. 

\ 

1Ik önce yJluız Dil iti 

üzerinde çalışan cemiyetin , 
çalışkan İlçe bayı Akif Rahmi 
Koc:ııııanoğlu taı afından n!· 
zam ııaııı esi is lalı ettirilerek 
Türk musikbi ve kiiltürii üze 
rinde dah:ı esaslı bir surette 
faaliyete geçilmesi temin olun
muştur. Başt:ı ktiltür işyarı 

Tevfik Ural ve öğretmen ar
kada~ !arının gayret ve teı
Yiklerile ulusal ülküye doğru 

müıııkin olan yürüyuşle iler
leyen bu ce ıııiyet yakınua. Mid
yatta. kurulmasına çalışılmak
ta lmlunan Halke•inin ,A yar
dımcısı mahiyetindedir. 

._ Midyat Akın İdman Yurdu sp~r takımı 

Midyat Hava kurumu heyeti 

SPOR: 
.Midy:ıt'ta Cumhuriyetle 

ba~l :ı yaıı ~por hayatı giiııde :ı 

güııı• inkişaf e tm ektedir. Gc· 1 

çen rıl kur :ı ları Akidmaıı rı>nıi
yeıi halkı ve genı,'leri her türlü 
spor hareket ve fa:ıliptlcrile 
yakından al!\kalandırıııağa ça
lışmaktadır. Kuliilı akılık . 

avcılık, ve binicilik gibi önemli 
spor b:ırek !:! tlcriyle uğra~nıak
tadır. 

Köy Kalkınması 

937 Yılı lıaşınclun be-
ri 9 köyünclc kny kanununu 
tatbika muvaffak olan 
Midyatta köy kalkınma

sına çok ehemmiyet ve-

rilmiştir. İki Rene zarfın
da mevnıt kü~·Ierin yüz
de doksanına otomobil
krin i~le cnrsinc mm~aid 
yollar yaptırılmı ı;;, Kinıli-
rip ve Eı,~i köylerinde 
iki okul binası · inşa ctiil
miştir. 

Yol, İktfaadi ve Zirai 
durum 

İlçenin iktisadi duru~ 
mu Cümhuriyct yılların 

da çok iyilcşmi~tir. 70 
hinden faıla nüfuslu bir 
İlçe merkezi olan Midvat 
llçe.::i, Midyat- Estel adın
- Sonu 23 üncü sayfede-
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öDümö~ün ~üırün ve ~lUı~en üDçenerı 
~AVUIR GE:R<CCŞT"lE 

ti 
KtiltUr bıırel> 

H limizin, doğu kasaba-
U larımm en özellerinden 

ları geçen Cümhuriyet yı
lında daha muntaznm bir 
şekle konulmuş, uray büt
çesi beş ~i:ı liraya <;ıka

rılmış, şehrin aıw. cadde
si ve sokakları geııişltti

lerek taşla düşenuıi~, a:::
ri l>ir Hamam, muııtazaın 
bir Gaıino ve feuııi lJiı 
mezbeba iaşa ediluıiştir. 

Kalkınma hareketleri 
biri de SavurJur. Üç yan
dan bahçelerle çevirili o
lan bu şirin ilçemize ka
vak ormanları ve bunların 
arasından geçen büyük 
bir su Sa vura giizellik ı 

verir. 

~erciiş ilimi1in yeni 
~ve Cümlıuriyet uev · 

rinde kurulan, bağlı bah
çeli sulu bir ilçesidir. Ger
cüş bir kaç yıl önceye 
kadar Midyata bağ'lı bir 
köy iken bugün Cümhu
riyet bükfrmeriuin inşa "e 
imar kudıetiyle günden 
güne güzellı şen 'e lıU
yüyen bir şelıir olmuş

tur. 

Çok eski ve tarihi bir 
Türk şehri olan ve rnilfit
tan nice yll önce Kumuk 
ilinde "Şura" adiyle ma
ruf olan Sa vur bir de 
meyvesile tanınan bir ka
eabadır. Bilhassa. 1ncaz 
namı verilen siyah eriğ:-

Sav ııı da. böyle daha 
çok bızlauan köy kalkın
ması, Kültür, Baymuırlık 

:hareketleri sevimli ilçc
:ıuizi guııdcn güue güzel-
:ıeştirıncğe .... lınc<leııi.:.hayat: Bu ilçemizde de kısa 
ve~Varhidara_:kavuştur-. bir çağda lJüyük işler nin btr tarafta ~übreti 

vardır. 

Bayındırlık ve KUltllr ha· 
reketlerl ve Halkevl. 

Savurda da Bayındır
lık ve kültür hareketleri 
cumhuriyetle başlamış, 
her yıl biraz daha inkişaf 
etmiştir. Ondördüncü Cüm 
huriyet yılı bu güzel ve 
TCfil ilçemize salonunda 
beş yüz kişinin toplanabi
leceği modern bir Halkevi 
binası armağan eta1iştir. 

SaYuru Mardine ve di
tter İlçelere bağlayan yol-

Cumuriyet za~ıtası 
-8 inci sayfeden mabat-· 

Enstitü yakın bir za· 
manda erkAni harpler 
gibi mümtaz bir polis 
sınıfı daha yaratacaktır. 

Bugün polis mesle· 
ginde başlı baş.na bir 
ihtisas haline gelen kri
moloji için Enstütü en 
müsait bir etfül muhiti
dir. 

Yeni k~nunun ana 
gayelerinden biri olan 
adll polis sınıfının ku
rulması ile Tiirk zabite 
tarihinde yeni bir dev· 
rim açılmıştır. 

ma k t ad 1 r. ~ ffi} 1_h_. :-'. :;:-a_rı_Jı_n_ış.._t_ır_. -----

Savur~an 
~ mı 7'"'·· ~-

~ umumi biı 

görünüş 

Mardinde gençlik ve 
Spor 

Gençler Birliği 
-- l4 cii s:ıyfeden mabat-

yapılmıştır. 

Hundan sonra kulüb
tc Ve!eyhol Baskethola
da çalışmağa ekzersizlere 
muntazaman de" ama 

ehemmiyet verilmiş bu 
spora aid müsabakalar
da yapılmıştır. Bu yıl 

içinde IIalkevi, Türk Gü
cü, Ortaokul ve askeri 
takımları arasında. puvan 
basalıile şampiyon1uğ"u 

Türk Gücü kazanmıştır. 

936 da Siverek Takı

mı ile karşılaşmak üzre 
Diyarbakıra gidilerek ya
pılan Maç 2 - O galibi
yet ile neticelenmiş Bi
rinci Umumi Müfettişlik 

tarafından bu ~rrefe ve
rilen ziyafete iştirak edil
miş, geııçlerinıiz giderken 
ve gelirkea çok ~;ı.mimi 

ve heyecanlı bir şekilde 

ietikbll ve teşyi edilmiş-

tir. 
937 de kulüb azasının 

adedi çoğalmış, Hususi 
İdare ""e Belediy~den ya
pılan para yardımı ~aye
sinde iki Futbol takımı· 
nı muntazam bir şekilde 
giydirme(;e kafi gelecek 
oyun levazımı alınmış, 

bölge resmi maçlarıııa 
iştirak etmek: üzre Di
' ' arbakıra bir seyahat va
pılınış ve Diyarbakır ın~h
teliti ile yapılan maç ta 
berabere kalmıştır. 

19 Mayı!I İdman Bay
ramında ilk defa olarak 
405 muntazam giydiril
miş, atlet ve Bisikletci , 
Futbolcu ve binici ile iş
tirak edilmiş Spor şen
likleri ve müsabakalar ya. 
pılmıştır. 

Yeni teşekkillüne ,.e 
aı bir çalışmaya rağmen 
11/Temmuz/987 de 9 

Gbrcüş K a.vmakamı 
Arif Dayanç 

Belediye ı,ıerl; 

937 yılındn Tk\ Nli::e 
ce 568 ııır~tre nmr:ıhhaı 

bir satın iizc:iııtfo bir pa 
z:tr yeri \,'f! halkın iht iya 

cım kar:-;ıl:l\'<1D umumi . . 
bir çama~irlıane yapılmış. 
tır. 

Bu vıl veuiuen viiz 
w • • 

metre kaldırım yapılmış 

Kaza merkezinde yapıl
ması kararlaştırılan asri 
hamamın keşif ''e planla~ 
rı ihzar edilmiş kazada 
bir de Cümhuriyet mey
danı vucuda getirilmiştir. 

atlet Diyarbakıra gönde
rilmiş beş şehir Atletizm 
mü sa bak alarma iştirftk 

ettirilerek üçüncülük ka
zanmıştır. 

Yine Hiikfımetin gös
terdiği ıııüzaheretlc Bisik
let ko~uları yapılmış At
letik müsalıakalar tertip 
edilerek birincilere ma
dalya ve muhtelif hedi
yeler verilrui~tir. Bu fa
aliyet yalnız merkeze mun
hasir kalnrnyüp .Midyat, 
Cizre ve Nusavtıinde de 
epor kulübleri ·kurulmuş 
ve re~men teRcil ettiril
miştir. Bu yıl içinde Av
cı ,,e biniciler kolu ye
aiden canlandırılmış ve 
15 Ağustos bu kurulusun • 
Bayraw günü olarak tes-
bit ,.e tes'it edilmiştir. 

Bölgemiz P.ski Türk spor
larından olub terk edil· 
meye yiJz tutan Ciridi de 
teşvik etmiş incele
meler yapılmıştır. 

leri; 1~ Belediye ,.e Jitı. 
• • ıJl 

hinası vap:ırılın:ık 11
• ı • ... ,,.pli 

çalışılııı:ıktadır. Ut-. ( 
k k 

. d, he, 
aza mer ·l'zın c l · ~ 

nıflı olar:ık in;;:ısırı:J 
bll lanan okul binası a; 

ikmal c<lilıni~ virıf' • 
~ • .. clı 

yılınd3. fli~ :u köyun 

1 l 
.. . k .. ,. o~ 

< ers ıanPıı bır ·o. ~ 

irn~a euilmiş, ıı:ı:::ıfJ · ıe 1 
merkeziı de <le ı ,ı:. 0~ 
ri kıyısııı<la bir kD~ ,1 
l 

. b~ unun ııışa8ın:l 

aııştır. l 
Ekonomik d~.~0 

Cümhuıiyet ıııı. 1 
tinin aldıerı isabeth 

... ·~ti 
birlerle kazanın ı 
durumunda giinden 1~ 
bir iııki~af hııı-u]P ge 
tedir. Bilha~--e ~011 ~ \ 

d:l dP,i!Prlj j)(:l'h \ f 

Kültür İşyarı lbttl 
1 

ö 
Dayancın azimli ve 

0 
çalışmalariyle geç.et 
lara kiyas kabul 
bir inkişaf göze ç;lr 
tadır. 

Bu vıl hu lıtı ıı:ıt ~ 
" r mabsulları çok 'e., 

lup mahımlların l.JI 

diıter mıntakal:ır:tı' 
edilmeğe LaşlanL11Öe 

ll<;c baylıkca ~ti 
1 ba2'lı nabivc mer • ı .... . . df" 

1 
Te bazı köyleno ~' 
km yüzde kırk 
ihtiyaçlarını tel)litl~ 
dokuma tezcrah18r

1 

"' .. 
libma ve dab:t ( 
neticeler veroıcsiıle 
mıştır~ 

1
,.rJ 

a.uruuı ~~ 

GercU~te tıa ''~1 ri 
f 1. . • k .ıe aa. ıyetı ço · · ~~ 

937 yılında 612 :ı~ı~ 
lunan kurumuo IJ~~~ 1 

ridatı 3925 lir~ 1 
it 

• ..·8 
yıl aza adP.dı 
varidatı artmıştı''ııo 

Kızılay kuruJJl e;. lı 
faaliyeti şayanı .Jll~if 
yet bir şekilde ıll 
mektedir, 



1r<§lıröht~ 
~ttolk Medenöy®tfi 

.o• ti ~-·-... ., ~- .. ~ ~ ... : ••zaltepe KGltll.t ltyan Zeki Teoman 
~uırıerı · 

ı erın , Komuk- ve 80 odalı medrese. Bu 
hzıarı:rın '. Madilerin, giln içinde Mardini aydın-

}{ eskı bir yurdu ]atan elektrik motörti v:u. 
atdin Uf "' d t, lI ' r a, Diyar- III - 1152 ıu. yılın a 

1?7 de arput, M. sonra Kutbettinin yaptırdı!ı Ulu 
e Artık rr ı cami. 

1 geçrn·ı . oı::ıu larının 
r " ~~klar Ştı. Artıklılar IV - 1154 M. yılında 

1dt' eıçu k dan dt:ğil<lirler. Salih oğlu Latifin yaptır-
o~ ·~atın llledeniyeti bir c.lığı L:ltifiye camii. 

. rJ ~ı~ ~a biliniyor, fakat V - 1082 M. yılında 
ıe r tı~eree edeoiyeti genel 
~· 11 ~ılın1y0 ~ilinmediğinden 

11; %iıcli•·rı ~· Bu gün öğ
~ı" 1\ erın.ı · · 

• ~ JOtuın. ızı burada 
,.ıı ~ 
-~u t'tık 0 . ı bLu • ğuııarı laik t .... 
il Qev,"· ' ... . \, "4lıye . 
~ıi"' a ~uıııu n ınsanla.r-

~llıak ttıanJık ta resim 
e b Y<tsak oldu<S-u 

~lr.ı. Urı l • n 
' I( t ar paraların:.. 

a\> esn:ıi 
~ a~llld yaptırdılar. 
a 'rdaıı a ~ünıtişten, 
~ taın Paraları vardı. 

de dıı k(•ndi sınırları 
CWttdi. e~n dışarıda. da 

~QtQ Artık oğulları sarayında ma.· 1 

tı. illet k kinadan bir adanı "4(i" Şe · H A '-'dm 
~d .ıetr J 

~ L· 1
• Kralın ya. h ır a b 

• 1 Orq aş akan, Jda.. 
. 'la\ıru, .lledrese, Ara
ltııseıer ışterine bakan 
a~lerirıd~uı ~~urd~ı . Med. 
ao, h butun bılgilerle 
r-~iYat endese, tabiat, 
tdıı. dersleri de oku. 

~adını 
rle ar Ya l . b suzı . . PI acak ış-
aas<l berıuı gec;irirlcr 

~· er ' . ı, ı.0•• türlü havır 
ı ~ Pr w ' 4de u, tnedrese ı'ş-
~ Yard 
. ~lercı· Unlarını eiir· 

Necmettinin yaptırdığı 
Necmettin camii. 

VI - 1036 M. yıl ında 

Emine t tin in yaptmlıltı 

Eminettin camii. 
VII - Hicri 601 de 

Ilüsamettinin yaptırdığı 

Kızıltepe camii ve gözet
leme kulesi. 

VIII - İlğazinin yap
tırdığı Hasankehif camii 
ve Diyarbakır - Harputta
ki Ulu camiler. 

IX - Salih oğlu !sanın 
1371 M. yılında yaptırdığı 

(Ulus Sesi) 29 Birici tc~rin 1938 

Büyük bir Türk medeniyetin;n beşigi 

KIZILTEPE 
Cumhuriyetin güze1leştirdigi bu 

sevimli ilçemizde 

Kültürel ~urum, Oray çal ışmaları ve Kurumlar... 
-Ba~ tarafı 18 u<"i sayfada

bun unla kasalJanın her 
gı~ce aydınlatılması, bir 
ıneı.bnha yapılıııaşı, hela 
yapılması, Urayın gelirini 
artıran u r a y evlerinin 
onarılma:-;1 kar<ırla:;;tırıluıış 

' ' C i~c ba~laıınıı~tır. Ağ·aç 
dikme mev:.;imind ı; kasa. 
banın ağa ı:landırılııı:ısı , 
Cuıııhuri~ et <ılanııı a park 
yapılıııası diı~ünülıncktc
dir. 

Kurumlar: 
llçemizde iiç. tane ku-

Zinciriye medresesi, Hü
samettiniu Ilüsamiyf', Mu
zefferin Muzafferiye med
reseleri hep Artık eserleri
dir. Muzafferiye medresesi 
d Uzeltilip, eklenerek bu 

günkü Ortaokul haline 
getirilmiştir. 

Artık oğulları saray. 
!arınd:ı makineden entere. 
san aletler de çoktu. bu 
gün bütün düny~ Artık 

oğullarının bu medc niye. 
tini hayretle takib etmek-

tedir. Artık medeniyetini 
burada yazarken onların 
çacukları Marninlilcri da-

ruın vardır. Kızılay ku
rumu, Hava kurumu, Ço
cuk esirgeme kurumu. 

Kızılay kurumu 771:75 
lir:.ılık bir bütçeyJe çalışır . 
150 üyesi Yardır. Çalış

kan Ba~kan Vahid Ay
doğdu geliri her yı! artır
maktadır. Geçen yıl ku
rum 24 voksul t·ocurra el-. ) " 
bh;c yapmış 'e üç yoksul 
kimseye de yardımda bu
lunmuştur. Artan para 
genel merkeze rönderil
nıi~tir. 

ha çok seviyorum. 
Sesi 60 mil yani 87 

kilometre uzaklara duyur
tan (Orgini Buki) Operlör 
Artık oğulları tarafından 

yaptı rılmı~tır . Bununla 
çok uzak rm~safedeki as. 
kerlere komuta edilir, 
uzaklardan iındad istenir· 
di. 

Ha"a kurumu 5160 li
ralık bir bütçeyle çalı~ır. 

68 üyesi vardır. Ba\'kan 
Sıtkı Türko~lu kurunıun 

ya~aması: gelirinin artıııl

nwsı için canla başla. ça
lı şmaktadır. 

Ç'ocuk csiq.~cme kuru-

K'ızılay k orumu başkanı 

Vahit Aydoldn 
mu kurulalı iki ay olmuş
tur. ~00 üyesi vardır. Yıl 
lı:ışına kadar 120 liralık 

bütt:e~·le çalışacaktır. Kı
zılay kurumuyla birlikte 
(6'.J) çocuğa albbe, kun-

~la11 1.. Yapılacak iş
tlar. ..,. ~•ıdirerek yap-
v 4\ıtab 

1 doıu k yazanlara 
etdL l'Seler verdi- M a 1r <dl ô ifil <dl 

Artık oğlu Karna5Janın 
torunu Kasirettin Mahmud 
bir düğmeye basınca suna 
uoylu makineden yapıl
mış bir kız elindeki altın 
bardağa şarap doldurur 
N asirettinin dudaklarına 
sunardı . llk makineden 
inFanı Artık oğulları yap
tırmış ve onu iş başarır, 
hareket edl'r bir hale sok
mu~lardır. t\rtı~ 

~, edo~~lları zevk, eğ-
l~r ebıyata d . .. 
- · Sara , Uşkun
. delllı'a· Jları birer ilim 
1 il <>1 h ı· 

11C " a ınde işlerdı' 
ttı · "'oııu · · ı Uerin ınınarelerin 
eti ' g·· ' lJh, ozetıeaıe ku n .,, k.. .. -

Cltı11 °Ptuleriu o., 
• . )'a ' ., ..... 
lq~clt: du Pılan planları 

tuıı b ŞUnceler \'ti il . ou - r . 
l!a,txı . a urc tl e yapı-la l Ve 
tt.lır : medreseler 

l 
ıtı.' 1348 . 
qtıı u d M. yılında 

t<ij un 
. tıhl S Yaptırdığı 
ı eall:ıi. avur kapısın-

c1'1 lı 
~i! • 1' ı 1a2 ., 

retti"· "1. yılında 
,,ın y 

aptığı cami 

Artıt M
tüm~ar
~arların
~an Kut
~ettin'in 
yaptırttığı 
Ulu cami
nin tarihi 

Minaresi 

.. 

Saraylarını kaloriferle 
ısıtanlar gene ilk defa 
Artık oğullarıdır : 

Bir havuzdaki suyu tü
ketmeden daimi bir devirle 
fıskiye işleten 800 yıl önce 
Artık oğ·ullarıdır. 

Ibrıklarınua o türlü bir 
tertibat yapmı~Jardır ki sı
<·ak ve soğuk ~ular sulJU· 
netlerini kaybetmeden ve 
biıibirine tesir etmeden 
duruyordu. 

Makineden filler yapıl

mıştı . Gene makineden 
adamlar öğleyin Mardin 
, .e Dıyarba.kırlılara saatı 

- . Sonu 23 üncü sayfede-

Hava Kurumu Batkanı 

Sıtkı l'UrkGflu 
dura haıırlatmıştır. Kurum 
H:ı:-;k:ım Zeki Teoman • 
C·ımhuriyctin 15 inci yıl 
dönümünde ilçe okulların
daki yok~ul çocukların 
y<'pyeni elbiselerle bay
rama "irıneai için ça_!ı~-
maktadır. J 



Sayfo 22 üLU8 SESİ 

' 
Dün harabe bir köy, bu gün bayındır b1 ı 

1 

Sağht ve sosyal yar~ım işlı~ şehir olan sevimli ilçemiz 
• • 
1 D 1 L Türkiye Cumhuriyetinde yeııi ~ 

tuluş ve inşa sağliğı tam vata0 

şın omuzlarında yükseliY01 U223 (sayılı.-!_ka- 1 

nunıa taşekkül ederi 1 

İdil ilçemizde teş
kilat ve faaliyet 1 

937 Eylül ayı son
larına doğı·u başla

mıştır. 

İdilin ilçe mer-
1 

kezi eskiden Cızre 1 

ye bağ·lı nahiye i 
merkezi olan " Ha
zak,, köyüdür. Bu 
köy biı' yıl içinde 1 

dcgcrli İlçebay İh 1 

rahim Erin 
gayretiJe sevimli 
bir şehır halını al- İdil Kaymakamı 
mıştır. . B. lbrahim Er 

İlçenin merkezi olan cin bütçr. varidatı 1318 
"Hazak,, köyü tarihi lira~T J uuhlurulmu~tur. Şeh
bir yerdir. l\lilattan çok , riıı ortaımıda geniş bir 
yıl önce "Cudi,, dağı ~·ol ac;ılınış, Belediye bi
eteklm·ine ~;ayılmış olun ıı :ı~ı yapılması iı;in b:ızır
'l'ürk boyları İdil suyu- 1 iıklara i.rn~lanmı~tır. 
nun kıyılarında bir çok 1 lliikfınıetin tesvikUe 
köyler ve kend'ler kur h:ılka iki katlı gü~el bi-
muşlardı. 1 ııalarla Telgrafhane için 

Hazak köyünü de sıhhi bir bina. yaptırıl
Türk oymağ·ından "Ha- mı~tır. 1lı;e okulu için de 
zak,, oymağı kurmuş- uir biııa yuptırılnıaktadır. 

tu. Yıldıı Han bölüntii-
lerinden olan Hazak, ' Köy kalkınması 
Çamkara. Çopurlu Ta- idilde köy kalkmması
lıanağıd, Toy ve dah ıı na ~·ok önem Yerilmiş Bu. 
bir çok oymaklar Cizre fi küyiintlc bir köy oda
ve yöresine yerleşmiş sı , e lJir otomobil yolu 
!erdi. Hazak köyü y3ptırılmış, Alay an Na
çevi·esine yerleşmiş lıiye merkezi ile İdil ilçe-
olan Türk boyları, lıil- si a rnsıucla Telefon hattı 
hassa Hazak boyu en çeki!mi~tir. 
çok davar, keçi, kyyun 
besleyen boylardı. 

Hazak boyu peynir
ciklikle ün almıştı. Ha
zak peynirleri uzak 
kend'lere kadar gotü
rülüb satılırdı. Bu gün 
bile meşhur olan Cizre 
peyuil'inin en iyisi Ha
zak ve çevr·esinde ya
pılan penirlerdir. 

Belediye FaS!liyeti 

ldilde Belediye tP~kiJfıtı 
21/t0/U37 giinünde ku
rulu.ı.uş ve az bir zaman-

İdilden 

bir göi·ün üş 

Bir yıl gibi kısa bir 
zamanda gerek kaza nıer
kc•ziııden Vf'! gerek civar 
küvlcrdcn vapılan vün 

• • J ' 

Y:ığ, Üzüm, Nohud, Darı 
ihracatı bir kac wisli art-• 
tırılıuı~tır. 

Spor 
idilde Spor ha~·atı biı 

yıl içinde biiyük bir in. 
ki~a f gösterıni~, bir spor 
kuliil>ü kurulmuştur. Bi
nicilik, Atcılık ve Fotbul 
gurupları kurulmuş, mU
saıtl zamanlarda yapılan 

eksersizlerle ilçede spo
run yükstlmesine Jlçebay
lıkça çok çalı~ılmı::-tır. 

Kurumlar 

Bir yıllık ilçemizin Ha
va 'e Çocuk Esirgeme 
Kurumları da te~ekktil et 
miş ve asri bir jandar
ma ~karakol binası yap
tırılmıştır. 

Hülasa bir yıllık Cüm
lıuriyet yılında veni ku

rulan lilçede cidden tak
dire ve iftihara. litik bler 
başarılmıştır. İlçenin g~nç 
ve çalışkan İlçebayını lıu 
başarılarından ütürü ne 
kadar tebrik etsek yiııe 

azdır. 

- 6 ıncı s~yfeuen mabat -
ma mücadele mıntıkahı

rında yeni faaliyetlere 
devam edilmiş ve önemli 
a eticeler alınmıştır. 

Sıtma mücadele mın

tıkalarında bir sene içia
de 2,740,334 kişiain umu·· 
mi muayenesi yapılmış, 

ve 2,167,999 dalaklı lıu

lunmu~ ve 654,668 kan 
muayenesi ve 7 L9,774 
şafi tedavi ve ~6,983 

vaki tedavi yapılmıştır. 
Bu mıntıkalarda 8,060 
kilodan fazla kiuin, 28-
709 aded kinin ampulu 
133,221 aded kuvvet ha
bı ve 1.378.078 aded 

İdilde Bir Tören 

insan cemiyetlerinin en bUyUk. ide· 
alı olao adalet tevzii 

<ÇlYI oını lhl lYI rrDyet A<dl O Da 
Y~®ülfllün ~Oölii1cdle 
g~ırç<afkO®)ŞitD 

- 6 ıncı sayfetlen mabat-

ıi üzerinde hakimiyetini 
tesis ile veya böylelikle 
içtimai bir zümreyi kal
dırmava, iktisadi ve icti
mai nizamları dcvirmcey 
milli hisleri zayıflatmaya 

ve sarsmaya c:alışacak 

cemiyetlcıi kuran veya 
idare edenlerle bu mak
satlcrle propaganda ya. 

panlar hakktnda :;;imdiye 

kadar mevzuatımızda yer 
almamış olan ceıayi mü
eyyedeler konulmuştur. 

Ceza müesseseleri: 
Ceza evlerimiz, bir is· 

rn.bhane balına ı:elmekte

dir. Bunu on beşinci cum
huriyet yılına girerken, 
reJımın fcı<l üzerindeki 
buyük \ e ınüsbet bir ese. 
ri 0larak şükranla anarız. 
hapıshanelel'imiz birer 
mektep olmak yalundadır. 
mabkumlerin çalıştırılma· 
sı esasını kabul eden 
3038 numaralı kanunun 
13 ve 15 inci maddeleri 
geniş mikyasta tetbik sa. 
basına geçmiş bulunuyor. 

Prensipler İmralı ada. 
siyle Edirne hapıshanele
rinde geniş ölçüde tatbik 
sahası bulmuş, lsparta ce
za evinde kurulan halı a
tölyeri Zoğuldakta tegkil 
edilen maden ceza evi ~ok 
;üıel nttic~Jcr Yermiştir. 

ökinin koprirııe~~ 
lunmuştur. Bll ~ 
bir Cümhurivet 1 • d o 
deki çalışmalar ~ 
çıdır. e 

:l ~ 
Ankara, Bur~ dt~ 

zon vilayetıerı1\e 
rem dispaaserıerı 1 
090 kişi milrD~·J~ 
rek muayeneler~~' 
bunlardan seçıl 
Veremli bir sen6 

devrolunan 1,109 ~ 
linin tedavileri t

5 a 
. b 116r 

ınış mu taç r- b~ 
parasız ilaç ,.e 
tedavisine y:ırD~.ş ı 
dalar dağıtarak · 
da bulunmuştur~ı 

Trabomla •'' ~t 1 
hut•• .... 

Yurdumuıd~ııd \ 
la mücadele go J! 
ne genişlemekte 
lıom hastane ,·e 
serlerinde yüı 

• U' vatandaş bu Lı ~ 
lak etten k urtulıtl 1 

Umumi ffıfıı55 
b 'l•!Jtı nununun tat ı"• 

dun genel sağlı~ ·er 
de verimli oetı ~ 
v k d :::o ;ı, gurma ta ır . . "'Jr 
huriyet yılı içırı 11~ t 

hastanelerin yıı 1 ı:,1 
roları arttırıltJll ~ 

Geçen scrır 
• •t 

idare ve Be:c,Jı) 

nelerinde yll t .~:'; 
davi edilen ıı~ı:ı ır. a 
468,299 zu buıııı J \· 

·~U ' 

Lüzumu ııa1! f ~ 
ha. va ve zehirli D ıj 
cumlarındao ~~'fer t 
gereken tedl>1~~ 'ı· 
mış, halkı ınod ~ ı 
bilgilerle cibaılıJ 
s a ğ ı ı k proP' 
nın son yılı ço~ 
ge<;miştir. · . wrı 

Göçmen J Ş 

düzen içinde ,.e f 
nan profraııı:.ı 
rümüstür. . ~ 

Sağlık 13.ı 
Jıii'' bu yıl hazırla tıp 

nelik sa. ğ 1 J ." ıtJ 
memleketimiz1rı6ı;,e 
lığında çok ç' 1 

inkişaf sabası :ı ıt 
Yurdun ıııub 

terinde bir çoi't . 
ler, dispanserl~~t 
yu11lar teşit 0 



bi l°@l ır ü lhr~ ~ 
~'"to !k Me©l~nüyetö 

llrl ı tı • 
1 Ct a:ı \'f 
t İrirıe ·. •1 llcın nıabat-ı :ı !hıçl:ırı ~all:lyıı:ca lıer <;e-
t ~ab, t(lı. ı:;it kus kcııdisiııc ııı:ılı~us 

ı l r ~·lı·rj ı 1 • • 1 ır .. · l 
JJI J ı·a 111 e surıi ·ı:"'r·u·- se~ çıkarır1 l>:ı ı~eyc ~uzo ~ ~ tdı. l, < e• • 

r. ar,1, •ıı ~ğ:ı~J:ırın 1 ktiş ~t:sleıi daJılııdı. :r-ı 
., • <l rıı· k. - a ı a u· tal' ~trı;:-- :'._ııı~11 kuş- Saray o a arrn ~ ırt'r 

ı''10f tı ..... ı .. r. ~rÜzg:ı.; •. ıı , f' ~ull! f.:ı:ıt~:~ıl) dı. 
1 $;.rny lıaı'rwleıirıin ki-

.,, 

litlrri ~4 ~ifrryl~ yapıl
ıııı:;t ı. Onl:ın k iliı 1 i ~'l'I ıti t·n 
b: ş\a kiıııı:-e :ı~amm~dı. 

(' Ör Ü y O r SU 11 lJZ j, İ ~Ü 

ııııı.ei ;:~rırı nı:ıkiı Pden 
::ıJ.ııııı 7·l,;GO · yıl öıl('e JJi-
v:.rl akır 'e Mardin Artık 
dt', lt:'t i ııde yapıl ıııı ~tı. fö· ıı 
htıı:ı:ı. ııı lıi~· lıirisint:> ha~·

r< t Plıııı dıııı. Yatıııı 1-iUııa 

iı :ırı iıın ki Türk ulıısn 

i~ i iJ~1rr· t dilir. klilttiriiııe 

tıı r ~"YılPıı en d öııcııı 

'eıiliı ._e ınf' lı :ıiyı tte 10 
a ... rı bir :ı'-ır.J:ı y:ı-:-ay ılJilir. 

'c 80; .. n h Dıı !!'iırıJ..ü Tiirk iı kilfıbı da 
.,L lıir lııı·ık 1 l ıurıu islı;ıt Ptıııi~'or ınu? 

'rt l~~i~r mi1:n ~1-
, 1 ... . 11 .... ~ ~ 
ı.ı,t c~ 
r 1 avr 1 :ı \ • t• ı "'' nı:ıb:ıt 
··ııd . ~tıiıJ u ., ,, 1 ıı 
ted1 

<11a•1 Y • JJtı rı lını t ı r 
"ıah. .. . 

t-ııl't •ld:ıtı lıakıl L•ı)j 
1. l'ft f 

ı . l~j ıl :· ı k:ıp·ılı \ t> 
"I ~ \lıql 

bil~t ;ıltıYoııı'.'a k oıı tı ola 
ıııı" e11·1 • ·l ıı ak 1 ı tı::

ı 1 "''~ ııs' arı .1 \ı ka-.ap <liik· 
tıt l.l\!ıı . 

:ı ~I u 1 ıır Parııı;ıkl l·lı 
I; o :ı11J .\. 
etor1 0. 1 ve• zcıııııı-

ııı .,d.ııı 'f' 1 ah~Pı-i::ı, if 
ra.! olunııııı.tıır. Ilülfl ... e 

4110 rııPIJC rıılunda olan 
:ıııa yol geııişll'tiıııiş, il, i 
t.•r:ıfLaki y;ıya kıvıııılar 

1ı~ıoıı ol:ırnk ~·:ıptırılmı-;:tır. 

O. tao~ulumuzun 

(Ulus .Sesi) 29 Bfrici te:;irin 1988 

Cumhurltietin yapıcılık enerjisile yeni 
bir hayata kavuşan 

Mö©I V©ıit 
1

-10 cu s:l\ ft>den malı:ıt-· ı vedlik i~lerile uğraşaö 
:,da iki ka;abaıfan ıııii~ hirer-ikti:;;ıdi -- varlıktır. 
--k-l :1 . 1~--ll~l .. -=--- 1· Halkın viizde doksanı ~c. ~ı uır. ır >Jrıııe ~o~ . 

b:ıırcılık v. iizde onu da. }•:ıkın \'C Giri;iri~j~-~k 
giiz-;,.ı olan )!idyat YC 

E:-;ıı•I Deniz :-:ar lıırııları 
t 070 ıııt ·t ıe yiiksckliğ'İıı 
de bir y<ı~·l:ırıııı tepe:-iııcle 
o·c:ıi!" lJi; vadi kı'ııann n • 
dadır. Tı':;:k iı:lr ı 7() ki>-

yün iılari 'c il..ıi:-adi ııın. 
kezi lnı 1 ı ııı :ı ıı jJ i ,I :• ;ı t :)a 
\'il!' ÜZL'l';ll lt•ıı Manliıw, 
Ce~up_Ut:' ıı ı iı ~· ılla!ı l:sta:
yon11n<1. Uereiir:; iizPrİıı 

dı•n IJa,;ııı l-.c·yf yolilı,: Dic· 
le kı>:ı:ııına. İdıl fü:L·ıiıı
dt>rı ('izrı· \(' Iı7tl~De~
rııin·olu i,:-;ta~,·oııuna \ 'C 

~ . 
keııdi k Üv!\;riııiıı lıir C'O· . . 
gııı•a ·utoııı(Juil yollaı!lt} 
bağ·!ıdır. 

ilı:rııiıı hiit'lıı 
ya. hay"aııcı!ık, 
yalıııd !'Plızııciiik 

kiidı·ri' . --
1..ı: ı g <; d~~ 
\ (• llH'y- ' 

I"" ' 

Zira:ıt g1rı'atl:ırile uğ'ra-
1 ~ırlar. Ziraat ~ı.1hası 15280 

lıt>ktar olul> lnmlan b:ış 
ka ilc; · d:ı lıiliııdı-> 2400 
lwkt:ır Lığ', 1::200 .. heh.tar 
i ıı C' i ı Ji k "<lr<l ı r. 

~lidyaıırı yıllık Buğ'

d:ıy i:-;tiiı~alfüı va:-ati ola
r;ı k !JOOO t uıı ve 1 O l>in 
ıoıı Üıiiııı, ve bin toı ı 
\'a::; İııeir ve lıubulwtı . . 

;ıt :-;kil (•tııwkteuir. 

Dokunıacıh k 
İlçe ıııerkezincle "e 

h:ııı köylerinde el tezgah
ları vardır. Bu tezgahlar
da lıiitiiıı clhi::H.'lİk kumaş, 
Parııukr:ııı bezler. yir e 
ipek ,e Paıııul,t•ın baş 
ürtiilni. vrrli yapağ'ılar

danL y<1 p;l<ın yiiıı ip] ik
lPrde ıı kilim , Sc ctade, 

NUSAYBINDE 
Kalkınnıa 

r ok egki ve tarihi 
V bir Türk şehri olan 

Nusaybin eski idarelerin 
bakmısızlığı yüzünden ba
taklıklı ve sıtmalı bir şe
hir olarak t:uııamıştı. Ge .. 
~·en lıcr Cünılıuriyet yı. 
lıncla Kazanın lıu derdi 
ile esaslı surettf! müca-
elde yapılcııı~, Hususi ida .. 
re bütçcsiıır. konulan tah
shıatla lı:!taklıkların bir 
c;oğ'u 1-ıırrıdıılııııı~. Halka 
ve küylü~·e <l<ığ'ıtılan mec
cani kinin ile sıtma nis
lıeti çok azalmıştır. 

C e lediye ve yol 
işleri : 

Xusaylıinde bu yıl 
fenni uir mezbaha inşa
sına başlı.mmı~, Nusay
biuclen ıı:ılıiye mf'rkezle
rirıe yapılaıı yollarla ka
wnın t·kseri köylerine 
nıütüdii ıı:ıkıl nı~ıtaları
nın uıPnılckete gidiip gel
meleri tı•min ediluıi!"tir. . 

H alkevi çalış· 
maları: 

~t. ır hale konul-
a (!a.ı 
1 1.tıJe ... 

t ,ı. gıızeırrfthır11h 
1\. ''e . ı:> • 
ger. ur :ı ua5 yı 

verimli çal.şınala rı 1----M-id..;...ya_t_Be_ledi;:i:ey:~:.i saire dokun-

! ta •1~1·ııcerirıe dı'vam l'<len ıırnktadır. 

Nu::-:ıybüıde ge~·en yıl 
bir Halkc\·i açılmıştır. 
Halkednde ::ıçılan okuma 
odasiyle Halkın evde sık 
sık toplanması ve okuma 
ihtiyacı temin edilmiş, bir 
çok köylerden de Halke
vine aza kayit €dilmiş 
yapılan toplantılaıla mem
lekette medeni hayatın 

lıbtj ıı._J1;ıirilmıs ve 
. YPt \ 11er 'k ııı"Yd:ırıına a., ar,. .• ,., • 
ı \• 1 ""' )' aııdırılrnış ka J I ll}ıl L 

lrıile h' ~. utı taıııi. 
a3 • 111 1'11ilıiş1 i r. 

l ılıııu. ._ 
~ıhtırJ :t ua~I:ına nı k 
M a ııışı I· . . ~ııe 11 b· .. at .ırı ık-
ı lııı::ı ~ l ·.ı· ~·aı, •,.ıt: llul re •t l tı<l · ı .1 • • • 

k:ır· . uı.en tın 
rı Şısııı{}· k' 

llt . t1 ı 1111->zar 
il 8· 1 hı·] ·· ~ ' ~Uçük birer 

lı... r>aı kl·t h • 
• 1 ıııs: 1 • rı alı:ıe 

a11d"' ıır. 

tıo e lizeriııdı·k·ı cı··k 
t·ıı ll -tıı ' ıta ke 

'lt:ık PCnekleri 
İı Şa Yeıı i tarı üıe 
k aıı v ı 
tı'erı • :ıpı ınış ,e 

. bir r-~t.: çe,•frik•rnk 
lı • C:;ı cl\le ·· 
1

111,.ıir \'Ucucle 
"'{ık • 

lrik 
p ta1 lJ· te. isatı il•! 
Ji i ııı;-ısı .. 

ı" . Şth. "Ucudc ge. 
6 İıı~•l Olıı 
ıa~ 1 ku nan Halke,·i 

. .& • tşı 1 nıı ı · 
b"' u~kn 1

" g:ııirıo 
, -; l~k ~lar Beledi ,.f'CP 

,, ; eaİllltek ı\ .ll 1 t 

ıııP 

-15 inci sayfeclen artan- • -
\ e kızılay t1-şkilatı yapıl 
ın ·~•na k:ırar veıilıııişıir. 

Bu;!iiıılttrıle çocuklara , .. e 
çocuk vclilt'fiue YC hayır-

lı tc>ş.,kküller hakkımla ' 
koııfer:m..;;l:ır ' 'Pril ~ek ve 
orılann yar<lıııılan teıııiu 

l'dilPcek tir. 
llt•oılei,ctt<> genç ide 

alları Lc~lf'yecek. oııl~ırııı 
:l<:ılmasın·t yar:ıyac:ık ta 
lt·be filiıııleriııiıı gctiniril· 
ıne~i için Halke\ i b:ışk:ını 
ııazdinde yapılan te,.el>biis 

l
ıı.e ııııımiyetle kar,.ılanını~tır. 

Ö·"ıetıııen arkadııı:;ların 
~ . 

yardi ııi~Tle kılkeı iııde n 
lu un tanınmış şah~iyetlc· 
ı iııe geceler, giinlcr yapı
hc·ı k. koıı fe ra ıısta r "<' 
konular \·1:·rill,cektir. Bu 
koı feraıı ... Jaı a 15 inci c•ıııı· 
huriyet h:ıyr:ıınr ıııüıwse
bt·tiıı· 24 h.riııc'tpşrin pa
zarı,,. i giJııii b·ışl.ııı:.ıcııkıır. 

Hıı:5tt--i ınıılı:1 ... Pl>t·nin 
yan.lrnH ile ol .. uluuıuzda 

14 taleuc Sak:ll'ya ilk Bezlı·rden İlçe ha l k ı-
okulunda yatiyor ,,e yA- nın ihtiy:.~·l:ırı temin olun-
IDPkl~riııi Sakarya okıı- dııktan sonra İdil, Xu-
lıına pek uzak bir yerde :;aybin, Gercüş, Savur 
yemek yü'l.iindPn k:ı l'lı kazalarına k üliyetli mik-
Ç~tmıırlu o-Hulerd11 uzun tarda ilır.'lCat yapı]uıak-
bir yol yü~·iiıııı!k nwchu- tadır. Jlçcnin bir yıllık 
ı i:p:tiııue kaJl\"orlar<lı . 11 u ihracat tut.uı 100 bin li-
yıl ilk i~imiz(lC'n biri bu rt.tya y<ıkırıdır. 
Çocuklara y:ıtııı:ık:a bu 
lıııı<lııkları 's:ıkaı \'a oku 
lurıda yPrııC;k \'e.rJiren·k 1 
vakıt kayip ettirnıcrnck 'c 
sıhhatlarıııı korumak oldu. 

Yine viicc b:ıkanlı~ın 
ve ilhaylı~ırı yardııııl:ııilc 
bu kiiÇiık yeri bir \Ok 
genç tald..ıeyi b:ığ"rınua 

barındıran \Jir yurJ hnliııe 
koymak böylecı! okulu
muza dış<uıdan gelı'n ta 
lel ıeıı iıı ta h:-ile dP,vaıu im
kAn larını kohıyJa~tırnıak 
eııll•lindeyiz. 

Biila:-:e, Cuııılıuriyt>tin 
onuncu yılıııd·ın lıeıi faa
liyette bulunan okulumu-

Alidyatta bir Un fab .. 
ı·ika::;ı iki uded rnotörle ) 

i~ll'yırn değirmen, merkez 
\ 'C köylerde 175 d<ıku

ın~ı el tezgfthı, 2 aded te 
ırıotörle işıeyen Bulğur 

kırmaları vardır. 

zu her yüııden ilerletmek, 
onu Cunıhuriyete iyi el
eıııaıılar haıırlayüp bir 
yuva huliııe koymak; ta
lebelerimizi At!lrürk yolu
ıııın en dirı~ yolci.lları ola 
rak yf•ti~tirmek uütiin ar
k:ıd:ı~larınıızııı eıı L>üyük 
ülküsüdür. 

ve kültiil'ün 
.;alı:;;mı~ tı r. 

inkişafına 

BÜYÜK OAVAMIZ 

ZİRAAT 
- 7 inci sa.yrfeden mabat-
ve Konya Ereğlisinde üç 
deneme tarlası kurulınıştır. 

Tohum nıevzuu üze
rinde en mühim müesse
seler olan Silolarımızdan 
geçen Cilıuhuriyet yılı 
içinJe 1300 tonluk Gazi 
İsta~yonıındaki o r ın an 
çiftliği, 4000 tonluk Po
latlı ve 50ıl0 tonluk Af
yon siloları yapılmıştır. 

Orman lşlerlıni~ 
Geçen Cüıı.ıburiyet yı

lı içinde Türkiye orman
lı~ı i~in en mühim h~di
se, ornıau kanununun neş
ri<lir. ~inıdiye kadar 1285 

- Lütfen Çeviriniz --: 
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Ealdifialke·ABlnaal H ..... f Daire 
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Mardjnde "Ulus Sesin 

Um-t Ne.piyat ve YaSI WJİ 
Direktörü 

M. Siret Bayar 
Basıldıiı yer: (ULUS SESİ) 

Cum~Yrröy~tülfil ©>nı lb>~~ yoOn ücç; öırild 
Mali ve iktisadi inkişaflara toplu ve kısa bir bakış 

[Baş tarafı 8 ı~ci sayfada] 

için bükunıet imzası ka
dar batta daha ;:iyad~ 
)Uzum ve Phemmiyct kc:;b 
etmişti. İş bununla kal 
mamış Umunıi Harpte 
1915 senrsiııdc tedavüle 
çıkarı!mağa Lı:ış!:rnan ev-

Osınaıılı clfwleti harp 1' 
zamanında <lahi dii~ unu · U sal En ··sır· it 

rakı nakdiye muamelesi
ne d~ düyunu umumiye 
tavassut etmiştir. Hatta 
1918 tarihli dahili istik. 

umumiye idart>;:;ine kar~ı 

esaslı lıir tedbir :lluı:ık. 

ve bu itlareııin istiklal 
\C hfı.kirııiyetine <lokun
nıak casaretiııi göstere
memiştir. 

Milli Hükumete gelin
ce: Milli müc:ı deleniıı baş. 

hıLlt~ı :ıudan itilnıren mil
li hüid)met her ayak has-
tığı yerde bu gayri tabii raz i~erLindc düyunu 
\'C istiklfı!ımızı ıııulıil ohm umumiycyc müracaat ed.il. ı 
ttl~ekkiilü taııınımnış va. 
rid:ıtına vaziyet (•tnıiştir. 

&ii. 
Umumi Harple düyu

nu umuıniyeye mevdu 
-.aridat:ı ili~ınemiş yal
nız Türkiy e ile halı ba!"b
te bulunan . Je\'fctler elin
deki tahvillere tediy<.1tta 
bulunulma. 1111 bir kanım
la men etnıiştir. Buna 
ra~men diirunıı umumi
ye idare~i cibayet ettiğ"i 

mebaiiğin Lir kısmını do~t 
ve bitaraf memleketlerde 
ecnebilere ödeıııek ten ı;e 

tiomemiştir. 

tarihli bir niz:rnmamc ile 
idue edilmektH ol:ın or
mancılığımız yeni kamın
Ja preı s:p. hiikiiuı ve 
madde itiuarile tamamen 
değişmiş ve bu kaııunla 
aHlkalı tc:;;k i lfı t kaııuıı u
aun çıkması, temamen 
organize bir tc .• kilfüın ku
ruluşuna imkfüı \ermişt ir. 

Veteriner isleri 
~ 

Köylünüıı ı:ıı lıüyük 

kuvveti ohuı lrnynuıla

nnın sağ'lığ·ı, m·2linin i
lihı, sayısıuıu artıııaH ve 
değerlenuıesi içirı alınan 

tedbirler, soıı Lir yıl için
de en verimli bir safha
ya girmı~tır. Sarsılmaz 

bir çalışma ile hay"an
cılık poletikamııın bütün 
iıtekleri birer birer ger
çekleşmektedir. 

Htikiiıııet bu yolda. 
bir çok yeııi kanunlar 
~ıkarmışt ır. Bıı arada ya
bancı rıı~nıleketlere <;ıka

nlacak Domuz ve mtis-
tabzeratıııdan ınuayeııc 

reızmi alınması. Türk-İran 
' . 

Milli hükumet devlet 
,·aridatını Lizzat cibaye. 
te devam etmiş ve dü
yunu umumiyeye muhas
f'as olsun olnı~sın bir da-
hll e;·ki rf'jiıııe avdet inı

ldlrıırı ı ortadmı kaldırmış. 

tır Bıınun iİZf rinc diiyn
ııu uımımiyc idaresi bü
tlin l.ıiııalarını cüuıhuıiyet 

lılikfrnıetinc terk edeı ek 
rııenıleketten çıkıp git -
nı iştir. 

B,tyt:ırlık muka vclesinin . 
t:ısdıkı, hayvancılık bu-
laşıcı haitalıklarına karşı 

mücadeleye d<ıir rnter
ııasyoııel anl'1şmaya gir
meıııize aid k:ınunlar çı

lrnrılın ı., tır. Bundan baş-

.ka Lir çok ııi~aınname 
YC talim:.ıtnameler de yii
rürlilğe girmiştir. 

Gı•çeıı sene 21 vilfi.. 
yeıte J ,992,34~ baş h:ıy

y;rn uıuayeııe edilmiş, 

rüam ve uyuz lwstalıkl aıile 
ınücadeleye girişilıııiştir. 

Pt~ndik ve etlik Bak
teryoloji enistitiileri ile 
Erzincan Labratu' :ııları 
faal ıyctleri seneden sen<.'J e 
genişlemiş '\'C bütün hay
van hastalıklarını önleye
N•k 1 edbirlcr alınmıştır. 

Kaçakçı 

Yurd Hainidir! 

Türkiye şeker ·sanayii Türk-çiftçisin' 
bir gelir kaynağı olmuştur 

(Baş tarafı 8 inci sayfada] 

rikamızın 

alm1~tır. 

iclaresiııi eline 

~c·Jfil Bayar htikfı . 
~ ıııcti başlı bnşına 

l>iiYiık bir ki\'lnet . . 
ifade Pden ve sen et kay-

nağı olan köınürlerimit.e 

layik oldukları irıkişafı 

sağlamak için ilk iş ola. 

rak bu büyHk sen·eti mil

lile~tirınek gayesiylP lıa

rekete geçmiş, körr.iır 
lıavzmnız i tih•·ııtıırıııı 

rasyoual usuilnra 1 : l-.la 

mak suretiyle raııdunrnnı 

Lıir kaç misline çıkarmış
tır . 

İkinci beş yıllık plamıı 
başında yer alan elekti-

riklenme kömür işiyle çok: 
~·:dondan alakadardır. 
Zonğuldak - Er(;!g!i çene
sinde kunılacak okın ınııı
taka santı raJı endiistriinün 
muhtaç olrluğ"u enerjiyi 
"erdikten sonra yuıdun 
bu hölgesiııd~ki diğer 
mıntakalara ceıcyan vere
cektir. 

liurom ve Ba· 
lnrlarımaz: 

Etibankırı kısa bir ~.a
man içinde ba,nrdığı bii
yiik i~lerdcrı biri (le Ku
ı om ze11~irılikleriınizi kiy
metlerıdirmei{ olmuştur. 

Cenubi Anadoluda Gule-
manda buluuan kurom 
cevherlerimizin ihracına 

başlanmış, cihan piyasa-

lP.rinP mühiuı nıi~ 
SC\'kler Yapılmı~tır· . . ~ 

Cümlıurivet bil
0 

timizin iizeı:jndc e!1 
<lurd uğıı i~lcrdell 

0 
bakırdır. Düny:ııı~ 
zcnrrin vataklarınd 
ola~ Eı:ıs-ani sinıdiY, .... ,. oıı 

dar yarı fayJ:ılS 
,.,.·.ı ı · 1· ıı·~sel Şt:.t\.l c. e H ı. ı:-ı . 

yiizdc doksanı ıw,_ 
devir e<lilnıi~ lnıJtJtl 
Erl'raııiYe var.:.ıı :ı 

b • • b" 
Yolu ile kivmetlerı 
iıa artan bakır 1ıı' 
• . . 1 (6 

rıınızın rasvona ., 
dem tesi:;at la i:;ıetı· 
ne başlanmıştır . fç 
lfiki karşıladıktııO 
dünya piyasalcrioe 
tondan fazla S 
hakn· ı5atal>ilcce~iı· . 

Şehrimiz Merkez okulu bir Bayrat1" 

töreninde 
------------------------------------~----------------..;.----

dı 


