
Sabib ve Başın uha.ıriri 
SİRET BAYAR 

Memleket menııfiine ııid ynzılnrıı 
sayfııınrımız a:;ıktır . 

Basılmayan vazılar "'Cri . . " 

Sayı 939 

1 Haziran 1938 

veriirneı . 
~_ SİY_-ASAL G,ÜNDELİK TÜRK _GAZETESİ_ -

ı Ç ar şa ınba 

~sı 100 Paradır. 

Onbirinci yıl Kuruluş yılı ı Ağustos 1927 
ıliiiib-=-._. 

Hatayda tedhiş d -
Vam ediyor. Reyhaniyede Türk lis
tesine rey vermek isteyen eti Tür <leri 

döğüldü Hasvetil 
Halk Türkiye Hükft- istanbulda 

metinin müdahalesini 
istiyor 

İstanbul 31 (A.A) 
Başvekil Celal Ba-
yar buraya geln1iş
ti r. 

Antara~ati 

Atatürkün hediyE leri 
1 iiyük Ünde:imiı Ata- ı fotoğraflarım gfüıdremiş

tiirk Y ıığo<;;Ja vya H:irbiyc lcrdir. Bu kıymetli hedi
ye BalıriyP Nazırı Ccıı e- ~ e Üf nemi Asım Gündüz 
ral Mariç·c giinıii~ bir çer- tar:ıfın<..laıı takdim edil
\'l!YC i~imle iınıalı bir nı i şt ir. 

Yüzeililikler affediliyor 
Sergiyi gezenler Buna dair kanun Kamu-

Anknra - Kız taya Verildi 
enstitüleri ve scın'at 1 . 

ı. il ... l. Ankara :31 (t\.t\) - n11ş ol:ın1arın affe-
OKU nrıse rgı ~'ını )tr C 1 . . dilnHderi ' e aid ka-

ı 1 f' .. 'ı )'"' noo üın ıurıvetın on 
lil ta ıçı lH. e :> ı ,o ., 

ı · · · t ' ı h< sinci yıl dünü nü nun ltıvih:-ısı Kaınu-
c ı sı o·t· z nıış ı r. . 

• l"'I ıı1ünasebetilc Yüze!- taya \'crilıniş bu-

Hataydan bir görünüş 

Ant;ıky. ı 31 <A.A) - ı köylerine Arap a

JUğOS(ayyada zelzele lililderin haklann- lunınaktadır. 
da hev' eti ına hsu- Kn nu 11 l\1eclisin 
saca karar veril- tat.ilinden önce ka
nıis olanlarla İstik- bul edilecek ve der-

Belg-rad - <Jiiudiiz 'c l .. , 
ll k h:• lkın · l k ''· ş1 kıııları dc\'~1111 et- ı geeeniıı ıııuhtelif saatlc-

lısheciler t ı·a fı n<ln n' lptedi r· Bazı yer- 1 rinde Yuğ·.oshn·yaım~ bir 
\' l • j . l1le \. w <;Ok ycrlerınılc \'C bıllıa8 · 
~ 

1
1

1< :n lt dhış ha- lenlc kadınlara da sa orta Sıruistaıı"Ja Hud-
t <etı başla •• 11~tır. tecavüzler vukubul. nikcıı dağı civarında Ko-

l tor nehrinin menha <'ihc-
Dü n Reyhaniye- nlnktadır. tinde bir kaç zı·lzPle ka~'-

de l'ürk listesine j Dün Rev" haniye- dcdilrniştir. 
Zelzclelir dolayısilc La.

rey vernıek isteyen de brş Türk vara- sarat vukulıulmadığı 'lan-
et' J 1 Türkleri usbe- l~nn11ştır. nedilmektedir. 

ciler tarcafından dö-
ğülmüşlerdir. Bu- I 
nun üzerine kitle k 
hatinde konsoıosha- Kan ardeşler ! 
l~ye. gelen halk 
Urkıve hükfınıe -

~:~i;~:r~;aıesini nomisine karşı borcumuzdur. 

Yerli mah kullanmak, Tür·k eko-

Reyhaniye civar 

. . 
lô 1 ına h ken1cleri n- h;:ı 1 tatbik n1evki-
de 111ahkti111 edil. ine girecektir. 

J ©ı jp>© ifil o@\ ır 
Kanton şehrini bomhar· 

duman ettiler 
Kanton ~H (A.A) - 1 lnnnıı~tır. 

Şehir dün Japon ı Japonlar Kanton
tayyareleri tarafın- cın bonıbardun1anı
dan bon1bardun1an na devanı edile. 
edilnıiştir. Bir çok ceğini ,bildinnek -
kişi ölnıüş ve yara- ' tedirler. 
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ŞEHİR ve 
İLÇE 

il .t il E il L 1; R İ 

._Y_u_r_tt_a_n_H_a_b_e_rl_er_I f Gari~ __ Vak'alar · J 
At Koşuları heyecalı Belfast rayosunda gari~ 

Oldu ~ir ~idise 
İngilterede Belfaste 

ediye Reisimiz 
İzinli olarak İstanbuhı gitnıiş olnn 

Beledive Rcisinıiz Doktor Bav Aziz Urns 
J ~ 

dün şehrinıize dönnıüş ve işlerine baş-
la 11uşt1 r. 

alkevi Sineması 
Halkev·ınizin gctinııiş olduğu sesli si

nenıa 10 l\lavıs h·ı vr,,n1 1 ndn n beri veni 
~ I J 

Hn lkevi binasında ç dışnıetycı bcışlanııştır. 
J~ilhassa gösterilen 'T'ürkçe fil imler halk
ta ten1aşa hH ya tına karşı büyük bir alc'\
ka uyan<ltrnuştır. 

Seçme Haberler 1 

Kangal, - Atlı spor 
klübünün tertip et
tiği koşu la r yapıl

nııstı r. Hi..inci l<o -
> 

şuda birinc i liği Aln-

nuslu Gazinin Gü
neşi birinci. Abdul. 
l:ıhın Yıldızı ikinci, 
l\1ehnıedin Yıldızı 

üçüncü ol ınuş1a r
dır. cakan n~hiyesinde 

Süleynıanın Civanı, 
ikinciliği Kızıletiş Üçüncü tnhaıunıü) 
köyüııden l\lahınu- koşusunda birincili· 
dun Yıldızı, üçün- ği Gazinin Yıldızı, 
cülüğü Gürünlü Ah- ikinciliği Ahn1edin 
nıedin {{3çarı ka- Selanıeti, üçüncü-
zannıışlardır. lüğü de, Abdullahın 
. I Şinışt-ği kHzann1İş-
lkinci koşuda Tu- lardır. 

Bir Küaüp~ane vaptırılaca~ 
Mliyecilerimiz arasın~a Havza, - Burada Belediyenin idare-

okunıa hevef : "''Ü!"- si altındaki kütüp-
Ge.DİŞ miKyasta tayin ve natiller yapılacak de ıı güne a rtı;w k- ha nede bu gün 531 

Adliye \' c kfıleti ı 01iky asta tayin ve / t
1 
adır. Bukn~ .kolay- cilt kitap vardır. 

Hak inı \'C ~1üddei na J,p 1' 11oı· I· k aştırnın ıçı n, ta- Hen~şeri leri nıizden 
'" yapı ctca - 'h" b' I rı ı ır eser olan Mustafa Çon, 1200 

un1uıniler arasında tır. 
geniş ıniktarda ta-
vi n 'e na I· iller yap- Ayrıca ü3tJ \'e ü:37 
11ıağa k~rar ve rnıiş yıllarındn terfi sırn
vc bu nn a id hazır- sı gelıniş olup t<ı he
ladıgı kD ra rname nüz terfi edenıenıiş 
p ·oj ini B 1şvckale- olan nıüddei unıunıi 
t t di ctn1işt ir. hc"ıkinı ve hflkiın sı-

hı güı lerd\,; yük- nıfına ınensub adJi-
k t stiktc ı çıka- ye nıenıurlarının ter 

c 1k ol n hu karar- file ri ti \! önünıüzde
nnıncye göre Hcızi- ' ki ay içinde yapı
n n için<.!e büyük lacaktu< 

lr ia ~i ile 
Prenses Fevziye 
nişanlandılar 

İı·an \ 7eliahdiile 
l\\ısır kralı F"rukun 
kız knrd şi prenses 
F ·vziyt: nin niş \nlan 
n1a lcı rı dol:ı vısivle 

• .; w 

bütün 1 ran menıle-

Yeni Bulğar 
ateşemiiiteri 

Bulğaristanın An
kara ateşenıiliterli
terliğine Yarbay 
~lehanciyef tayin 
edilnıiştir. 

ketleri içi ndı- ha 1 k 
şenliklere başlan1ış . 

tır. 

eski İınaret binası- cilt kitahını hediye 
nın tan1iri ve büvük t tıııek suretile bu 
bir kütüphane ı;a- u 11un1i kütüphane
li ne getiri lnıesi dü yi zenginleştirnıe-
şünülıncktedir. ğe karar verıniştir. 

Berberler Mektep 
açacaklar 

İzınir, - Berberler 
cenıiveti intihabatı 

"' 
y<lpıJnıış, birinci re-
isliğ·e Hakkı Kıper, 
ikinci reisliği lbı ·a
hinı Sabrı Şengök, 
rızalığa Kazını Ateş, 
Kazın1 Akkapl~n, 
İdris KuınraJ, H:ı-

Yurttaş! 

san Güzelgönül se
çi 1111 işlerdı r. 

Yeni idare heyeti. 
berberler koopera
tifinin ihyasına ve 
bir berberler nıek

tebi açn1ağa çalışa
cakt11'. 

Hedefimiz: Her TUrkttn Bankada bir 
tusarruz hesabı olmnsıdır. 

radyosunda, bir hadis 
olmuştur. Tanınmış ba
ritonlardan Krovter or
kestranının refakatile 
şaı·kı söylerken, birden· 
bire susmuş. Sonra ağ
zından tek bir kelime 
çıkmadan arkasını dön
müş. stüdyodan adeta 
koşarcasına çıkmış, ken
disini sokağa dar ata
bilmiştir. Neden sonra, 
kendisini buluP. yakali
yanlara: 

- Vallahi, ne oldu, na · 
sıl oldu? .. Bilemiyorum, 
şarkı söylerken, birden
bire tavan başıma yıkı
lır gibi oldu. ününde 
durduğum mikrofonun 
büyüyerek beni içine 
çektiğini sandım. Şar
kim ağzımda kaldı ve 
se!Ameti kaçmakta bul
dum, demiştir. 

Mırasa tonan 
kanarya 

San Frnnsisl<o 
şehrinde Con nıolo
nis nanunda biri 

' l{anarya kuşlrınna 
bayılı~·ornnış. Con, 
geçen ay bir teyya
re kaznsında tcığ-ır 
su rette ya rrıla nn11ş. 
Hasta neye ka Jdırıl
dığı zanınn, bütün 
servetini ka Ha rva 
kuşuna bağışladığı
nı, bir kağıda ynz
nıış. Bir l<eıç gün 
sonrad öla1ijş. 

Arkadaşı Ceni 
Pans, bu vasiveti 
üç ay sonra ye~ine 
ğetirn1iş· İlk iş ola
rak ta kanarya na· 
mina sahibinin n1a
zarına bir çelenk 
koynıuş. 
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~lau ·nıır .onun: aızu onun! mobilin başına geliyor. 
ne b:nıkı onun Otomobili- :Ne tuhaf tesadüf. 
taı· .111dik ı:;ıı halda biı Kervan yiııe kalktı. 
nn ısız \.·olctıl."r 1·,·ıl1.·ttıııız1, b '" " gidi.\·oruz, kazasız ve e· 

< rııınız . 
ae\•· h ·1: sıhatımız1 hütUn lftsız !!İ<li\·oru1. Ve niha-

• .ı 'lt ~J J 
ar-

1 1 
• e~nasıııua oıııın yet korkularımız tab:ık-

. u arın·• .. d ., . . 
ırıek < gure l'gıştır- kuk etmeden Kızıltepeye 

\'C d buriver uy ıırnıak ıııcc varıyoruz. 
0 • ıııdcyiz. Bu itibarla 
ır ııe der e peki divcceğ'iz. *** 

nrck11t .1· • "' t k k · · ·ı d AH " euıy•>ruz C\'\'ela J\r ı · çc ·tığı çı c en 
il ~ha sonrada. otomobil acımağa ba:;.ladığım oto-
ı: ~Of öre auıanet olıyoruı. mobiliıniz kafi <lerecrde 
v nrnt CJl~un aı ızasız gidi- istira~ıate kavuştu. Bn-
b~ruz. Diye !'CYinıııl'~e raclan da ayrılmak zama-

l;lŞl:ırkcn yene uuri yorıız. nı geldi. Ve otomobilin 
'lk . b' at talaşa sPuep yok yanına geldik . Hnraıla 
u Seferki tlunış bir ka·la- bir yolcu bırakacağı~ .. 

;ı~n ılola ,.1 deo·il Otom o- Fakat müsterih ulunuz 

k•ılin tck~rleklt~i pek ı;ok bu bir y~rini iki dane 

• 
ı-Mardin Beiedlye 

yasetinden: 
Mardintleki hususi \'C ı 

umumi mtif~sscselere yap
tırılmakta ulan eh,ktirik 
tesisatı için a~ağ"ıdaki kıy
metler kabul etlilıııiştir: 

1 - Binaların tnxan 
Yükseklii''ri azami bc.3 met-• .t"l • 

reye kadar ulıııak iizre 
tlli \'ata k:ldar takıla<'·ık 
behı!r lamha ve ınü~takil 
prizler ic:irı (;1:?5), :mahtar 
altı prizler i<;in (150), ::;a. 
atlar için fııaıni (700) kıı
ruş . 

2 - Elli Yattan yukarı 

lamualar için fobrilrnnm 
matbu ampul fo;tesindeki 
fiyatlar ü1.erinden valmz . . 
farklar alınacaktır. 

3 - Bina dahilinde ay
rıca hattı ha,·ai ve ı:-iplon 
çekilmesine lüzum görii
lürse bunların uedeli yu
kariki fiyattan hariçtir. 

4 - Harici tcsisat1 lli
rekten flaata kadar ol:ııı 

lon, kablo ,.c izolatör da
hil oltluğu halde ul'her 
metresi i<;in 45 kuru~ alt
ıı:ıeaktır. Mesafe 35 ınct

rcyi tecavüz ettiği tak
dirde tak11ırn.t:-rna mcclıu
riyet hnsıl olacak din•k 
veya konsollar hcde1i 
ayrıca alıııacakt!r. 

5 - Yukarıda yıtzılı d:.ı.
hili \'C hariti tt>sis.:ıt pa 
ıa~ile rapt ücreti ve ı:;aat 
bedeli müsad altı t:tk!'itlı~ 
ve altı ayda istifa etlile-
1•1.1ktir. 

Pt'şinen ,·ı>rınek i ·to 
yt.!nlere yüıdt' G tenzilflt 
yapılae:ıkıır. 

H - Bu te~h:atı elPk-
tidk kanununa ve 'Nafia 
vekületi nizaııın:mıcı:-.ine 
tevfikan llaha az becfrlle 
yapaeak olnnlaı ın teklif
lerini bir ay zarfıııdn .Mar 
din Bcle<liya encümeni ri 
~'aHetine te"dilcıi ilfuı olu· 

kisım için takılacak sip- nur. 
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Buğday 

.\rpa 
-Un (Bir ı;u,·al ı Q;jO 
J>arı - ~3 

-4- -:10 
4 50 

11irinç - -~2 - -
'ade YaU- ı-90 -

Ten• y<ı~ı-- -75 --
Ze\'tin va:>·ı GO -

- • __. M_ - -

\'iin 40 - - -l >rri :fü 

I :adem ~2 

Hadt·rn i\i 1 &5 
CP\ i ·ı. ~o 

40 _, 
1~ 

Kesme Şt•kei 83 
Toz ŞPl\er ;~~ 

Kain c 1 :::; . -
l 'a ,- 31U . . 
]\il nı iız(ı ııı ~o 

Pek ıııcz :"22 ----
l~:ıl .w 
111'::-til ;35 

oştu~ıı i~in terlemiş yoldan alıyoruz. Artık duracak 1-----------------------
~kan kii~iik bir su alrnı- yer de kalmadığı için yol-

1~.1ı:;E~~~i5:3:~::::::::ıa:~~ 
l:~.1~~n 1 içine girmiş serin- culardaıı birbi fencıiıı ar- Tra 0 m dan 
1 . · 3n Şekilde tekc!'lck- ka:5ına oturdu!. Otoıno-
erı su\•a ı. ·1 . ı· leıne ~ sokarak serin- ınouı \'ıRH i tanı lıayr:ım- s k 
" l" lı,~na <.lört ·ene c~·- \ larda donatılan <\eklem a 1 n 
le~ kı. 1hır Anadolu Bbik- düııdH. Zaten heıı c·şek-

ABONE ve iLAN 
Şartları 

seyahatmn hatırlattı. h•ılc otomobiller ar:l:ıın· 
· da bO yii k bir 1Jl·nıi1yi~ 

lıatt ~an~ırınn , Balikcsir ~öriiyuruııı. lfrr ikisi de 
lh 

1 ıızPrındcki ömer kö. 1 ölünceye \'eya bir ''Ne 
•l.l('r k.. . ,r 

y01 ~?'e . gi~iyonluııı . 1 yıkılıp kalıncaya kadar 
rner ~cı t bır ıni~ti. hil- her yükleüiğimiı yükü 

n ııedPrı ı · · · t k · başına ıemen ınışın a~ıma · nırcburiyetindo . 
Alct a frenlerim fırladı. <lir. H"r ikisi de i::ıtedil'fi 

ırntudı . . /:" 
Y:ıpa k ı~ı, <ıyak frenı kanar hasta ol ·un, i. te 
l<'aka:a . . ~rıeriın dedim. diği kadar kacnğı veya 
çe b •1ıtm~ı doğru indik- tekerleği kırık olsun is-
tiki a):ır o kadar dikleş- tirahat hakkırıa malik 

1 tııha\'t't f l v•1,1· " . ~ırn J ren yaptı- t e1 rı uır. Çalısacak kentlı-
avar,1 · . ~ .. .. .... . 

ı-,.., ı . · b ınııı altı yama- sını vukuııu ve nıh:ı.yet 
~q ua '1""' ' ' J 
İ~iıı ş ~dı. Serinlemek yolcularını tehlikeye ko-

a vaı•ıı lı duğ · . !"'> ııı u gUu ol- yarak kabında onlnı teh-
nıl'cul gıbi suya sokuıağa likeve dü,;iirecck sckil<lc 

- JUr l ~ ')' • 
l) ·· o duııı.. çalışacak, fakat, hiç Lir 

ııia ort sene evvel be- zaman durnıiya~ak ve 

0:., ı Ln'\ıınuan o·eı·en Iıfı- ~ikfiyct etıniy'?cektir. 
... e leh e ) 

anım Pderck oto- -Sonu Var-

v l\dl ırcdl <dl c§l ~ ! 
işi I<anı bozuk olan insanın kaf~1sı da iyi 

en1ez. 

nı l<af~lnın iyi iş1en1esini istiyorsan ka
nı ten1izle 

~anııı sa.bunu portakaldır! 

Bilhassa kara si· 
neklerden kaçın 
ve onu yaşatma 

T r-,, hon ı bu 111 şıcı 

bir hastcılıktır ken
dini \'e ;ocuk l<u·ını 
koru ç~1re olara k 
sık ~ık ellerini sa-

bunln vıka kendi 
.1 

ın~ndil ve luıvlunu 

kullan çocuklarına 
kullannıa kirli eli .. 
ni kendi gözüne ve 
çocuklarının gözle
rint• sürıı1e bi\hassa 
kara sineklerden k<l

çın ev onu yaşatına 

-·-Abone Sartlaırı 

Aylığı 

Oç A ylı·.,.ı • r- 300 

Altı Aylırrı 4:)0 800 

Scneli~i t"' 
800 1500 

Annelere üğüt 
İL.tN ŞAR1LA RI 

İlanın betıcr satırından 
(10) Kuruş alını!'. 

Çocuk Esirgenıe besleneceğini ve 111~ 
Kurunıu Genel ~te r- nıalarının nasıl ha

İlfın neşrinden ınesu
liyet kabul edilmez. 

kezi sıfır vast~n bir 
.1 • 

y3sına kadar çocu-., . 
ğun nasıl bnkıla-
cağını öğreten An
nelere öğ·ütün Bi-. . 
rıncı sa v1sını venı-

.; -
den bastırnnştır· 

Birinci savı ö<rüt ,, o 

birer aylık yc1zılnıış 
12 tane n1ektuptur. 
İkinci sayı öğüt: 

nasıl Çocukların 

zırla nacağını öğre
tir . 

Günü geçen nushalar 
(Hl) kuruştur. 

Yurtdaş! 
Her iki öğütleri 

isteyenlere k u runı 
parClsıı olarn k gön

derir. «Ank~1radn 
~ Yiveceğin, geyece-

bulunan Çocuk E- ., . J lh l l 
si rğenıe Bnşka nh- g~n ve ~~t • ıer şe-
ğına)) bir yazı ile yın yerlssını kullan-
a<lres bildirıneniz ! 'nayı yeni içtinıai 
kafidir· ahlak emr der. 
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~ı VE B L 1 D MARDİ ~ C» 
il 1: ~ KİREÇLİ YE ACI SULARI 

~ =-- TATLILA$TIRIR 

. ~c§l~DMC®VÜ . . ~I; 
O vu illeri in en m U rn Uir B A S 1 M EV 1 O 1 R; ~ 
H r .,. j Def t ·. Çek, B~no, , tak buz. Kiığıt başlıkları ~ 1 
Ka ı t' izit, l)avt t iye- k~ ı tl..•rı. l)uvnr Afişleri, Sineına ~ 
ve r iy. tro Bil ..:U..ı i çok güzel bir şekilde basılır \'C ~ 

r 1 ıs~ bir nıüddet içinde te Jinı edilir. 1 
' \ reni getirtUj?lnılz fantazl, kllbik harflerle çok = 
~ şık ,-eçete J[tl~ıdı basılır. 1 

= 
Yerilerek siparişler, güderileco!~ paralar Mardinrlc ( Ulu~ Se::ıi 1 

~ Dı~arıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin okunaklı bir 1 }; 
1' surettP. yazılmasını s:ı~·ın müşterilerimizden dileriz. 

~-~--.-~ ... el 
IEI V E B L i J.t, ~atlı su fllltresldlr 

~'888818188&t88M8HM8titaü88Mat: = ~':.'ı~~z.. ı:~s~:;:at~~~·.~:~!: d::~: 
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