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Romanya Kralı istanbu da .. 
IHI at©\ y <dl©\ k ü 
son <dllYltrlYlm 
eu ~ünkü Anadolu 

AJan~ı Eko Do ':')İri 
gazetesine atfen Ha
taydaki askeı·i konuş
~aların müsaıd bir şe-
kılde neticelendiğini 
~ancağm Türk bir Y all 
tarafından idaresi ve 
aı.ıayışın Türk - Fransız 
kuvvetleri tarafından 
tntiştereken temini hu
suıunda mütabakat ha· 
811 Old -\atı ugunu yazmak-

ır. 

ak all iye t unsurlarını 

Türkler aleyhine tahrik 
edecek kadar ileri var
ın ıştır. Bunun sebepleri 
üzerinde uzun uzadiya 
durrnayt1. hiç te lüzum 
yoktur. Vaziy~t gün gi 
bi açıktır. Bir muharrir 
arkadaşımızın dedigi gi 
bi, Hatayda Milletler 
Cemiyeti namına hare
ket edenler, adeta ya 
kın şarkta bir Ehlisalib 
ruhu uyandırmağa ça 
lışmaktadırlar. Bu ise 
yirminci asır medeni
yet ve &ibniyeti, millet
ler cemiyeti ideali na 
mıoa çok acınacak ve 
teessüfle karşılanacak 
gerilik hareketidir. 

... Doğruluğuna inandı 
gınıız bu haber, Hatay
daki son ışık dolu ha
~anın bundan sonra 
şu Yeya bu hadise ile 
buıutıanmasına imkln 
k~lnıadığı kanaatını tak
:ıye etmektedir. Bu ka-
aatımızda aldanmaya· Hatay işinde şahsi 

Cağımıza, Türk _ Fran- ve ihtiraslı gidiş yolun
sız llostıuğunun bu ışık- da devam eden çirkin 
h hava içinde temel hareketlere ve istikrar
tutmuş bulunduğuna ve sı.zl_ıklara karşı göste~
kardeş Suriye dostluğu - dıgı zaftan dolayı bı
nun da bune. katılarak \ zıınle beraher bütün ba
Yakın şaı·kta burışın rış sever ~lus~~r~a Mil
~Uvvetıenmesi yolunda letler Cemıyeu ıçın bes 
Uç devlet arasında el le~e~ ümidler su_ya düş-
\'e söz bı'ı 1. . laca muştilr. Ve ha<iısat şu-
~ ıgı y11pı b" ""' h .. 
gtna "Ok .. · dvarız nu ır ııa a acı bır su-

" Ullll • tt t .. b d re e ecr11 e en geçir-
d' Hataydaki son ba
~eler, yalnız bize def 11 .bütün dünya millet
erıııe şu hakikatı ilA.n 
;tıntştir: Milletler Cemi· 

... a:! namına barış ve 
ta 11k .~utmak içın Ha
y Ya. gonderıleu komis-

t ... on, hakkın, 11daleıin 
"ceıı· · hiı •~ıne çalı~acağı, 
hQl~et edeeegi yerde 
lneydarasmda tahrik!ta 
cavız an_ vermiş, müte
" .. ' lerın hareketlerine 

' .,,..nız ·· 
k'1Qıı goz yummakla 

1&rak Hatayda 

miştir ki artık Hatay 
işinin de Milletler Ce
miyeti del!letile halle 
dilmP-sine imka.n kal
mamıştır. 

Bununla beraber Ha
taydaki 80n durumun 
günden gün~ inkişaf 
eden Türk - Fransız 
dostluğu ve anıa .. maıile 
dahö ı~ıklı bir bava 
yaratacağına inanım ız 
çok kuvvetlidir. 

Siret Bayar 

Hataydaki askeri müza
kereler neticelendi 

Sancat bir Türt Yali taraf ın~an i~are olunaca~, a ayışı 
Tüık -Fransız kuvvetleri müştere~en temin e~eceUir .. 

Mütenekkiren lstan~ula gelen 
Roman~a Kralı Karol 

' Antakya 20 A. A. -
Eko Do Siri g nze
t~si, Erkttnıharbiye 

n1üzakerelerinin an
laş ına ile neticelen
d iğini, Scıncağın bir 
Tüı k vali tar~ıf ın

dan idare, asayışın
da nıüsavi nıiktarda 
Fr~ nsız-Türk kuv
vetleri tarafından 

trmin edilecegini 
yazmaktadır. 

Atatürkle hususi surette 
görüştü 

İstanbul 20 A .. A. -
Roınanya kralının 
bayrağını taşiyan 
VC"lt ilt> dün müte
nt·kkiren İstanbula 
gelnıiş olan Kral 
Krtrol şehirde bir 
gezinl i ynpnuş ve 
vine ınütenekkiren 
Atatürkle katiyen 

hususi n1a hiyett~ 
olnıak üzre ziy.ı ret 
teatilerinde bulun
n1uştur. 

Dün akşan1 kral 
Karolun yemeğinde 
B· şvtkilin1izle Ha . 
riciye vekiliıniz da 
vt-tli olanık bulun
nıuştur. 

Ş·-lnuhı çıkan «İd
dif aa» gazetesi Türk 
lehindeki neşriya
tından dola vı bir 

.J 

H y n1üd<letle tat i 1 
edil ın iştir. 

kamlYlt©\y'<dlc§l Sabiha Cökçen 
Ankelra 20 A. A. -
K·ın1uta y bugünkü 
toolantısındCJ kazanç • 
vergisi kanununda 
ve meşhud suçların 

F ranko kıtaatı 
~t~drid 20 A. A. -

Estran1odara cephe
sinde Frankocuların 
:apmakta olduğu 
t~~'rruzlar tevkif 
eidlnıiştir. 

muhakcnıe usulüne 
aid kanunda b~ızı 
degişiklikler yapıl
masıca aid layiha
ları tasvib etınişt İr. 

~sa~aqenw ueıspe3ew 
Ankara 18 A. A. -

1\lacaristan ile kon
solosluk ve adli n1ü
zakerat nıuahedesi 
bu gün burada in1-
zalanınıştır. 

Bükreş 20 A. A. -
Dün burada yapılan 
bevnt lnıilel Hava 
nıiti ngine iştirak 
etırıiş olan Sabiha 
Gökçenin yaptığı 
uçuşları büyük bir 
l<t k d i r Ye n l <l k a i 1 e 
takib olunn1uştur· 

Seyirci haJk. genç 
tayyareci l..:hinde 
san1in1i tezahüratta 
bulunmuşlardır. 
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f a~at ~ir sevgili bul~u Darada ilk Mektep 
u ene açıldı 

-15 -

Burada bf ni çok mrııı
mın eden bir lrndbeden 
b·t 1 ı"'f tınek nıecuu r ıyet in -

vermek ıııel>curiy t·tinde 

kalıyorlar. 

de\ im. Birden bire şeytan 

. . 'ı )1ardinlinin kafasına gir-
Yold.ı b ızf' rehbe ı lık 1. .. t · 

4 ı ve orıu go::- crı~ vap 
t:• • • ilk mrkt~hin birin v • • • • 

ınaga sevk cttı = Mardınlı 
c·· ııııfındaki çocıığ.t iııı 

t i arı 1 aı tile b ız ı PYlc ' . 
ri kürtceleriri soruyu 
ı ııı. Çoruk güzel Türkçe 
k nusuj ur. Bana TiirkçP. 
r \ ap ' eriyor, israr cd i-
) orum . J;"akat ka ti yen 

Ttirkçeden başka keli
meler ile cevap vermi
~ or. 

Darada ilk ınektep im 
sene <ıçıldı. Çocugun ya
nında öğretmeni, lı:ılrnsı 

hiila ::ıa kendisini tef\İr al
tııida uı r:ı.kacak her han
gi bir :sc•hcp yok . Şu hal
de çocuktaki bu ruhu, 
öğretmeni Azizin gfü;tn
diği büyük alflkada ara
) acağız. 

Trmenııi edelim ki bü
tün öğ"retnıcıı arka<laı;;la

rnnız ayıri hassasiyet \ c 
titizlikle çocuklara :ıyni 

kuvvetli Türkliik nıhıınu 

'erebilsinler. 

~aat 14 buçuğa. ka. 
dar istirahat ett ik. Artık 
harekPt zaınam geldi. Yo
la çıkı) oruz. Gıd iş çok 
r.ılwt olııyo r. Gidişin ra
hat cıl nas ı yol l ~rın astalt 
olma. ında n değ"iJ ! Z:ı t e ıı 
yoll :ı.r otomolıiller tara 
fından açılıyor. Uir iki 
sefer ya~nıur y~ğııpta 
oto nolıil ı:-rn i. lcri kc:;i
liııc:e ) ollar tla J,end illği ıı
den tarla haline ink ılttb 
e ıivor. Art ı k yan beli· 
rn' kndar batmadan ge-

ıJiı t-.Cn g ç. Buda a l
ı hı l>ir hikmeti.. ,.\ e ise 
ı • a ı bizP. Jazını değil. 

Çoc·ıklar ~in neic-

ellerini Kidondan bm1ktı. 

\~c nee ıııi çaylaklar gibi 

~·alpa yapa yttpa gitme
U-p lı:ısladı. O, l>ir ıuetrc 
M • 

kadar sol örıüuıden gidi-

yor ben de onu s"yir edi· 
yorılııuı . Birdenbire na~nl 

oldu. bilmiyorum her hal-
de bi::;iklct kavmı~ olsa . . 
grrck. keııdi sağa: bbik

l e ı tc rnla doğru topra
ğın iiıcr iııc uzandılar. 

Derikli , .\f ardiniiııin 

iki met re kadar geriıcin

den geliyordu. IIi c.~ istifi 

ııi lHızmartı, muzaffer bir 
kumandan gilıi, yolda kc ıı

diöi ile yapılan :ı layların 

acı::ıın1 çıkarmak ınakıtad ı 

ile uisiklctilc Mardinlinin 
ort:ısınd:ın dudaklarırıdaıı 

ıııeö'ut tcl.H•ssliıulcr .;;a a 

rak geçti 'c grçerkende. 

- Aman do'"'tıını çoK 

rica ederim ayaklarıma 

kapaıııu:ı ! . 

Siizlc rini 4l e ilave et 
ııı e~i uııııı rrmdı. Rereket 

\ 'P r irı gö::ıteıi~i seven akıJ. 
lı :\lardiıı liye hiç uir şey 

ol ııwnıış. Kalktı, kendi 
:ımlirıc kerıdisi de gülü-{ 
yordu . Derikli biraz ile
ri de dvruıuş al aylı göz

lerle kendisine bakıyor. 

du. 

Mardinli şimdi tuva-
• Jet yapınağa to7.larını sil
kelPıımeğe b:ı şladı ! Dc
ri~li içiu ikinci fırsat hiç 
durur mu? 

Londrada bun-

dan on yıl önce bir 

Gazi Okulu 
Yıllık Sergisi açıldı 

1 Fotbol maçı netice

Ta hta, karton, ka- sinde sağ dizinderı 
ğıt işl eri cı y rı bir sakatlanan bir fot
ze\'kin n1uhelsst>lesi bolcu hastaneye y:ı· 

G nzi Okulu Ço
c11kları bir yıllık 
ça lışn1a la rını ha lka 
30 ~l cı yısta Cl çılan 

Sergide bilfiil sun
nıuş 1 n rd ır. 

Serginin bilhas 
sa ' levrı 111 Atö türk 
köşesile n1odel uçc:t k 
filosu en şah eser 
kısnunı teşkil etın =ş 
ti r. Kez. ı Ç a n1ur , 

ol ı ı ı uş•ur. tırılmış, orada sene-

QI, ul la nnuztlcı j ş lerce kalmış, deli
ve bi lg inin nıuv<ı zi kanlının a ycığıoı 
gi di şi y~ vrulc-1 rırnı · kesn1işlerdir. Hast:t 
zın istikbalde iyi bir eyilt·şdikten sonr~1 

iş adanıı olarak ye· koltuk degenekleri 
tişrc t .. klerine en kuv- le hastaneden çık ... 
Vt tli bir vaaddır. ınış, bu sırnda has-

Seçme Haberler 
ta ne kapısının Ö' 

nünden ğeçı11ekte 
olan bir kıza rast
lanıışdır. Delikanb 
ile kız ba kışn11şlar, 
gönüllerine aşk a' 
tt>şi düşn1üş ol~cak· 
ki bir hafta sonrsı 
nişanlannuşlar. 

Valilik'ere Tamim 
Anka r ·, - Vıla-

1 
G enel Sekaett' rİ bu 

yet bü rçe lerin<len husust <l vcd ı lıklere 
bcı zılarınd..ı bin<1 , n1ühin1 bir tanıiın 
<ı rcızi \'e iktisadi va1Jıı11stır. Bu t a-' . 
huhrn n vergileri le 
diğer varid nt ka
l enılerinde ik t isadi 
vazi vett" ki i nl< İşa f 

" 
ileri s ü rüler ek nıu ' 
ha n1111~n varida tın 

kabulü üzerinde ıs 
rar ediln1ekte oldu-

"' ğu anl aşıln1ış lçbH-
ka n ve C. H P. 

f a~ri~a ve Mat~aa arm 

Kazanç vergisi 
Anka ra - Fab

rıka ve ~la tbaa l a r
ın 1037 nı::ıl i yılı ~ s
ğa ri Kaza ne vergi
s i nisbet lerin in 1038 
ın :ıli \'tİ ı nd:ı da ay
nen t c~ t bi ki Vt·k ille r 

n1iınde bütçe nıu 
hanıınenatının tah
silatın st yı i ı ıe göre 
tanzinı ed iJ nı · si ve 
nıuhn ııınıen va ri -
d a tın nıerkc zce nıu 

ha kka k ka hulü üze
rinde, ı sra r ediln1e
n1esi bildiriJ111ekte
dir. 

Macaristan ve itaıyan 
Galip 

Pa ris, G eçen 
&"Ün ye-• prlan dünya 
kupası nı~çh rında 
lt:.l lyq Brt- z~ly" yı 
~- O ven111is, \laca-., . 
rista n da İsveçi 

Trende 
Dans 

Salonları 

ena ·ı r. Yalnız şarkı söy
liye Pk halla n yok. 01-
dm• . ı h ı ll ı gittiğimiz için 
cneıjileıiui IJacaklarıua 

~ \ r H-veti nce k~ hul e-
- ~onu ar- 1 -

nı : ğlup etı Hİştir. 

Bu su re tle fin :ı le 
lt;ıly cı İl t- ~1.ca ris 
tau kal.uıştır. 

Parisin Sen Laz~I' 
İsblsyonundn geçef1, 
hafta j 1 k defa oln r91' 
d ensing şeklinde 
trenle bir seyah~t 
tertip edilıniştir· 131

' 

trenin her vagoouı1' 
da bir oparlörJe 
dansing yerleri v91-

dır. Yolcula r, sey9# 
batın devan1ı n1üd' 
de ti nce trende do)'~ 
c.loya da nsetn1işlef'· 
fevkalade eğlennıİf 
lerdir. · dilıuiştir. .. .. ... .-
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[Yurttan Haberler 
Niksarda 
Cuıa~uriyat meydanı 
. Niksar - HaJk e

".'nin n1üsamere i
ç~ln YnptırdıO-ı 500 ki-
'' iks· 1 b. b· et onun ınşaa tı 
•trnek .. d. B 

8 I uzre ır. u 
~ 00 bittikten sonra 
rıalk · · d k' evının önün e-

t .bina L, r isti nılak 
edılert-k h .. - k b' C uyu ır 

Uınhuriyet n1eyda 
nı açılacaktır. 

Küçük Ziraat Okulunun 

ilk Mezunları 
Edirne - Kövle-

rin ziraatine baka · 
cak olan Trır1111 b;:tş
ları bu gün Sctı j ve 
pratik görmek üz
re ta nınn11ş büyük 
peynir ınandral<ırı· 
na gönderilnıiıştir. 

50 köy g encini 
Ta rını başı yi t iş
d i ren küçük zira<1t 

[~irneJe AzaJ s.n';.ttıa,. 01<utu, 
U U Cu ı11hurive t h-1vra. '"' ,, 

O~ 1 jJ mı n<la bir vıllık dl!v ua an açı ul reyi tan1a111laınış 
E 

. o1ac:ı ktır. Gençler 
rlırne - Fakir ve .. h I 

kianscsiz çocıık l.ırın E ıhh:ı- u? po..;ta • ~ ında ve 
tını korumak i çiıı geçen bır ay ıçınde hu 
~ne .olduğu gibi hu $ene- j ders ler i <le biti re-
1\.: bır çok yerlerde tat il ct: kler<lir. 

lllpları (Ezad oba ları) T 
ad~ılınıştır Kamplar iki av a n111 başları, 
evanı d · '"' 1 1 l 1 Yavr e ecek ve kinı8c:;il s a g ı < corucu arı 

ha ulara muhtaç oldukları g ı bi köv bölgesi Pin 
va gü . '"' 

1 ' neş ve gıda veri · 1 k f' ecektir. · zı ra d, aşıcı ı , ı-

da ncılık işlerini ala-

Siirt Orta otul 
Sergisi 
Sıirt - O rtaokul 

da ~ı çıl a n S ergi bü 
Yük nl~k:t ova ndır
~ıştır. El : şl~ri Ser 
g~sinin açılış töre
~tnde General F.ıık 
'" Ulunç ve bir çok 
davt't lil t· r hulun
~1•uş uı . T: ıleh ler-
111 y· k 1 1 .. -. .ıptı arı 1Ut un 

ışlt:r yer lı lll<l landa n 
olrn~ . . d·ı ·••nsına ıtına e ı -
Ilı iştir. 

cı • kla rdır. 

Çolak llasan 
asıidı 

19 2 9 senesinde 
B·:ı frada Çoban Ma h
ınu tJ a Hn şinı hoca
yı işkence ya pan-ık 
öldüren Çete İsı ni
le ınaruf Çolak Ha
s n hak lunda Vt ri
lt'n idcllll kararı B. 
~1. ~1 cl isi tarafın 
d~n t<lsdik c:.dilnıis
tir. Çolak Hasn~ 
geçen gün sabah 

1 

Samsunda asıln1ış
tır· 

Kankardeşler ! 
Yeıli maiı kuilanmak, Türk eko

noınisine karşı borcumuzdur .. 

5 - -
Annelere üğüt 

1 

Çocuk Esirgen1e 
Kurunıu Genel ı\1er
kezi sıfır yaştan bir 
ynşına kadar çocu
ğun nasıl bakılaca 
ğını öğreten Anne
lere öğütün Birinci 
S<lyısı rı ı yeniden b :1 s 
tırnuştır. 

Birinc i srayı öğüt 
birer aylık yazılnuş 
12 tnne ınektuptur. 

İki nci sa"ı ö«rüt · 
J ,.., ' 1 

n as ıl Çocuk la rın 

beslenece<"'r ini ve nın 
h 

nıala rının na sıl ha -

zırl :11ıacağını öğre
tir. 

Her iki öğütleri 

isteyenlere kurun1 
P" rcı srl oh1 r: ı k g ö n 
derir. «Ankarada 
hulun :uı Çocuk E 
s ir ğc ı ne Bcı ş',<ı nlı 

ğın~» bir y~1zı ile 
cıdres bildirnH:·niz 
ktıf idir. 

1 
1 

' 
' 

1 

T ra~om~an sakın 1 Mardin Asliye 
Mahkemesinden 

c 

1 Bllhas•a .kara si· 
neklerden k11çın 
ve onu yaşatma 

Traho.n bu l sıcı 
bir hastc.lıktı ı k ı. n-

1 

dint ve ;ocukhu ın ı 
koru çare ola nı k 

sık ~ık ellerini sa
bunla yıka kendi 
ın~ndil ve h<l vlunu 
kullan çocuk lct rına 
kullanıııa kirli eli .. 
ni kendi gözüııe \'e 
çocuklarının gözle
rine sürıne bi !hassa 
kara sineklen.len k~
çın ev orıu yaşa tnı ::l 

Beiediye 

Riyasetinden: 

~i;.ı r<linli Abdur-
r:, hın<ln kavvas ve

k ı li ~1ehn1et Bcı y~ r 
"' 

tarafınd:nı Gözi o 

gulla n ndan Ahl'ul 
k,,<lır kızı Adle \'t.' 

saire etleyhleı ine a
çılan hane ve dük· 
kanların iz:ılei şuyu 

d01vasının nıuh~1 ke-

111esinde: n1ezbure 

Adleve (hlve tivenin 
~ , 

il et nen b:·blig edild i-

1 

gi ha l<la ına hke111e
ye ge l ıne n ı iş oldu
ğunda n hakkındaki 

ı n a h I< en 1 eni n g i y ~' -
her. i c r,ı s1 n:l ve i ş

bu giy:ı p kara nn111 

ilanen tebliğ ettiril 
mesi nt11 ve nıuh a ke

ınenin 11 /7 / 03 g ü
nüne bırakılnı:l stna 

karar v..:!rilıniş o1du

ğundan ınezbure-

1 
1 
1 

1 

1 
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Cinai 1 Kilosu 

Kr. 1 Sn. 
Bıı!!day 1 4 -3 .\. rpa 50 
t)n (13i:_çnval)'i"550 

-
-

l>:.ırı 3 ,_ 
:Nohut -4- 50 

)lerniıııek ı 4-, 50 
Piriııç 22 
~<ı d P Y:ı ğ' 00 -
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ULUS SESi 
ABONE ve iLAN 

Şartları 

-·-Abone Şartları 
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Kuruş Kuru~ 

Oç Aylıtrı 300 
---

Alt ı A yJır.·ı 
~ ,.., 450 800 

- - -
:eneli?ri 

~ 
800 ,1500 

IL.aN ŞAR1LARI 
İlan ın heueı· satırrndan 

(10) Kuruş alınır . 

İl fın neşrinden nıesu-
liyet kabul edilmez. 

•• Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

AIJdulvahap ve h:ıkiza

delerle Ilasip ve Cemile 

ait bi rinci ca1.hlrdc> bulunan 
dükk an ve lıinalarıu in-:' 
şa~tı 1739 lira 30 kuru~ 

bedeli keşifle ve on l.ı eş 

gün müddetle açık arttr
mağa konulmuş ve 25 6/ 
938 Cumartesi günü saat 
10 da ihalesinin ic ra sı k<ı 
r<lflaştırılııııştır . talip olan
lar mP,zkfır gün ve saatta 
0/0 7,5 teminat akça:3ı olan 
182 lira 70 kuruşl a birlik· 
te Beledi~ eye müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

' nin nıezkur günde Yurddaş. 
nıahkenıeve el Sn le- 1 

,_, 

"' 
ten ve va Yekaleten 

ol 

gelınedigi t aktirde 
evelki gibi gıyn btıl
da n ıu h keınc ye de
va rn olunacağı ilan 

olunur. 

Kurduğunıuz fab
r :k n la r ve ya ptığı

nıız llemiryollar hep 
ulusun biri kt irn1e 
g ücüne daya nır, bu 

ı 
güciı arttırn1a senin 
elindedir. 
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