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L 1 

ayCel81 B yar, 
ıl-ı atür 

Meclis reisligine Bay Abdülhalik 
tru O~ udu 

enda seçildi 

ği ,.e hu~ust iılarr ile 
helı->diyelerin imar faali
yetiııirı geçen senelerden 
fazla "e d<l ha verimli ol
d ııgunu beyan ettikten 
soııra: 

Nüfu~ kanmmnun tat
bik ile Nüfus iş1~ıiuiıı da-
ha muntazam Lir şı:kilde 
crrey:ı.n etmekte olıtua-ıı 

sıhh:ıt Vt·kftleıiııin lsk:.ln 
ve Göçmen işleri, kabul 
edilen tahsi~at dahiıiııde 
b:LŞ<ırı il•· yapılrlığı, Kır
şr.hir kövlerindeki z.,1ze 
IPye kar., ı derhal gereken 
tedhirlerin :ılındığı \'C bu 
sahada yeniden yapılmak
ta olan 211 O evden bir 
kısmının bit mi~ dPrer kı· .. ' ,.. 
sıııı iıışa:.ıtıııın da iler!Pıniş 
oldıığ"u, ad.ılet cihazııııı

zın iyi işl .. nwkte hulun · 
duğu. ıııe)ıud suçl:ı r ka· 
ııuııuuun uğ'ır ceza cürüın
lı·rine d~ teşmil cdih.liğ"i: 
'!'ürk ceza kanununa de\'· 
ll't alPyhirıdt>ki ciirüıııle

rc daha kuv' etli mney
yf•ılı·ler bıraklldıuı izah 
edilmiştir. r-

lktisadi inkişafıınızrn 
esasını trşkil rd. n biitiin 
vat:ındaşların kola.yen ka 
lıul cdecr~i hir Ziraat ı 
· i. teminin teşkili ile plfin
Jı zirantın köy kalkınrııa
ıııızın nıebc.h•i olmasına 

i~·ai·et ed·ı · k · . ı mı'), e ·onomı 

işlerimizin no roıa 1 ~ey ri ııi 

takib etmekte oitluğu, 

bu ~ene yeniden bir ta
kını ihr:ıç nıııd<lelt•riıııizin 

daha miirakabe cdilt•n 
mallar arasına girmi\i ve 
t·öyl\!ce ihracat sah:ısının 
gcnişlPtılmiş bıılıınuu~u 

YC halkımızın bedii ka. 
bilivetlrrinc m:ıkrP olan 
ev ve küçük san'aıların 
lfük olduğu mclıteLeye 

yüksl'l lllPSiı ıin ic:ı b ctt iği 
tcba~ıüz etthilnek hu hu
sustaki layihatıııı l>ir an 
cn·el nıüzakere:-;İ tavsi
yeye ~ayan huluııınuşLur. 

Merııleketiıı mııhtı:>lif 
yrırlerinde kredi hirliklc
riııin kurulnıa~rna dt>\'3111 

eti Jdi~i •:e kikük c~naL 
kredi temini ·için Halk 
B:nıkaı;;ınııı kıırııldııı!ıı "l' 

IHiyük i\Iillct. ;\Jecıi:-iııin 
Deniz Baııkı kur an ka
~ıurıu 1':ıl>ııl l)tınekle çok 
ı~auctli Lir har"kt•tte lrn
lunduğ'u, BPŞ seııe:ik bir 
rnauen i~letıııf• proğr:mıı. 

nın tatbikine lıa~hııdığ'ı, 

Makiıı<': gida: toprak urnd 
df.'leri ,.e deniz işlr-rirı 

dc duyduğumuz ilıtiyc-ıç
lar i~ın. ~:ııı:tyii yiık~Plt
ını·k iiz.r<' ılı·ııiı ıı:ıkliye 
\' usıtal:ı ı ının çog-altılnıası 

için dört ~enclik iiç ııum . 

ralı pro~r:1111111 pıpılarak 

ilan edildi~i ve uu pl§.fı 

iç-irı saı fedill'eek par:rnın 

85-üJ ıııilyon lira ara 
f'-ıııd:ı bıı!urıdıı~·u zil.. ir ecti 
lcrı·k dı·ııilıııişıir },i; J\[0111-

lPkı·t iı;iıı h<>r i~i k.ılıul 

ı·dı·ıı dı·ı:::t•rli K:ııı.ııt:ı\·ırı 

lııı plftıııınızı ıla k: bul ~.le 
Ct'ğ'İııc :;;ii plıl·ııı \"ok rı: r. 

" ~lulııeıeııı ~Jilltt \'c
killPri: 

Cüııılıuriyct Naffasının 
azanıi raııılııııan vcrJi·"i·j. 

!'"' 

ni gfümekteyinı. ~lt-ııılı•-

ketiıı iııı:u ı ''C kalkın nı~t· 

ı-ı yolunda Ciinılıuıi\'l't 
Nafia:-ınrn yaptır<lığ'ı küp 
rüler 115., l>ali°' oldu•"nırn 

l°) l" 

kaydedeı inı. 

Avrupa turistik :ısfolt 

yolııııun bir kı~rı. ı ik nwl 
euilıııi~tir. ~1~nıll'kl•t ı :1 ll· 

ınuırıi su siyaseı inin üze. 
r.iııdö d•ırııı:ıkwyıı.. Ada
na o,·asınııı 811lanına:sı iizl'· 
rinde duruldıığımu ı.ncm

rıurıiyetle kaydı!deriın. 

Radyo ıııerk"zİ, sta<l
yoııı l~1r taın:ıml:nımı:-tır. 

Memlı>kette nakliyı~ ·haC' 
m~ artmaktadır. Yeni ıı:ık 
li~·e "asıtal:ırı sip:uiş l'tli!
ıııiştir. Şirketlerden eli
mize g.-t;en DPrnir~· olları
ııın iı-Jalı ,.e ik ııı:ılinc ç:ı
lışılıııaktadır. Gr.ç<·ıı yıl 

Di vri~·ive ''a rdıo ını ırür-• •. ı-. b 

dii?!iimih.. Denıiryohı lııı 
Yıl Erzirıc:ıııa v~ırılı·'·:nı 
• l"" 

önünıü;.deki ~ene içinde 
Erıurııın:ı. Y:l.rncağırıı hı

\'ıını;la ıııiijdPleı irıı. ,. 
Bund:ııı sonra halkın 

,.e ciftc:iııirı ' 'er"'i viikiirıü 'S ~ • 

hafifl<•tnıf'k yulınıa deYam 
edileıck: kaz:ınç ve· h:ır
vmı vrrgi11>1 iniıı endiı il 
diğ'İ. oi~er bir kı:;ım \ Cl'

gi)nuc y:ı pı l:rn eııcl irım

lerl.! rağmen talı . ilfıtta 

29 milyon liralik l>ir faı.· 

hılığ"ın göriildiiğii anlatı
larak dPrıilrni~tir ki: 

.: Ekcmonıik r-:a lıadaki 
hiitçc t:ı.hıninlerini aRan 
de' ll't v:ıritl:.ıtıııın aı t;:ısı 
ıınıhttiil' ~ah:dardaki İR

lere ,.,. ıııilli ıııiid:ıfaa lıi~
ıııetll'ı iııc iıııkan ,· t•ruıek

tc ve lııınları hir Jıroğram 
dahilinde tahakkuk ettir
ıııcğ·e p:ıy ayırmaktadır. 

Haıiı;ten g-ctirileu ip
tidai nıadd<'lerle te~viki 
~:ııwyi k:ınuııundan isti
fade eden ve et mcyen 
iptid:.ıi nıatluclorle, maki
ne <.ili'Lt. \'e <'devat güm
rük rc.:-1irıılcıiııin cüzi lıir 

hadde cndirilmesiııin mem
ll·k et. ::::uw yii üzerin<] c 
hayirli hir tedbir olduğu, 
inlıif:arl.ır iıiarc:;i kuruın

larııııu titari k:ırı;kterini 

iktisab ctrıu·5i lıu.snsunda 

esa::;lı tedbirler :ılınd ığı, 

ı:ok kıymetli vP. nefis 
m3hsullcrimizuen olan tü
tiinleıimizirı zıra:ı.t üsul
larının <lii1.cltilerek dün
ya piy:ıFe:::-inc d:ı lıa çok 
tanıtmak mrsaişiııin \'C 

~' ük~ek tah~~il g<'nı:Icrioıi
ô ist{'diğ'İtniz gilıi yctiş

ti:-nırk lıususııııdaki tec
ı iilıelerin iyi n<·ticelcr vcr
<liğ'ini. dil ve t;ırih çalış
nıalarııuı1.ıu takdiı e lfl\'ık 

bir hal :uzettigini, m~rn
leketin ınuhteJif \'erlrrin
cle yeniden kazıl:~r yapıl
<lığı. bu yıl okullarınıız

ua İPdrİ:-atın 1'iirkÇC tC
lİlllJCrle hnşlaması kültür 
hayatımız için mutlu bir 
hadbe olduğu beyan bu
yurıılmuştur. 

'·Vatanın Ye n·jimin 
müd:·fü olmakla kalma-

. -Sonu ·-1 nci sayfada.- · 
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Cum~uriyeti mizin 15 inci yıl~önümü 

Y urd dışında da parlak 
bir sure te kutlulandı 

ULUS SE~l 

i63©ı y St©ı O ün 
Atatürkü tebrik etti 

Ankara .'30 Radyo: 
Sovyet ler bir l 1 ğ 1 
hükt.in1et n·isi Sı a

li o, Atatüı ke, HH
rici ve kon1iseri Li
t or of d:l l' e "fi k 
R ış Ü Ar: sn bıı er 

1 \'; ~Brib.·Vak' alar 

l~ama ma~U~ ~l 
e~ ilen · 

Köpekler 
c:u· 

lngiltereıle, ~· 
ey aleti · halkından r' 
; • .. • uıC 
K.Hlın, kopek .. ,ıu 

Ankara 81 lRadyo) - sefaret makamında ka-
Cumhuriyetimizin 1G ci bul edilnıiştir. 'ttJlgn1f Y cız :l r ., k 

sıd ır. Bu ~enç 1'0),'
11 · ı.ör ırnın bo5Jediğı . 
1 

araRıııda, bir çok t 
bak:ılarda ınükfıf:ı:ı 

yıldönümü memlekette Merasime, Bul<:{ar na- tebı i l<a tl a bu ı ur -
o~?u.~u gibi. hariçte, de I zırları, seflrlc~·· A ordu 01 uş1a rd ı r. 
huyıık akısler uyan- mensupları i~tır·ak Pt- .. 1 e lir 

~.aıımı~ '"uz ere J• 

~1rnn" ve. bütün elç~- nıiş, Atatürkün f:ağlık j 
lık ve serarethanelerı- \'e saadetine içmişler
mizde merasimle kut- dir. 
lulan mıştır. 

Bükreş elçiliğimiz- Tok:vo büyük eh;i- 1 

de yapılan resmi ka- liğimizde parlak bir 
bnle, nazırlar, saray merasim ' 'e resmi ka
erkanı ve bir çok yük- bul yapılmış, mel'asim· 
Hek zavat gelerek tcb- de Japon kraliçesi, irrı 
rikatt a bulunmuşlar ve para.torun kardeşi, pı·ens 
gece Bükreş radyosu ve prensesler, hükumet. 
Türk mmıikisi çalmış, ordu, donanma erkfinı 
gazeteler takdirkar ma- 1 Ye kordiplomatikle lm 
kaleler ueşretmişlerdir. !unmuş, Attttlirkürı !-;IC-

Sofyada, Türk va- \ ref ve sıhhatıııa içmiş
tandaRlarının tebrikatı lcrdir. . 

Bulgar ve Yuğoslav Başve~illeri 
Hudutta bir görüşnıe 

yapacak far 

.\ıı k ; ı ru ~1 J( ,. d,·o: 

Bu' ğ· ı r Bnşvd~i) i 
( I "ÜS<: i \' :1 J. () f ı I t' y u -

~o~l.n· B ş, · el,ili J3. 
' s ~oy . diııoviç"iı ı hu-., 

liutta bir t?:ö üsnıe 
~ 7 • 

y<1 J1<ı c~ klan Sof yn-
Ja n bildirilnlekte

Bay 'toya<liııoviç . dir. 

Bay Şükrü Kayanın ilbayımıza 
cevapları 

Mardin 
Valiliğine 

Türk la~ilfi.b ve is 

tiklftlınm ve bütün başa

rıların varatıcıı:-ı Büvük . ~ 

Şefiııin yüksek idaresi 
altmda hir Liri ardı sıra 

on lıe~ yıllık sulh inşa 

hamle ve refah denesi

ııi idrftk e<lcn Biiyük Türk 
~tilletirıin lfük olduğu ve 
yarattı ğı Cümhuriyet Bay
ramını c:ın<lan kutlular 
Sl!\'giler ...,tıı ı anııı. 

Dalılliye \·ekili 
C. H. P. Genel Sekreteri 

Şil.k.r11 Kaya 

1 g·ı e e e 
Ame!e partisi bir beyan

name neşrederek 

~em~erlayni ıı çekilmesini iste~i 
Anknn1 31 R dyo: 1 

Lord G.ırsnnanın i 
lngil·z kabinesine 
O'İrı nes1 ı)ek nıuh 
b 

tt'111eldir. A 1-:1.: 1 c 

partısı ı: ı ühinı bir 
bt yan:ıa nıe n t> ş ; r 

1 ctıniş, ~:enıherl:ıyn 
hüla"ın1eti,1 i şiddct

lt> tderek, 
Ç ·ıı1 herl cı yı ı n J e:- r 
hal b,ıs\'eldl] tteı 

çt>kil:nesini istcn1iş 
tir. Bny:ı nn~1n1ede, 

. u : hu I< u r t ; .. · ıı 

Çeınberla yn değ· i l 

İngiliz BE şvekili 
c~mberlayn 

B tT< ş ol< uğu 
zılınc ktcıd ır. 

va-, 

Mür ~al Ha~im namzetli ~leri 
Talipler iste~ik!eri yere tayin e~ilectkler 

• • Jt 
ıııl'tinde köpekler l 

dır. ~ 

Geçen giin .• . ııı 
cPza mabkeıne~ırı 

diği bir karar .. ı11 u;lt 
tnCVLUUbabs kope 
11 i idama ınabktı.ıııt 

·~ı 
miı:; tir. Karar, ı 

• 'ltl 
sonra infaz edı , 
Köpekler, komŞll ~~ 
rine aid kuzu ye olıtl 
lan parçalamış . 
itham edilmişlerdır· 

• < 
Mahkeınenıo rı 

olıluğu idam k:ır:ı ~ 
bili temyizdir · . 
Kat liıı, köpek}eri~11i~ 
dan kurtarmak ı\ 

ıJ 
türlü çareyP. ba.,' 1 
tadır. Üç meşt'.~'~ı 
köp~klcrin mııd· 
nıcş~uldur. _,/ 

lstisat veuıı 
teşt il&tı 

İktisad V t'kfılC 
kil atına "'erecegi 

1 ~ 
genişleme şekli 11 ~0 
a lfı.kalı dairciertlC, . ·r ,, 
h1mat is1 emı~tı · ıı 

. b' '"111 8Usta yem ır "' r 
. . h 1 ı'·tl Jesı azır anac: " 

Adliye. vekaleti, 24 1 Malatya, Muğla, Erzin- 1 yetlerde altı, b.llı 
\ 
vilayetimızde . münhal can, O?runı, Amasya, da beş, dört '~ç 
bulunan hAkım nam- K1raehır, Urfa, Şebir.- bazılarında a& 
zetliği için hakimler karahisar ve Zonğul- zetliktir. ıc 
kanunu mucibince la- daktadır. Ha.kim nafll ı 
zım gelen evsaf ve şart- Adliye vekaleti bu rine 2556 se.Y~l!. 
ları haiz olanları al- defa hakim namzetle- nun tayin ettıgı e 
mağa karar vermiştir. , rinin istedikleri yerlere lar dahilinde . 
Bu bAk.irn namzetliklc- tayinlerine karar ver- otuza.:- Ura IJ1Bfl~ 
ri Adan~, Tra.hzon, Er- miştir. Bunun için mü- lecektir. , ıc 
zuruın, Dıyarbakıt, St1m. j raca.at sırası gözetile- Adliye ve])~t~ 
sun, Kon~a, ~ivas, An- cektır. Yer göstermi- namzetliklere rV1 
teb, Elazıg, Kars, Kas- yenler arasında kur'a rin miiracaat18

1
,, 

tamonu, Antalya, De- I çekileceh.tir. Yalnız , hal kabule b8ş 
nizli, Kayseri, . lsparta, münhaIJer, ba~ . v~i- tır. . ., . . 
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Yunan Basını 
Mardin -Midyat maçı 

rr çok samimi geçti 
----------------------
Ana ~oludaki iktisadi 

ve sosyal hayat 
İz.mirdf'n y:mlıyoı: 

'· .\11: dolııd:tl-i i i. :.ııi ve 

~o.:yal h ' ·' ':lı ııı d" jı.\ildtı 

riııt· ıııırn~ <'dı e ı, ıılıı::-:ıl: 

dük. :mı•eıin dirij~nları 0-

11.ı \•ıı ·o ı t-iir' .. ı i ,·erıni:;. • 
ı•ııli. 

j lıııt-ıı 't• ~eit·ıı iıJ ·,J, cı<'r!İ 

, 

1 

;,;i.ı..li1'1c Lt.:ralı('r, ç-ıı pııı:ı ıı 

ı.~ıııiı dt> lı tkikat ya. 

p~ın ı,iı ~ :ılı:ıııcı. hıı g·ün· 
kii Tiırl-!ye hii!d'ııııetiııin, 

111(·ııılı \l"'tiıı t•n ıııülıit1 ıııın
takıısı :-:ıyıl:ııı. .\.nadolu
mııı ileı i g;i:me::-i i\İll :sarf
t't tigi gayıt·tleri derhal 
tc::-.iiııı etmektedir. 

Mardin TUrk Gücü Sporcuları 

Curnh '% Uı1yet Bayramı mizi parlak bir ı;mı·ette 
'· nctseb . "ti"' tıyJ~ biı' maç jC· 
d ııtnn.k .. ,·r avet ~ızre Midyata 

tıft ~Urkf)··<!~ılen şehı·inıiz 

kar·şılayarak büyük mü
safır pe: Y rJik gih;ter
mb;leı dir. ~jaç ~1idyat ' 
Cumhuri~et alanında 
yapılım~ Ye Kayma. 
kam Akif Hahrııi ı<oça
maoğlu, memurla!' \'e 
zahitler olduğu halde 
kalabalık l>ir ı:- eyi r c i 
tarnfıncian heyccaıı lu 
seyredılmiştir. 

~ ~liav ()Ucu sporculariylc 
Vur0 at İdman Akın 
~ilki u gençleri aı·agın ! 
~e<!tn.rnaç çok ~umum 
ltin g~~ \:e oyun \1 aı·di
lı~nrı)· 11.bıyetiyle netıce-

1Ştı l' 
.\ıiu 

Yatıılar. gençlel'i 

ilı '--------

ır 

1 

1r·ı··m"ll Ilı; l"'l11"~'·~:::ı!lll''::;ll111:~:~lr·~~!lllınl·I · t b ~ l 1 U }hu 1 lh•• 1 .. ,( lıu. 1 } 
hll .m. huıd hmu! a hmd .11111 :uuıf u: 

AU 1. A \f E i ~ A 
$A RTLARİ 

'-------[ Abone ~artları f---_... 
~llddet 
~ TUrklye it-in Har1c lç11i 

('' • T ~-
ç Aylı~ı . :- Hllı ı I' ıırıı~ . üCO K ı:rıı~ 

Ait 1 Aylığ-ı ~ou 4;:,u ,, ,, 
· enelix··ı :- 00 

" 
1 :;no 

. İLAN Ş.-\J{'fLARI 
Iillıı ın l hrtn lener satırınctan (10) K ur·uş nlımr. 

neşri ~ . fi\irtii ııe n,.en me~u liyPt kabul eclılrnez. 

lıır c .ı.lı ıkl.ı l.aı .. l:ı~ırız. 

iıa!1 ı dı·' iııı: Aıwc1<ılıı 

toıır~d~brı Hte• i:ıtl ... yeııi 

ve e:::ık i Tii ıl, iye. :ı ra,.,ınd a 

bir ıniiıım·pl et lıııluııdıığıı- ı 
nrı gfüaercbiıccek hiç bir 
delil yo!, tur. · 

1 

'l\i rk iye hii k fı ıııttiııin, 
tcışkiiilt ,.e idare hakımııı· 
dan, a::.;ri dPvletleı in dere-

Eski Tıirl,iv(·ııin "ya. i ccı::irıc viJk~eınwve çalıı;;tı-
":ıl;' ya.~·~~ .. ıırı~dpgj h:ı;1 a~. ı ğ'ı uıa!Ôınrlur. B~1 hu::u~ta 
tıı.ıın .uu~un f':ıflıal:ııı~ıa ı u I g-e.Pk ı ı·tı·d·yc r~i.--i I~r. 
fıız t:ı ıııı-;t. lfoll.ııkı ı,u BPhcet: gı•: eı . ..ı~f' dıp:c Jz. 
~pf,·: hıııi P <;ıı,iığı!nı1. ,·a- ıııirıilc>r. lıize küfi derecc-
hıt lıen;P)İ !ıaıeke1ıcgür- <le iz:ılıat ,·enni~lrrdir. 

m 
~1ardinde Sülev

nı~nı o<rlu İbr:ı h1n;e 
ö 

poteklı t:nıı:1 ıııın<ı 

700 lira kivnıt t t:ık
dı r edılnıış 1\1 lrdi
ıı İ 'l S ı \' LP' k ; l p U 

ı na h c• ll t s ~ n de o 1 u p 
halt.>n surivenin R<t
"\Ühn·i n ı\~ z sıııda 

ol 

ikan1et ede11 [)ery:ş 
ç ·çan oğlu Abdul
kndır<1 aıt c-ıYni ına -

" 
h:diedc v:1ki hane-
n i n s t ı l ı n ~l :-; ı n a k a -
ra r veri lrnişti r. 

Birinci nrttirına 
24 / 1 / ü3ü s,dı günü 
s~nt 11 de ~,lcınhn 

İcra d:' i resi n<le v:ı .., 

1 r 
n 

me
a • • 

bfşine talip cıkn1a
dığ1 t: ktirde satış 

ı:; gün~ oııra t2/v3ü 1 

ç~ rşanıbn günü ay
ni sı1atta ycıpıbcak

t ı r. 

~ooı nu111;:lra lı İC· 

rC:t ve iflas kanunu-
11un 1'20 inci n1~Hlde
s i n nı c i b i n c e bu 
ga yn 111 a n k u 1 d e 
hakkı olcanl<ırın sa
tış ffÜııleri11den ev-

~ 

ve l icrı_l d:•iresine 
nnırn ~aatla rı, del
i fı 1 ive "e sn i r n Hl s 
r~ f nı üs teri ve ait . .,, 

olduğu ve talip o 
in ıı la rın vüzde vedi 

,J ,, 

buçuk pey akçası 

Teberiye (A.A): 
Teber iycnin Yahu
di Belediye reisi Za
ki E lhadi, mechul 
bir şahıs tarafından 
rovelverle ağır su
rette yaralann1ıştır. 
Hükunıet n1emu r

Ja rı, gece 5okağa 
çıkına n1asını ve ışık 
yakınnn1asın1 vasak 
~ ~ 

etınişti r. Su i kasdin 
vuku buLnuş oldu
ğu nıahal, nt zaret 
<dtında bulundurul
maktadır. 

-PİYASA-
cın.ı 1 KUoaa 

1 Kr. T Sn.-

Buğday 1 3 50 
Arpa -2- 75 
Cn (BirçuYal)'650 -
Darı -3~'--

l\ohut 5 --
Mercimek 3- --

. Pirinç 
Sade Ya"' • l"'I 

Tere vao-ı 
~ l"" 

Zeytin ya~ı 
Yün 

90-

70 
30 

Deri - 35 
lfadem 20 
Badem içi - -95 
Ceviz 12 
Ce' iz iÇi 35- --
~tahlep - c;7 
~l:ızi - 12 -
Kesme Şeker 35 -
Toz ş~ker 31' -
Kahve 120 
~abun 4ö --

Çay 315 -
rftnıttizilnı-15 --
1,ekmez - 15 -
Hal --,50 -

-
Yurtdaş! 

Kaçakçı vatan 

Hayini~ir 
"1ı,,, cen nn8halar (10) kurnşt11r. 

a 

pıhlc; l<ttr. Bu art 
tırnıada rııerl u tH1 

taktir edilınis kiv-
• ol 

n1etin yü·tde yetn1iş 
vernıeleri ilan olu - ı·-------
nur. 



... ~ 

. 
I •. • • 

iDAREHANE S İ 
Ealdrllallre?ti.Bbua.ai B-J Da.in 

Teliraf ,l dresl 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

Başbakanımızın dünkü 
nutku 

-1 inci ~:ıyfe<.len-

yan, ayrıı ı:ım~ı ııda lıir 

sulh n.rııili olan en geniş 

ve hakiki nıana:;ile yıl

maz ordurmıztnı: gec;c·n 
Ecne do işaret Piliğ'i111 sc1rı 

sistem ~ilalılarla C'ib~ız. 

lanmasın:.ı hız vılı ilmi:: 
tir. 

Geçen srnr biiyiik Ka
mutnvın kabul l111Yunlıı-. . 
ğu tahsi.:at üzeı ine lıir 

unıunıl silahlanma prot'!' 
rarnı yapılmıştır. IJ:ıı p 
gcınile rirııiziıı küçük Lir 
k ı stıll siııari~ cdilırıi. tir. . . 
Büyük kısımları da ~ip:ı-

riş rdi l ıı1ek üzredir. Ha-

nıi!let için ayrı ayrı bir 
\'azifedir. 

Cilnılıuriyet hiikfımeti 

lm lıakikatı ~i)rıııtb. tl't-. " 
kik <1 tnıiş, en y.ıı.. ııı koııı· 

şuladlc olduğu gibi uzak 
cfovlctlcrle ıııiiıı:ı.sı~betlc -
ril!i ol suıetle te .. is Pt
oıi~tir. " 

~lüteakibcn B:tlk:m 
f:iya ... cti ,.e füdk:ı.ııl:ııın 

ınüııfeı id ,, c mü~: er ek 
u:,•rıfaa t leri ' P ~elaıı ik 
anl:ışnıası 'e Türk i ~ ('tıİn 

dil'l·pr de' lt·tlı·rlc olaıı nıü-..., 

ledip:i ''<' Hatay mı·ı::ı'dc

sinirı hallı yolunda nH'sa-
,.a preğ'ranııınız önenıle ~ iıııizin takct!re Jfük oldu
tatbik edilmektedir. ğ·u: Hatayın i:::ıtikl:lliı.e 

Şaıılı :ıdını atHlıkt~:ı 

gliniillcrirnizdc ferah duy
duğumuz kıymctii ordu
muzun Lu Ya~ ~arl. lıöl-

ge:;indc talıiatın en ÇPtin 
~aıtları içinde ynptığ"ı 

m:rncvralan da lıer giin 

artan kauiliy11tini l>ir l'a-
tıa göstermi~tir. 

Çok dı•ğ't'ı 1i Eomııt:rn 

\ 'B Sulı;•ylarıınızla er:eri
mizi lıu7.urunuzd:ı takdir
le selaınlanııı. 

Harici siyn::rtimizin 
son ~ene zarfındaki iı:ki

şafı geçen seuc çizdil!im 
t)sasl:ır dahilinde rPr~> an 
<!t.ıniştir. ~on senr·h r le 
sulh çı>tin bir inıtilıan 

gcı:irdi. Şimdi bir sükfın 
içindeyiz. 

Memleketimizi her giin 
daha çok kuvveıleııdir

mek, her türlü imtihan
lara karşı koyn l>ilrcek 
bir halde bulundurmak 
sulh sın·er 

daynn<lı~ı 

lıcasıdır. 

siy:ı~eıimizin 

e5a!:iların baş-

.Jlilletlerin emniyeti 1 

\'a !ki tar:ıflı veya iiç 
t araflı 'f'C umıırnt şartlarla 

t{lmin prensipleri bizim 
için k:ıt.'i ve isabetli de 
ğild ir. Ve olaına'Z. Hun 
larııı co~rafi ~ılı ,.c si-
y3sctc i:öre tanzimi her 

ka,·u.,tuğu ve Hatay i~io 

de isıih ·:ıl edilen ncti<;c
leı in Tiiı k-Frnıısıı do:-t
luğuııa bir c~:ıg trşkil 

''dilPcel!:i 'e İrıgilıere Iıii
kfmıc:i ile akdedilen 16 
ınilyoıı liralık kredi nnı

k a' e 1t~siy1 e Alın:m

y:.ı ile ya pıl.ın 150 mil 
\'oıı ın:ırk1ık krPdi aıılas-. . 
ma3ırıın mcııılcket im izin 
uı:.ıli itib:ırıııa karşı gös
terilen ciddi lıir l)mniyet 
hareketinin bi r tecellisi 
oldu~u "e bü ·Uk kom
şnınuz Bo\ yetler le ge~f·n 

yıl tir huıiud mukavelesi 
imz.·t <Jrlil<m·k şalim esas-

1

• 

J:ır:ı unğl:ın<lı~ı bu mu
ka\'e)rniıı yakımla mer- 9A 
iyetc gir P.C'Pğ"İ ve yine ge. Jl6 
çt>n ~·ıl içindP İtalya hü
kumetinin Bofr;ızlar mu
ka v<•lesine iştirak ederek 
bize J,ar-.ı gö~tcrdiğ'i dos
tane haı ekı tin a~ ni ~ckil
cle lrnrşıhıııdığı zıkir edi 
İl"!rck llüyük Kaıııutaya. • 
b:.ışarılar temcnııi edi!-
nıi:;ııir. 

Yurtdaş! 

Kaça~ç· ııatan 

~ yi i ~ir 

:o 

Uma:mt Neşriyat ye YaSI W1" 
Direktöril 

~f. Siret Bayar _J 
Basıldıit y er: (ULUS SESİ) sa"j 

Türk evının şe
refli ana nesi k iler
dir. 

Ka Vt.' noz, kava
noz reçe lleri, şişe 

ş 'şf.' şurupl nrı olnuı-

Çc;ı 
va n bir e,·, 
., ~ 1L 

suz bir yuva ' 
tndsızJ ır. ıı 

ı '1' Bu o-üze ~ 
nıi zi y;şa tafıf11· 

Yur tdas! 
~ 

dayanır. 
h .. 

;~ Bu gücü arttırmak hep seııiı lu, 
:~ l • d d. ~~ :: enn e ır htı 
••••••~•••••••••••••••a•••~••••••••••••~! ~ ••••••a•••••••••••••••c•••••••••••••••'r ~~ 

~-~~~---~ 
) MARDİ NC~ 

Ul u s Sesi 
!63c§l~om~vö 

Doğu illerinin en mo~ern ~ir 8 A S 1 M E V 1 ~ 11 
g; ........ . 

H , r nevi Def ter, Çt-'k . Bo 
no. ~1cık buz Kc"ı<rıt b~lşlık -. . .... 
l :ın, Kartvizit , l)avetiye , 
Duva r afişler i. Sinerııa ve 
fiva tro bilet ler i cok rrüzel . . ( ....... 

bir şekilde basılır ,·e kıs,1 
bir n1üddet içinde tesiin1 
ec' 11 ir. 

l' e i gctirtıiginıi~ 
faııtazi ve kübil' 
harfle rle çok şıl' 
;:-eç ete liagııar• 

basılır. 

M iicellithancmiz vardır· 
Her lJovda kitab, de!t r 
'l' s:ür. bütün Revler ço~ 
\'Ik vp begenile·c;k şeıdl 
de tPl'lid edilir. ./ 

V<·rilecek ~iparişler. g-öderilec~~<. par:ılar ~f:ırdinde 
Basmwd) ld:ırP müdıirlü!!ii ıı:ııııına göudPrilıneliuir. 

!Jışarı dan gündeı ilecek sipar-ış nümunelerinin 
rsuetcP yazılnwsını sa.-vın müşteri lerrn1izden dileriz. 

( Ulur

lJİr 
ok'Jnakl l 

tlı;ı 
lı•t 

anu 
lljjltı 


