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Başbakanın Türk-Fransız an 

lktidar ıııe\•kiinc (J'clrli 
daha ,_. o 

uır yıl olm:ıvan sa-
Yın B· l · .ış ıakan Ul·lftl ifa-
\' 
• ıtt; ge(,'Pn gün vnz tatili 
doh> ·ı · 'J ısı.c k:ıınutayda söv-
IPdi rri ·· · • "" oneınli lıir ııutukla 
'1' "' Urk Ulusuna c;ok açık 
''e sa · · · . 'nıııııı bır lıe"ah ver-
nıı~ oldu. 

tiirlii kolaylık ve snyğı 

gö terilme...iııin bir anı:ı<;. 

olduğ"unu tebarüz ettir
mi~tir. 

~ - C"claı füıyar, a~ır
lardan l>eri dahili eımıh·c
timizdc, içtimai hay;tı 
nnıda kmınyan ve dt>ı in 
b!r yara ohn 1 ler~inı ha
disllsine yapılacak kufi 

Yad ettiklerinden l>ir Çoıs. . • • lıir tarama :ııııeliyntilc 
t "111111 kısa hır zamanda son verilcce~ini de müj-
kahakkuk ettirı'n Başha- <leleıııiştir. 
anın mali işlcrclc>n bn~la- 1 

Yarak ''crdiğ'i tJu he~ab ı idarei, mnslah:ıteı Ba-
ve "" ı · ' 1 1• "ı· · l ·ıı· ı. .. ... a uın:ıt tcf:iiı c ihti uıa ı rıca ınm mı ı uunye-
)'a . , . • 

A ıı karn ;) A. A. -
dün h:ıric;ye veld\
let i ı:dı..' ~l\i; k-Fnl n- ı 
sız dostluk n1erhutu 
hey.inıwnıe \'C pro
t ok o 1 u i ı n z::ı s 1111 n ı ü
te ak i h l'evfık Rüş
tü Arn~ ile Fransa 
sefiri İınza edilen 

ve vukubula~ iki 

ınillet arasındaki 
111üıırısebetlerde ve
ni bir dostluk dev-
resine bir hareket 
noktnsı teşkil eyle 
diğini söylen1işler

dir. 

a ~ göstcrıııcyecPk bir ınızde a(_;tığı rahnclerden 
ın~~kh~ta ve T~rk azminin biri de hiç şiiphe yok ki 
\'f• ş~Ulleri na .. ıl ycndığini Dersim mesclc.Jdir. 
in'.k/11•kfi ıısızlı k !arı na~ı ı <llıl t Zaman zaman baş !!ÖS· 

Her tarafta sevinçle 
karşılandı 

f nş ıtnlfl\':l lllU\':lf- ~ ak old • · teren bu hadiseyi Osnıan-
b· uğunu gösterecek Belgrcıd 5 A. A. ·

Türk-Fransız 111u-
ır rııahiyette(lir. lı imparatorluğunun şu 

ureuz idareeileri bir ip 

· Keınnlist 'I'ürkivcnin 
ıç ve 1 . 

< ış durumuuu cok Ve • . • 
cız bır surette teşrih 

~den b" .. k ı uyu · <lc\'let ac a- · 
ınııııız nutkunda uillınssa 
~.u dürt ıuiilıinı nokta 
Uıerirıde durınuş \ 'C hü
~Uınt.•liııin bu lıu. ustaki 
ı-.Ç<'rılik \ e lrnşarılaııı ıııii-
tevaz·ı ·ı . ı· l ·r · ve a~ı bır ı aıı a 
1 auc etmiştir: 

ueuna l.rnğ"lamı~ \ 'O Lu 
suretle tabiatın en ayrım a hedesi ne tahsis et-
güzc11iklerini !iııe~iııd~ tiği yazısında Ra
b~:ıy:uı yurd ı~arç~sınd~ 1 n1upra \'a bu neti
kokle..,en fcodelıte sı~teını l dola ,1 va lnız 

t i ··k ıı r· 1 · · ce< en ' ' ' , \"aarı mu·r eıveterını 'k' .; " l 
ifa etmeyen. ada~ı üldii- ı ı n1en1leketi deği 
ren, yol krsrn. hülfLsa Türkivenin bütün 
kurunu \·ustai lıir zihni dostlarını ve sulh 
yet içinde benli~irıi kay-
beden özü ,.c söLü Türk severleri tebrik et-

:ne k hi zı nıdı r d i vor 
~ 

ve iltıve edivor. 

Türkkiyenin ıneş

ru enıelleri tHha k
kuk ettiği şu sıra· 

<la Y u er o s 1 a v v a 
ö . 

Türkiyeye tebrik-

lerini gönderınek
tedir. 

f 1 - . )!illi Pkoııouıi nıen
aat ıeablarını milli mü

dafaa, zaruret, ''e ical>larile 
t,·rır t ı ı .. .. e ıne < uzumu uzP-
r' 

olan bir insan yığıııının 

her ttirlü medeni v:Hlık
lardan mahrum olarak 
dağ· ba . .Jarında hayat sür
mclrrine sebeb olınu~tur. 

llule durnn Bai<bakan. 
O, ınanlı iınpar:ıtorlup;ıınun Bir ~ün bile rahat bir 
Sakat ıııali diişiince ve ı ekmek yıyeın~yen, ~ayat1 , 
ecnebi scrmay~ tc1:1kki malı, her şe) ı ya bır şcy-

Türk-İngiliz mali an
laşmasının ikinici 

müzakeresi 
ve istikraı ~ilınivetinin lıin 'eyn bir ağanın olan 
orta.lan kalclırıldıC'fı~ı nıa- bu iğfal edilıni._, Cumhu 
li ,.e iktisadi p;oje'ıerile riyet devriue. kadar yol
Yen\ ufuklar aç:rn C'uın- suı, mc·ktepRız bırakılmış 
lıuriyet lliikfımeti için, bu 1Jcd_bah_t yu~tdaşları 
harici bon;!armı yiizdı' yiiı C'umhurıyctın fe~'ı'lJi uf~k -
ınaııa ödemenin ~erseri Iarın~, ı .. ık vl} maıetlerıne 
SerıııayelNe ka~ılan ka- ~a \'tı~t~~mak Cumh~riy~t 
~aınamn \ 'l' fak~at miis- ıdareı~n~ı? en katı bır 

et çalı nıak istcveu na- prensıbıdır. 
ınusıu ~cncbi se~ma:vele Siret Bnyar 
rine memleketimizde· her -Sonu 2 inci sAyfede-

Londıra 5 A· A. -
Aya ln l{anıarası 

Türk -İngiliz 111ali 
anlnşnıasının ikinci 
n1üzakeresini ynp
nııştır· Bu nıünase
hetle söz söyleyen 
Jonsinıon n1a li an
laşn1aları n1üdafaa 

etn1iştİr· Diğer ha
tiplerde Türkiyeye 
bu suretle l{ re d i 
~çı11111ş olnıasını iyi 
karştlanuş1ar ve ka-

, nun reve nıuracaat 
ol 

edilmeden tas v ih 
edilnıiştir. 

f ransız oazeteleri-
tl 

nin neşriyatı 
Ankara 5 A. A. -

P a r is gazeteleri 
dün İnıza ediln1iş 
olan vesikaların 

eheınrnivetini teba
rüz ett irınek için 
sayfalarınna geniş 
sütunlar ayırnu~k
tadırlar. 

Maarif Yetili 
va·na gitti 
Diyarhakıra gelen 

~1aarif Vt:'kili Saf
fet Arıkan berabe
ı·inde Birinci Un1u-
1~1i ~lüfettiş Abidin 
()znıen, general Ga
lib D..-n · z, y~ksek 
ve ilktedrisat un1uın 
nıüdürü Ye diö·er 

1 zav<l t okluğu halde 
Si i rde gitn1işt ir. 

\Tt k1J. Yanda açı
lacnk Üniver!\İte 
hakkında tetkikatta 
bulunınak üzre Bit
lis voliv1e Vana ha-,, ,, 
reket etnıiştir. 

Maliye Vekili 
~lalive vekili Fu

ad Ağr"alı İetanbula 
gitnıiştir. 
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Türkiyenin ilerlemesindeki sırlar: 

IKlEMALATATC~IK 

Düktc§lt@lf <dıe®<ğjü OD 

o~O~lhl©ıt~o<d] Ulf a 

Avustralya'da Sidney şehrinde Yunanca 
olarak çıkan "Etnikon Viına,, gezetesinin 6 Nisan 
tarihli nush.ısında İnğilzcc olarak intişar eden 

·Ye Hom Landen imzasını taşiyan bir 
başmakalcdir 

-IHıııkU ::-ayıdan mabat-

Atatürkürı mü takil ,.e 
miıtecanis uir 'l\irkiye ya 
ratııınsı lıaddııatınclJ pek 
bü, tik bir t:1rihi tnll\'a!fa
kİ\:ettır. Jlakat uiiviik lide
ri~ Tiirk nıilletinc: a~ıladı
~ı yeni ruh tlalıa ki~· ıııctli , 
l>ir eserıJir. 

di .,i bir :;;e) ,·arsa oda 

diktatörliiktiir. Pek tabii 
olarak hn krs biliyor l,i 
uıoderıı Türkiyeyi coğrafi 
Lir üııitı•, bir milll~t ''C bir 
ictinuıi h.ül hfdine sok:ın 

Kemal Atatiirk'tiir. Elbet-

si olarak vP daha soura 
Millet nıl·cliı:-ind(' ınii'uık<·

rc ,.c rııüııaka\a edilme
den kanun ~C'klini alıniyor. 

Bir mükaleme Psrıa . ırı

<1a Dahiliye Vekili B. ~[ik
rü Kava h:ına . üvlc de-. . . 
nıi~ti: ''Soıı 14 yıl iı;inılt? tP ki Tiirki~•tı'de oıııın tas-
sıra8İ\'le H:ıı i(·i~1 P, Adliye \'İlıiııe arzedilmedeu lıiç · 
ve Dahili~'c Vekfıldleriııde bir mühim k:ı.rar nlırıııı:ız. 
bulmıduın. lıiitiin bu Y:ızi-Bu y0ııi ruh uilhaşsa Faknt Atatürk ccıı0bilcrin . .. 

1 ·. . 1.1 .. . d felerıııı esnasıııda At:ıtur,.;: bir z:mıanhır din denilen kendı~mıc t ı -:t::ıtor :.ı mı . 
1
. ,,.

1 
w. • 

v ten emır c ıvel}ı ecq~ııııız sahada en ıniitebariz ~ek- verdiklerini . dıı~~dugu z_a -

1 

Lir ~öz iı:;itm~dim o dai· 
lini almı\\tır. Çiinkü Kemal m:rn ziyadc::-ıl~ ~ıı<ldetlen~r: ma tavSİ):eler<lı• t.ıuluıımuş- ! 
Atafiiı k ferdin dine kar~ı \ııl··ır'Hi-11,i tnıllet meclı~ı t • 

1 
t • ı · 

· '' • · .. k I· f' tur. >17. rn a' ::-ıyı .ı rı b~g·lı]ığına lıiç bir teca viiz- H::ı) ştag- "eya yıı '~C' .t- miiwkcrc , e ıniin:ıl;:.ı~a d-
dn buluıırnnınakla beraber ı--i:st konseyi gibi diktatör- . 

·; ıııi:;-izdir. Fakat kcıı<lilerı batıl itikadlar si temi hfl- lcriıı politik:ısını müzakere 
hi~· bir z:rnıaıı b:ıııa şunu Jiııdc dejenere bir şekil al- ve miiııalrnşa:::ız tasvip 
,·cya bunu ~·:ıpmayı emir ınış olaıı dini tcm:.ımile ye. it;in sPn('d(\ bir veya iki 

1 
ı lıuyurıııamıı;;l:ır ,.c benim ni lıfıle rnkmııştıır. Bun- 1 d:ıfa foplaııaıı bir mr.clı;o; 

1 Vek!\.let şlcri1111• lıiı; bir za. dan başka Atatiiık her 1 değ"ildir. Türkiye Biiyük 
man ıniidııhele ctmrıııiştürlU meg-:ıJomnnyadan ıla ~Jillt Meclisi heıglin ınüıa-
lt-rdir. V ekillPr ht>~·rtiniıı ınlincı~elıtir. Yoksa oııun kcr~ , c ınüııakaşa eder ve 

~ rriııde b:ı!;'ka biri yeııi karnın h:ızırl:lr. falwt Ke-
lıir din yarattığı ıeh:ıbiııa malizmin f'n müh·bariz dc-
ko nyca kapıl:ılıilirdi. Ha- ınokra!'İ lıusuRİ) Lti .Millet 
y.ıtındaki tcv:1zu onu dini ~lecıbind1.;n zi~·a<lP .Atatür-
malıiyatte iddialarda bu- kün reiı::ligi ili• fhıımuncla 

dif'fer az:ılanum da kt ndi-
~ 

lrrinc ait hıı~u~hırda :ı) 111 

.. "Yi süyliyeceklerirıe Pırıi-
nı m .• , -Sunu Var-

"' - Sayı 969 <"' 

Seçme Haberler J 
Erzıırumda 

Atatürk günü 
A tn türkün Erzu

ru111a ayak bastığı 

O"Üoün yıl dönünıü 
ö "' 

çok heyecanla bir 
törenle kutluhın
nııştır. 

Akın sergisi 
açıldı 

Yükstk iktisnd ve 
t'caret okulu ncşri
Y:ıtı dairesinin Akın 
~ .. rgisi İstanbul E
n: İnönü Halke\'İnde 
:ıçrlnııştır. 15 l'cnı
ınuze kadar açık 
ka la'-nktır. 

Gayrı mü~a~ii Bo
nolan 

Gayrı 111übadille
rin tasfive islerine . . 
ait hazırlanan proje 
üzerine düşen gayrı 
nı übad i 1 honola rı 
proj-'de degişıklik 

M~mari Kurs 
Güzel s;nı 'atlar 

~ 

Aknden.isinJe P 
l"enıınuz<len 15 Ey· 
hile kadar deva 111 . 
etnıek üzre bir 011" 

nıa ri kursa çıla cı-ık 
tır. 

Zafranboluda 
piyade aJayına 
sancak verildi 

. 
Zafranboluvn gı· 

· F 11· den Orgencra I · ~ 
reddin Altnv At:t" 
türk adına törenle 
piyade alayınn snrl' 
cak vernıiştir. 

Hakimierin Terfı 
Listesi 

ü3G vıl ı oda terfı 
~ , 

etn1enıis Hakimlar1 

nıh:e ait bir terfi 
listesi hazırla nnııŞ: 
tır. 300 c ''akın isf111 

ihtiva ed~n Jisterıirl 
bir kaÇ güne kndfl( 
teblio- edile. ceo-i h:t' o b 

ber alınn11ştır. 

y;:t pılac_a ğı .. ha heri 1 Çoc k Ka ]arı 
dol<ıvısıle 'ukselnıe- ı u mp 

w .; 

ye bnşlaınıştır. İstanbul~bki bd 

lunın:ık istidadını g-ö~tc·reıı tPceJli Ptnıektcdir .• \t:ıtürk 
bolı;;cvik YC nnzi ilıtilal takip edectıği politika.yı 
rei krirıden ı~ok daha yiik- t .. bit cttig-i ıarn:ııı e"raren-
sck bir mevkir çık:mı11ş ırjz lıir surl'I tl' kPnt1i ıı:-.şı-

aş bak 
çocuk l(anıpı nçıl: 
1111stır. f{a ııı pLc:ıl\I 
co~uklara nıuhteli~ 
~cr]cntiler terlİJl edl' 1"" 

bu]ııııu~ or. ~lodern Tiiı 1 ... i- na kapaııip plfüılarırıı ha 
yf'nin te ııeli oları Kenıli- 't.ırlarııaya kal~ıi'ııwz, bil'a-

zim ad ece . iyasi '"e icti- ki:5 dostlaı ını ,.e Yrldlleri B!ışmnkalr•ılı\n mabat- 1 
mai uir. ist.<·m veyalıut bir rıe-ldiııc da' et eck·rck ta- ı 3 _ Af lrnııunıınuıı hn şey-
hayat ft.Jsefosi dPğilrlir. savvıır hfılindeki Projeleri- t)(•n ünce ınrmleketıınizdP 
Krm:ılizirıı Tiirkiycıniıı nıo- ı1i onlarla birlikte baıan Türk vahdPliııiıı ve rt>ji
dern fen \ {' tar:ıkki saha sabahlara kadar ıniinrıka~a ıııiı1in ı•elikle. rııiş uıılun . 
sıncla iııl..i .. afı. fatalizm ve eder \"C bu ıniinak .. :ıJarın duğ'unu ·' e herkesin kal-
fikri cehalet ) criııe ragyo- günlerce stirdUgü <.le 'fıki- binde \ 'C fikrinue granit-
nalizınin ika nesi, yeııi (•n- dir . .Ayııi ŞPldlde Atntiirk leşnıiş cüııılıuriy<·tiıııizin 
dıı~tri 'e yrrıi tahsil ve sık sık nıeıııleket i<;inde ldi-1 Jıiç bir:şe,\•ıleıı p<•nrı ... ı ol-
terhiye denwktir. Fakat çiik kasaLal.m ''C J,öylcri 1 ııı:ıdığ'ıııı cihana güstcrdi
Keuıaliz.nı İ~ h:ıyatma, ı llolaşır ve buı <Ahırda rna- ğiııi sliylt::1y ·rı Başbakan 
ka iı" I' ı,j ıııihdiüwınhrın ı hallf köyliilrrııı, rıırktPp çok a.:;iJ kelimeleri<' Tiirk 
lwya•ıı da J•P ... nıiıl inı bir mualUnılerinin 'e iş adam inkfü\bırıın demir g bi ::-.:-ıg
a.ııı:ı o ıırn~tıır.) Ve insanın ları.ııın sauıimi düşiincelc- lam rtJlıuuu orıayıt 1-.oy
ka' rnt i •iHdel~i mevkiine ıiııi öğrenmeye çalışır. Bi- rnut'tur. 
l\aı ... ı ) r ni lıir \ aziyet ma- j ııaenaleyh Türkiye Ciiın- 5 - Bütiin Türk ulusu
nasıııı da taşıyor. hurrPisinin dü~üncelcri ve ııuıı üzerinde· hassasiyetle 

Keınaliıwio ifade etme- 1 tasavvurları e\'velft husu-· durduğu Hatay işinde Türk 

ınillt :nnıiııi en açık bir 
şekilde ifacle edı'n de,·lct 
n•i:-ıiıııiz bu milli <l:l\·:ımı
zırı hedı·fini şu veciz ciiııı· 
leler içiııc sıkı:;-tırmıştıı: 

- nat:.ıy Cin.ha milli nıü
d:ıfaa "e mücadele esna
sında lJizimle ) an ) ana, 
umuz umuza btik1:11ı için 
miicadı•le ve ıııik~ılıedc 

etrni:; miil>:ıre1' bir ,.:.tan 
par<;:ısıdır. Böyle l>ir hal-
1.ı bırnk:ırn:ıyız. Hu Tür
ki) e Ü[iınhuriyetinin an
c<ık yapaınay:ıca~rı uir 
iştir.,, 

Kaınrıby. CeJfıJ Bayar 
hükfııuetiııe bu milli ı~ 

ô ., 

lecek ve rı vrıca b1 

taınsiJ şubesi kurtl' 
lacn k tır. 

-----------------~ 
· t d · ""· 1 • ı · '"eıı ıçııı ıs e ıg-ı Stt a ıı. 

tam bir itinı:ıtıa \ c se't 
. k J 1 . I' 't SC\'C veı ıı· ·cın . ı " H ı 

lıari~i iı;;lenlı• 'J'iiı k şı ... rt:f 
. . b 1 .. }JJ( \'e ıtı :mıım ı(•r g-ıın 

a'l. ıl:ıha yiikseldiğ'iııi go 
• •:lf 

ren on Yedi ıııilyun 'l l.I 
kiiıı ıfü·;~ii birde~ ifrih:ırlıJ 

~ ~ . 
Bii,·ük Şefe ve omın 1111 • 

.., .1 'ı 1 
kfimetiııe kar. ı l>csleoı,. • ı.ı 
s~yğ'ı. SC\•ği Ye iııtıll 

kaba.ruıı~tır. 

Siret Bııyar 
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~ ~ Garib VaK'alar 

A n'bal 
~ Ankara 
i İr.şaat Usta ve San' at me~teplerine , 

Mardin Beiediye Mardin Beledıye 
Riyasetinden Riyasetinden 

b·· .~ k~ri d~i hi. J\:ıru1calı 
alınaacak tale~enin ~a~ul şart an 

173G lira hr.ckli kP~iflc 1 

cksilt:n<>yc konııl:w Ah
dııh•alıap vu haki zad !erle 
llnı-:ip ve Cemile ait bina-

! l:ırın ın::;-tlat ve tnıııirntına 
at tah:-;iline eh·rrjşli olmak 

1 

t<ılip çıkınarlığınd:ın Pkf'ilt-

5 '45 lira muhammen 
bedPll · :ıçık ekı:;;Itnıcye bı
rakıl:uı memlckrtin 1 J ay
lık tenzifaı t, alıhüdiinc ta
lip çıkııı:ıdı~ınban ek~ilt
ıne on g-iin muddetJe uza
tılmış 'e t~ıııuuzun doku
ı1ınrn cuıııartf·, i gıiı1ii sa:ıt 
ornla ilrnh sinin y:ıpılnıası 
k:ı r:Hla~d ırılmıştır. T:ı lip
leıin mE zkfir gtm ve snat
te BPlediye eııciimeııiııc 
unıı acHatları ilan oiuıır. 

u~uk lıder i\nııit.>:ıl 15 .. c- .Madde: 1 
ne ın(it(•ıuadıypn öz ,•ur- A - Türk oJrırnk 
durı<Jan hiçbi; yn~dım ~ör
tnrkı-izin dii~m:ın toprak
larrıııda harp Hti YC hiç 
v~· 

B - On üç y:ı\'ııı
dan küçiik Orı) C'dİ yn:;-ın
daıı IJüyiik olıııaııı:ık 

- En az 5 sı-
11 ıncıe dp ma<rlfı11 olmadı. 

~G r. 

' O lıin lfoıııalı lrıjiyuıılarn mflı Lir ilk okuldan JJip-
nıııkabil ~(i bin kişilik lıir loma alını .• o)nıak 
Ordu.·u ,·ardı <; - Sıhhatı san 

---------------------------------------
R a yos ulunan sayın 

o uy .. cularımıza 
l~adyo alan sHyın okuyucuhrınHza bir 

kolaylık olınak üzre bu günden itibaren 
Ankar:t ve İstanbul radyo istasyo11lc1rı
nı11 s:-ıat 18 d n sonraki ntşriyatı her gün 
n1unt~1zan1 bir liste şeklinde neşir edece
&iz. o~{urlarunız bu listeye bakarak saa-
tısaat?113 neşriyatı takip-edebileceklerdir. 

Xadde: :? - Talipler nşa ıııe 15 giin rniiddl'tle uza. 
ğıd:.ı y.ızılı CHak ve vP::-İ- tılım~ ,.c tcmmuzmı 9 uncu 
kaJ:ırla miirar:ı:ıt ultlcek- eumarte~i giinii snat onda 
lerdir. 

A - inşaat usta veya 

Sanat okuluml:ııı tı:rngi::si-
ne girmek i<'t"ııildigi tas
rih edilmek şarıilt> Vilayet 
makamıııa hit<ılH'n \':ızıl
nıış i;;:ıida ''er rcf'klir. 

B - Bf'ı;ı sııı ı f lı ilk 
oku! ::-;:.lı:ı.drtııanıesi 'C\•a ilk . . 
okulı:ırırı f 'kiııdeki okul-
~.ıı ch okumuş Y:ı~·a okn
rıı:ıkta lmlurıııııı~ be, hu 
oku lardaıı :ılc..lığ'ı tastikna-
ırn·. 

rc~i 

C - Xiifuz t rzkt .. 

D - .\şı ı :lporu 
E - Ct' Y:!Sİk:.ılık 'I' 

Fatograf. 

ilıalt>!'iniıı y.ıpılımısı kar:ır
l:ı\'dınl ırn:;;dır. 
'l'aiiplerin ınf'zkur giin wı 
saaı ta Beledi~rt• eııeüu ıl'ııi 
ııc nıiirara.ıtl:-ın ilan tı]ıı. 

nur. 

r 
r 

Gursun Çelebi -
yan köyünden ~1ah-

111ud vckiii ~lehnıed 
Bavar ile avni köy-

a • • 

-

~U Al' A Ki -------------------- ı Madde: 3 İmtihanl:ır 2f>/-

I deı; Abdi k;rısı 'Tali 
\'C kızı Hacci ve As-
ker ve !:i<1İre arasın

nıahdud SOO lira kiy
ınetli bir kıt'a bah
çe yerile Aşcarinin 
lu1bili taksinı olına
thğından satıln1a
sına nıahkeınece ka .. 
ra~ veriln1iştir. 

radyo proğramı 

lstan ul o~ yosu 
, Saat 18,30 <la plakla 
Gans musikisi, 1R50 de 
1\udıköy Halkevi naını
~a konferans: İffet Ha-
1'11 lkadın ve çocuk 

lü,20 de Nezihe uyar 
Ve ı 

al'kadaşları tarafm-
dan, 1\ ürdili hicazkar, 
nelıavent ve Uşşak. 

1~55te borsa habc~ 
Ieri, 20 de Gronviç ra
SathanPsinden naklen 
&aut avarı Şehir ban
dosu, ı3ay 'CemB Döle-
~er idaresinde. 20.45 ıe 
(j ava raporu, 20,48 tle 

tner Hizö Doğı ul ta
~af.ından Arapça söylev 

1,.
1,:10 da Tahsin ve ar
~adaşları tarafından ıış-
~ttk ra~ıı, 21 de orkes
a'a, 22.1 O da Tepebaşı 

elcdiye bahçesinden 
ı1aı·ı· 1 .. "k 

1\ en muzı , Ye vRr-
~etc, 22,fıO de ~on ha
erıer ve ertesi giinün 

llrog1·aını 23 te saat 
ayarı. ' 

' Ağu:sto:-: /B3S Cuın:ırtc. i 
O'Ünii ~l:ıdirıde G:ızipaşa e 
ilk oknlıında Tiirkçr\ he· 

Mardin < )rta Okulun- ı;:ap Ifrnde~P. Eşy:ı, He-
~ A Şube:'indPıı bu srııe sim dt'rf'lLriııdPn y :. pılc.ı-
(ü~8) aldığ'lllı t:ısdiknanı<'ııı l caktir. 
kayıpolnıuştıır. Ye~ıİ.tii~1 i Bu Okullara Leyli iic-

l .... r·tc'1ğınıdan c.:-kı;:;ırıın ı· · l k ı çı "' ' • . . ret l \'C nılı:ırı o arn · ta e-
hü!~nıü oJnıadığ"ını bıldı- be de alınır. 
rirıın. 1 

Yitik dn ş :1yi:1n n1ü~terek Birinci satış 16 / 8 
ve rnezkfır kövde U3 Sah günü sRat 

vaki Cenuben vol 11 de yapıh1caktır. 
Şiın.den İbnılıiın., ()_ İşbu satış gününde 
nıer vakıf b~lıçesi 0·:1yrı 111enkule t~1k-

~ ~ 

Şarkan köy hane- dir edilen kiy11ıetin 

Mardin Orta Okıılıınun :?-A 
şube, inde 307 ı .. o: hı Kızı) 
tepcJi İbrabinı oğfo Aziz 

!eri Garlıen çay ile 1 yüzde yetmiş beşi 
Levli iicreti (lt)(l) lira- P 4 , bulnıadığı takdirde 

dır. Lı:yli ücrrtli ve ıwhari ' • s ttış on brş gün da-

özçelik 

Kızıitepe Tapu 
dairesinden: 
Kt>ı o oğlu Hı:ısnnın 

Tel nişi r l<öyünde 
vaki bf'Ş kıta susuz 
tarlanın hu<lutları
nn cihet tayin edil
ıııek üzre ke:şfine 1 

lüzunı gö. ülıllüş- 1 

tür. Gazetenin çık
tı:'rı günün ferdası 

b • 'l •Yününden ıtı )aren 
l:'l • • 

on be51nc1 gunu 
saat on ikide kc:şfi
ne gidiltc ginden 
bir diyı celderi olan
ların evrakı n1üsbi
tesile birlikte oraya 

nıektc·be girmek i~teyeııler ' US SIESI ha tenıdid olunarak 
doğruca şinıdidPn Aııkar:ı 1 

da: Ankara 1n .• aat Usta 'c ABONE ve iLAN 31 / / 9~r' ÇerŞ'Hnba 
Diyarbakır $,uınt mekt<'lıi 
Dirr,klörliikkrine miira<'a
at ctınelN! lazıın<lır. 

Sıhhat durumları Kiil
tiir idarP ... iııdt'ki Fi~ln, 

.:Sıhhnt he~'ctince doldunıl 

muş suretilc tt!sbit edile
cektir. 

İmtihana girmezden ev
vı:] i:::t(·nilen belgeleri ik
mal edip Kültür ida:rsinc 
, ermeyenler. imtihanlara 
kabul t>dilıııiyecrklerctir. 

Daha fazla ıııaluınat al
nıak iste,·rnl~r, şimdiden 
~hı.rdin Kültür idaresinu 
baş vurmaları lazımdır. 

,.,.idecek n1enn11·~1 
b . 

ınürac,1at etnıclerı 
ilan olunur· 

Şartları 

-·-Abone Şartlaı·ı 

Aylığı 

('ç A~ lığı 

Altı A~ lıı.rı 

300 

450 

c> 
ı: -
C·= 
::2 

800 

800 1500 

iL~N ŞARlLA RI 
İlanın hcner satırından 

(10) Kuruş alınır. 

tı~n neşI'inden mesu
liyet kabul edilmez. 

günü aynı saatta 
ya pılac,ı ldır. 

20uJ No]u icra, if
las kanununun l~ü 
ci nıc ddesi n1uci
bi nce işbu gayrı 
n1eku1e her hangi 
b i r suretle hakkı 
ohnıla nn s .. ıt ış gün
k·rinden evvt:I icra
va n1uracaat evie
;11e leri satıştan "'do
ğ:ı ca k ınasraf nıüş
tcr iye ait olduğu 
~atısa istirak ede-. . 
c~klerin vüzde vedi 

~ .; 

buçuk pey vernıesi 
Günü geçen nushalar 

(1 O) kuruştur. 

l 
lazın1 geleceği ibn 

ı:.------.- olunur. 
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