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iÇ e çal 

El ana r 
I, Antal~y.~ ~ ~. A. ~ l(ıt:ıatın1ızın, dün -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
uduttan ıtıb:lren lskenderuna kadar Mareşal M 1 p K ~ I, J' 1. C\':'Y yürüyüşü t'Sl1ClSJl1da hnlkın göster- F ç k araşa yan ay y9K uıyor ı: 

ıı~ış olduğu heyecan tarif edilnıiy< cek evzi a mağın 
hır nıanznra nrzetnıiştir. teşekkürü Japonlar Çin topraklarını 

I<ı taa tı nıız i~ken<lerund:ı B ı şko,olosu
n~uz ile k uına ne.lan J{ole ve Hc1 tav Valisi-
nın h .. l 1 . 'd . -onun<. e )lr gt çı resnıı ynpınıştır. 

l<ıtaat1111ız hu s:llrdıbnı itibaren An- 1 

t;ı k ya va do<rru vürü vüsli ne devanı et-
• .J ö ,, . • 

11 llştir. 

terkedinceye kadar harb 
devam edecektir 

HanReo 7 A. A. - İ rak]annı terkedin
~lan şal Çan K~y ceye kadar har hin 

! Şek, burcl(.ia söv le- 1 (le\ra nı l c ., · · . ... . . ,, ete egı nı 
1 dıgt hır nutukta 1 b·ı ı· . . 
1 

. ı t ırrTHŞtır. 

E 
1 Japonların Çtn top. 

ti Türklerinin sevinç 1 Ankara 7 A. A. -
1 

- Genelkunna y Bnş-

ve bayramı .. 
ka nı ~1anşal ç:ak
nıak, kıtaatıınızın 

Hataya cririsi ınü 
"Ha tav milli me elemi~in do tca 
tedbırler le müsl)Pt neticeye ulaş
tırılrnnsından duyulan sevinç 

Atatüık 

- h • 

nasebetile aldıkhrı 
tebriklere k;t rşılıklı 
ttsekkü· )er inin ih-yerindedir.,, 

ir k~ıç giiııdiir Eti 
Türklerinin en c~ki 

Yı:rdu Hata) se' i111; ve 
heyı cnu içi.nde bayram 
Yapi5 or, en kut~:ıl gün
leri yaşiyur. Bu ınüb:ırek 
Vatan p:ınia ında daima 
Yük eklerde dal~al:wan 
al b:ıyrağ·ıımz pembe ufuk
htı da yii'l.iiyur. En yük,.ek 
Cdipleı iıı ı·tı kudretli ş:ı-. ' 
ırltrin lıilt· tas' irinden aeiz 
k:ıJ:ır.,lkları lıu ın::ı.nıar:ı 
kaı .. ısm<l:ı ~nyğ'ı. sc\µ-i 
"e heyecanla k::ı.rşılan:m 
<ı~kerlPrirniz yıirüyiişüne 
devam ediyor .. 

Dünya kuruh1lıclan bni 
h~r v~ egeuıen ya .• auıış 
hır neiil o~ullarınm ya-

. 
şadı~ı, do~fhı~u ,.e biiyü- ı~,ğına anadolu<ıj :n-

1 

diı~ii hu e...ld Türk diya.- 1 sını ta v:ıssut et
rıııın :ı k:ın duru sularından, 1 ırı ist j r. 
yt• .. il yamaçlı, dağ· --·-------
larıııd:rn, ziiınriit renkli Ve bulmuştur. 
OY.al.arından, yiiks.eh·n ,.e \ Bugün kahraman as 
e.,ıdılen tek l>ır seda I kerlt:rimi'l.i kalt·ıııle tarif 
'ar: cdilemivecek bir sednç 
- Yn~ı:ı, ''arol ) tice ı·ur · ,.e heyecanın. kucakl:ıyaıı 
tancı At:ıtıirk! 

Hatay zaferi Atatürk 
zafc!İ<lİr. 18 milyon 'l'Cir

kiin yiice kurtarıcısı en 
ın~ltemli bir giindı~ kırk 
asırlık Türk yurdunun 

Hatay Türkleri çok acı 

günler yaşadılar. llat~y 

ıııcselet:ıi, lıiiyiık mcd ve 
cezirler. acı tr.criibc \'C 

iıııtihaıılur get;irdi. 

e:-ir kalamny:ıcağ'ım i,.:ıret 1 lfa\':llllll ynkın şark 
etıniş v<' Eıi 'fiirklcriııi 1 b:ınşını lıozac:ık ka(lar 
istikl:ıllerine k::ı.vu~turma- bulutlandığı güıılt>r oldu. 
ya söz \ermişti. Bu söz fakat Tüı k azuıi, Türk 
inutıeka yarini bulacaktı. enerjisi her şeyi yendi .. 

JAPON A KERLERİ 

Fera"' atlı ,.e sahıı 1ı çalış 

malarımııla ihtilaflar bir 
dostluk lı::ı.\'ası içinde ,.e 
giiniil ho~luğile hal ııdi
lerek me.;ırn eınellcriıııil 

tahakkuk etti. 

Bunun içiudir ki; Jla
tay zaferi yalnız bizi ve 
Hataylı kardeşlı-rinıizi Re
~ iııılirırn klr k;ılıııaını~tır . • 
Bütiin do:-thrnmız, b:mş 

SC\'er uluslar biiyük bir 
se' inç duymuşlardır. 

Büyük Şef yarattık

ları bu l.ıü~yiik est>r kar
şısıuda duyulnn ~e\'iııci 

şu veciz cümlPlerHc bir 

kat dalın arttırmış \'C kıy

ıııetlcııdiruıişlerdir: 

"Hatay me~elemizin 

dostça tedbirlerle ıniisbet 

nf'ticeye ulaştınlmc1Rınd:ın 
duyulan sc' inç yeriııcle

dir.,, 
Siret Bayar 



~~9=Sa~Jfa~~ı~ ........................................... _..u.bl.JS ..... Sli1.~ •• ı ........... ~ .............................. Sa.y•ı~9·7-ı~~~ 

Türkiyenin ilerlemesin~e~i sırlar 
---

Kemal Atatürk 

Diktatör ~eğil isla~atçı~ır 
Avustralya'da Sidney şehrinde Yunanca 

~©ı<dly©>--
--- Halb>ceırD~ıromö~ 

Antakya 
Bayram yapıyor 

olarak çıkan "Etnikon Vima,, gezetesinin 6 Nisan A k ( · · A k d · b' 
tarihli ııusbasında İnğilzce olarak intişar eden S er erımız nta ya a ıçten ır 

ve Rom Landen imzasıııı taşiyan bir ı ı 
başmakaledir sevgile karşılandılar 

Dünkü NQı;lıadan Mabat - ' mi il m:.ı UC \'İ bir kuvvet 

Kemal Atatiirk ktılb~n halide inkişafı bekleniyor-

nıatery:.ılist olıııakla lwrauer sa Tiirk hayatında. <liııi "e 
halkın uıaııevi ihtiyaçlarını ğ':ıyn diui eltınıauların te
karşılıyacak tedbirleri hiç ıııiıı imtiıacmı trmin etmek 

bir zaman ihmal etmemi~ z:ıruridir. Egcr bu yapıl-
tir. 'l\irk lisaıııııı y;ıbancı ııı:ıı::ıa bir knç ırnnc ::;onra 
kel iıııcle•deı ı k11ıı.11ııak ve lıir iJare ~istemi ve bir 

1 

Tü ı k tarilı i niıı köklerini 
bulup meydana çıkarmak 
işlerindeki heyecan dolu 
ğa:vretleri de· ~üsteriyor ki 
Atatiirk sadece Türklerin 
ha.vatını rasyonaliıe etmek 
ve garplılaştırmakla iktifa 
etmiyor. Esa~en Kemaliz-

ictimui l>iinyc şekline gire
cı! k olun Kemaliırn ilk giln
lerinddd idı1alizmin büyük 
lıir kısnımı kaybedecek ve 
Tilrkler yeni bir İdeal ara
mağ:ı koyulacakl~rdır. 

-B1TT1-

Antaky:ı 8 I~adyo: 
Türk kıtnatının bu 

ş~·hre giren ve ars
J i n I a r gibi d i nıd i k 

sabah şehre girece- : ürüyen nskcrleri
gini haber alan yüz- 111izi karşıbıy an nıa 
lerce kövlü kafilesi te: n1lere hür ünnıüş 

1 ~ 1 ı genç kızlar si ya h 
gece(enşeırc a<ın -
ederek bütün \'Ol ınaten1lerinden sıy-

-
BU AKŞAMKİ-

rad yo proğranı__! 

lstan~ul Ha~yos~ 
Saat 18,30 da plapl& 

dans musikisi, 19,15 ıe 
Ali Klmi Akyüz tarafın: 
dan çocuk terbiyesı 
hakkında konferans, 
19,55 te Borsa haberleri. 
20 de Gronviç raasthtı· 
nesinden naklen saat 
ayarı, Müzeyyen ve ar 
kadaşları tarafından 
Hüzzam, Uşşak, KürdiJİ 
20,45 te bava raporu, 
20,48 de Ömer Riza Doğ· 
rul tarafından Arapça 
söylev, 21 de orkc:;trflı 
21,30 da Muzaffer ilkar 
ve arkadaşları tarafın· 
dan Şataraban, 2~,10 d8 
Tepe başı Belediye bab· 
çe sinden nakl~n var· 
yete, müzik, 22,50 de 1"011 

haberler ve ertesi gil· 
nün proğramı, 23 te sıı· 
at ayarı. 

ve caddeleri doldur- ı ılarak ~ı ve be)'az 
ınuş dcıvul zurnn 1 elbiselerile n1eyJana 
ç~l<=ırak büyük te- çı.knnık. kıtaa.tı ta
zahürat gösternıiş- kıb etnuşlerdır. Bu 
lerdir. Şehir baştnn . n1anzara çok heye. 
başa bayraklarla do~ c~nlı olnıuş bir çok 
nadılnıı~, E,O bin ki- 1 kınıseler ağlanııştır· 1---------

şilik bir köylü kafi- 19 yı~lık hasretine Belediyelere yeni 
lesi kıtaa tınıızı :' !t 1 bu gun ka \'Uşrnuş 11111 TELGRAf ABERLERi 1-1111 

Filistinde Karışıklık 
kilometre nıesali:de olan Antakya hu Varidat 

: karşılanııştır. <hıkikalarda hüyük 

~·--
Tan1 saat 10 da 

Petrol ~orusunu ta~riD etme~ istiyen 

bir b,1 yra nı 
nıaktadır. 

yap 

1 
Kudüs 7 A. A. - den dokuzu öldü-

Dün bir nıüs~denıe- , ı ~l1~1üş~ ür. / 
de çeteler agır za- lkı o-un ö.ıce Ya-

te~~işçilerden ~o~uzu Ol~ürüldü 
İngilizler bir fırka asker 

daha gönderecekler 
yiata uğran11şlar- 1 f adn/~ şehir içinde 

1 .f:o~dra 8 Radyo: 
dır. de atılan boıubadan Fılıstınde vukua ge-

Bir petrol boru~u- ölenlerin adedi dört l_en . sor:ı ~:ıdiseler 
nu tahrib etlnek 1 ve yaralananlar da u~erın~ lngıltere lıü 
isteyen tethişçiler- yirnıi dörttür. k~ı:ne.tı sonlı~~hard~ 

FılJstıne yenıden hır 

F ranko kuvvetleri fırka asker daha 

göndl'rıncğc karar 
vtrnıiştir. 

Bu surt"tle, Filis
tinde bulunan İngi
liz askelerinin nıik
t arı üç firkn ya çı
karılnuş olClcqktır· 

Şimdiye kad:ır .Maliye 
şubeleri tarafından alırısr• 

oyun :.1Jetleri re~imleri 1{3· 

mutay<lan çıkan bir kanutJ· 
la BPlediyeJcıe verilmiş:ir· 
938 Yılı rf!smi olarak parıl· 
Jar versa onlar da Beledi 
) elere devir oluııacaktır· 

Hindistanda Ko 
ieradan 14 bin 

kişi öldü 
Ilindistanda. yıldırııJJ 

snratilc Yav:ları Kolcrad:ıfl 
Ö)Ptı)ı·ıi~ l;Jİktarı 14 lıİJl i\İ 
~i oldıığ'ıı t:ıhnıiıı etliJınr."" 
te<lir. İngiliz idarf'si bütilll 
doktorlan lm hastalıkll 
miica<h·lc için seferber et· 
mişı ' r. 

geri püs'<ürtüldü 
~ladrid 7 A. A. ~ ' deki taarruzları geri 

Franko kuvvetlen- püskürtülnıüştür. 
nin şark cephesin-

Bir Alman T ayyarecisi Kozanda Amy:oi 

Motorsuz tayyare ile 314 madeni bulundtı 
kilometre UÇtU Kozanda bulun~t1 

Yurtdaş! 
Yerli malını yav run gi~i ~ev,, 

Ber)İn 8 Radyo - · yare ile 314 kilonıet
Bir Alman tayyare- relik bir uçuş yapa
cisi, nıotorsuz tay- rak reko 1• kırnuştır. 

bir Alınan ınütah8S"' 
sısı yaptığı araştır .. 
nıada Kara köy da .. 
ğında Aınyant n1n· 
deni bulunn1uştur. 



Timur Gürgan 
İnceleyen 

Zeki Teoman 

(Şcrefettln Alinin 
eserinden alınmıştır.) 

limurun ~ocu~lanna öğütleri ve yasası 
(Timuruıı kendi eterlndcn alınmıştır) I 

-8-

b Saltanatlar fatihleri 
alıtlı ~ocukl:.ırıına. 

C:ih:ırıırı en. ,·uksek h .. ı. 
Ut\uııı<larları ensaliıııP .. 

f )ive P~erine La. lnv:m 'r· . . . . 
1 ıı111r ikliıııleı i hanlık

) ' . arı n:ısıl :ıldıi!:ını, kcndı 
devietiııi kıırıııak için ne 
kadar sıkıntı çektiğini • 
al!, let itlarc.:incleki diis
tıırıarırıı bahtlı <;oculda 
rına Lildiıi'' Or .. Omın 1~ 
diistu;u kıs".ıca hurılar<lır: 

1 - ~lii liiınanlığı her 
Yerde vayıııak. . . 
1 lI - Etrnfındtl ç:ılışan
l~rı 12 parçaya böldü . 
z l't hiriııin vaıife~iııi her 

f-,:ıknıan kontrol t>ıti. Bu 1 •• 

1 rı kendisine kutlulak-;p .Ştıyiı Zcy ııett in Ebu 
k·ı·kır vcrnıi~tir. ELu Be
l ır ~u t~w iyt'lcrdc l>u-
tınırıuştu. 

p .Oliinıinlcr kahramanı 
t'l!11!r 'riıııur bilmelidir. ki 
ının tahdiıliııin kcmlıne 

tı~''di eılilıııe~i Allahı ta
alunHı ona bir Jfttfudur. 
ı~lt·ıf ·1r.1 . . .. 4 

• ı ı a ıweııın tcz:ıyu. 
du için '1 iıııiir de amal 
huserıPsini tc1.yi<l ede. '" :;.) 
daha ilcrh,\: 

1 - Iliikfınıct knn'flt 
IPtiııi islaıııİ\ et üzerine 
i tinact ettir.~ 

2 - Ehali ve aRkı•ri 
llıfı8a,· i tut .. Düşnuınları
rıa iyi ınıı:ımelc et. Kiın
St:nin lıakkım k:ıvlıettir. 
llle.. • 

a - Asla intikam ile 
harı:~ket etme.. Diişınan
larırıı ftdil Tanrıya. tıırak. 

4 - llıaılııllaha karşı 
guıer yüılii, iyi kalplı ol. 

tMektuhunun bir ucri 
aynen ~fidedir: 'fiııııır 
lıil ı ııeJidi;· ki i.lıırri hükfı 

llı~t Alla hı taa!fı idaı ~si-
llın bir kopyaııdır. İşle-

rindP. ve taban :ır:ısmcla 

tıiz:ııııı ilırn:ıl cdPrkrn hü
kfıınetiuin :ılt üst olması 

gr·cikmcz. Her ad:ııııı 'e 
her şe~ i y<'rli yerinde 
kullan. Tnbaııı 12 ye :ıyır 
imp:.ratoıluğ'unuıı direk -
leri olsuıılar.) 

Tiınur dn taba ını on 

ikiye bölcliı: 

1 inci .,mıf 

Ahfadı Hesııl, uleııı:-ı, 

şeyhln, fıık:ıha d:ıiıııa 

Tıınunın so. ycte:;iııdı'ydi. 
Oıılaıla din 'e hiikfıuıC't 

işleriııi konuştu. 

2 inci ~ınıf 

Akıllı olııp hikmetle 
seb.ttı Lir]e~tircn in~an

lar. Tecrühe görıniiş ih
tiy:ufar. Bunlarııı tccrii 
h~siııdt>n çok istifade et
ti~i iı;iıı kcııcli:-ıinc nı iisa
\İ görürdü. 

3 Uncü sınıf 

Dindar insanlar ... Bun
Jarııı reyleriııdeıı i~tifode 
edeı di. 

4 iincü sınıf 

Emir uluslar. reisler, 
zahitler.. Bmılaı da IH·r 
z:111ıan meclil"iııde bulu
n ıı r. Oıı l:ı rı Ji~· :ı karla rırıa 
rr<ire yül,sı·ltirdi. l >iişıııaıı 
l"l • 

s:ıfl:ırırıı n:ıı-ıl kır:ıbilecek 

lı•riııi, kırdıı...tarı sonra oıı
Jarı nasıl ş ı.,ırtncaklarıııı, 

onları n: sıl yorı:p yeııe 

ceklerini koııu~urdu. 

5 inci . ınıf 

Ordu ve h:ılk ıınza
rında mii .. :wiycli. Oı du 
daima tetik dunır. Maaş 

\'e tahsisaılarııı ı vaktı gel-, 
ınezdı1n C\'\ el :.ılır. Yıldı
rımla k:ı vğ"ada or<lııya 
7 senelik ına:.ı..,ı lıiı den 
,·ermiştir. Orduda nishet-

l c·rli ,_,oktur. sıı "' 

- Sonu Var·-

ULUS SllSl 

Ankara 
inşaat Usta ve San'at metteplerine 

alınaacak tale~enin ka~uJ şart.an 

~ladde: 1 

A - Türk olmak 
n - On iiç ya~ııı

<lan kli\'ük < >ıı yedi y:ı~ın
dan biiyiik olıııarn:ık 

C - En aı f> sı
nıflı hir ilk okııld:ın Dip
lom:ı aimı~ olıııak 

Ç - ~ılılı:ıtı ~an

:ıt tatı~ilinr. eh·Pı i~li olmak 
M L•ldt.•: ~ - Talipler aşa. 
~ıd:ı yJzılı f•n :ık \'O \'l'Si
kal rla ıı:ürac ıat (•dt•cek
l ı.•rıJir. 

A - lıı~aat u~ta "e~·a 
$:mat okulurıd:ııı lı:rngiı:-i

t ı· o-inıw! ... iı·tııııildiıri t:.ıs-
ı:ı h 

rih edilmek ~artilc Yiluyct 
makamına hir:.ı lır•n y;ızıl
mı:;; btida \'erecektir. 

1 ~fadde: 3 İmtihanlnr 25/· 
.. \ğu~tof' /H38 Cuııınrte.--i 
giinii ~fadirıde G:ızipa~a 

ilk okulunda Türk~·r, Jıe. 
ı;:ap IIt•mJc::;", Eşya, Re
Ri111 deı skrindcn ) :ıpıla
caktir. 

Bu Okullara Leyli iic
reıli ve ııilıarı olarak talc. 
be de ;1lınır. 

Leyli iicreti (l 50) lir:ı

dır. Leyli iicretli ve nehari 
nıc:ktebc g-irmek isteyeıılcr 
doğı uca ~imdiden Ankar:ı. 

da: Ankara İn~aat Usta ve 
Diyarlı•ıkır Sanat mektebi 
l>irektörlüklcrine nıür:ıca. 
at etuıcler! lazımdır. 

B - Brş sınıflı ilk 
oku! şeılıadctrıanıı•si veya ilk 
okulların f,n kin<lcki okul- • 
~arda okumuş ,·:ıya. okn
ıırn k ta hulu ıı nıu;; i:-<'. hu 
okullardan aldığı tustikna
uıe. 

Sıhhat durumları Klil 
tür itlare~iııdcki Fişler, 

Sıhhat hPyetince doldurul
mu~ surl'tile t~slıit edile
cektir. 

İmtibana girmC'zden e,·. 

ve) i:-tr·ııilPn b~lgf•lPri ik
mnl c•dip Kiiltür iılarcsiııe 
\'Urnıc~rcnkr, imtihanlara 
ku bul edilnıiyeer,kJcrdir. 

C - Nüfuz tczke. 
resi 

D - A~ı raporu 
E - Oı; v~sikalık 

Fatograf. 

Daha fazla ınalum:ıt al 
mak iste,·cııler, şimdiden 
:\lardin Kültür idare~inc 
lwş 'urın:ıları lazıuıdır. 

Mardin 
Posta Müdürlüğünden 

rnu,·akkat teminat ,.e mü
teahhiılik yapa bileccgine, 
malı k fi nı i ~·r.t i olırıaıl ığrn:ı. 

r 
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Çay ---
1\unı iiziiııı ~5 
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--~ ----

Hal 45 
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~ • • ~ - ' •• ?''" 

ULUS SESİ 
ABOSE ve iLAN 

Şartları 

-·-Abone Sartları 

Aylığı 

.ıır~~ Kuıııı-

{~ ç Aylı~ı 300 

.\ltı A~ lığı 4GO 00 

:--enelifi 

lL~N ŞARTLARI ! 
İlanın hener satırınc1an 

(10) Kuruş alınır. 

İlfrn neşı·indon mmm
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

Yazın otomobil, kışın 

hayva.ııl:ı haftada iiç defa 

Po.'ta nakletmek iiıre .\l:ır

din - Cizre ar:ıı::ı }H•sta ıuil

trahhit li~i 7 /7 / 038 tari
hinde :ıçık t>kı-ilııı.eye ko 
nulıııuştur. Aylık ıııulıaın

ıııeıı LJ .. deli iki yiiı liradır. 
~liiteahhit kat.'i tı-ııııııat

t:ın ba~ka lıiıı hPşyliı lira
lık iLlari kdalt•tte verc
et·ktir. Ek:;;iltnıe 25 /7 / 938 
pr~z:ırtr:-i günii saat on ti~te 
Af artlin Posta ,.e Tcl~raf 
uiııa~ın<la y:ıpıfacaktır. ıs. 
teklilerin yüz. seksen lira 

iyi hııy s:ıhib oldu~una d:ıir tL•İm•••••mıliiii&i::l!:Mm1 ::aı•~,, 
\'~s·ıik , okuryazar olıııa-
yaıılanıı da birer okury:ız:ır 
vekil tayin r.ttikh.•rinc dair 
vck:llctııaıne ile birlikte 
eksiltme saatinden ev"cl 
komi~yona müracaat etme
leri ilan olunur. 

Şertnnmeyi görmek \'e 
tcf~ilat almak isteyenler 

her giin ınnkezde nıiidii . 
riyeıe. nıiilhak:ıtt:ı Şeflik

lere müracaat ede bilirler. 

Yurddaş! 

K ırduğun1uz fidJ
rik~dar ve vaı)tıö-ı-

~ ~...., 

nuz l)en~iryollar hep 

u 1 u "un b i I' i k tir nı c 
o-ü .;Ü ne d:ı y:1 nır, bu ô ~ 

gücu arturına senin 
elindedir. 



J D A R E,H A N W,S İ~ 
üklllalke•i Bm..I Ha• .. I Daire 

Telj'raf Adr .. t 
Mardinde "Ulus Sesi,, 
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