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Sayısı 2,3 Kuru~tur Basılmayan yazııar !!eri 
veriimeı. -=:_SİYASAL_G .ÜNDELİK TÜRK GAZETESİ= 

~ - ~ ~ 
l:iiiııu geçmiş Nus.halar 10 K. 

On üçüncü yd 
Hcsmi illl.nların santimi 2;;, hususi 
ilanların kelimesi ( 4) kuruştur. 

Halk ile temasta 
kalmak 

Falih Rıfkı ATAY 

Cümhurreisinıiz grçPn 
lerde Er1.urum·a kadar gi
dip geldi; türk mühendis 
lerinin bUyük e~erini giir
dü vr fldeti iizere. halk 
ile konuştu; ınaham ihti
~açları tetkik etti. Geuc 
IJu son nylard:t galba bü
tUn vt>killerimiz. muhtelif 
istika ın ı1t 1 erde, mt'm le keti 
dolaştılar; kendilerine ait 
llıeselelcrle vakıııdan te-

1 Bu hastaların b:-ışmd:ı bi-
1.im m:ıtlm::ıt. ve mecıını

alarıınızın uir çok UlÜll{'\'

\'erlerini saymak ltlzım 
gelir. Halk 'e uı~nıleket 
için pek büylik şeyler öğ
retıneven Aııkarn'vı dahi . . 

.. 
trıasa geldiler. 

..Muhterem 1ııüııü'niin 
hükfırnet rebliğindeııbeı i, 
Lu hfil, cumhuriyet ikti
darının ananesi olmuştur. 
Cörülebilecek lıir şeyi, hic: 
bir vasıta, bizzat görmek 
kadar iyi öğretenwz. Eski 
hUkumetler icin halk bir . 
ltıuamma, ve maattees::ıiif, 
kara bir muamma idi. 
\r ukarının bu kayıtsızlığı, 
halk arasında da terkc
Uilırıiş olmak lıüznii ile 
karışım clerin bir itirrıat
~ııtık husule getirmiştir. 
Üyle dcnil"bilir ki 13ftbıfıli 
t1ediğimi1. zihniyetin halk 
avamı hakkındaki menfi 
hükümleri yanlış olnrak 
tıe kadar kuvvetli ise: mil
letin kendini idare eden
lere karşı menfi hüküm
leri dahi doğru olarak o 
kadar kuvv~tli idi. 

ya hiç ı.iyaret etmemi .. 
olan!tlr, yahııt da buraya 
bir iki de fa :mcak u~ra
mış olaıılar az değ'ildir. 

Güriiş ufuklarını, dar bir 
muhit içinde. ancak lıapi;-; 

duvarları tPşkil c>Jcn bu 
rnrslekbşl:ırııııızırı, uazan, 
anlayışta da bu darlıkla 
ayııi nislıcttl' bir nı:ıhdut
luğa diişıniiş olduklarına 
~ahit olmuyor muyuz? 
Dolaşmak: bu ınenıleket

te, eksiklerimizin oturdu
rruınu1. verdc bilJh.riıııiz-
rı • ~ 

UCD dalın ÇOk olduğmıU 

gö::.terdiği kadar, yaptık
larınnzm da gene otur
duğumuz yerde t.u;a V\'Ur 

ettigiınizrlen d~tha fazia 
oldulrııııu ıri)sterir: her 

"" ı-ı 
sı>yahattan , hassas bir 
vatandaş, hudutsuz lıir 

çalışma ihtiyacı 'c bu ih
tiyacı nikbin bir irade ve 
karar haline gPtircn nefis 
itimadı ile döııer. 

:Me~ul ,·azife adaınl::ı
rımızın halk ile miiteın:.ıdi 
tem:ısl::ırından nldığınıız 
mes'ut bir netice, halkın 

Balk ve memleketle uıiinPV\ erlere gönlünü aç· 
Uoğrudnn doğruya ve ya- ması ve dilini \'Ü'l.mesi ol-
kınctan temassızlık hasta- muştur. Y ::ıb::ın söz.ti dc-
lığını tedavi etmeyen ba- ~ilse de, münevvere keıı-
ıı mlie seselcrimiıin bu dinden olmıyan Lir tius 
RUn bilu ne kadar sakat gibi bakuuık ve onu ya-
\•e aksak hareketlerde bu- 1 dırgarnak bis::;i 1.ail olmuş 
lunduklarmı Görüyoruz. l :::;. §~nu 2 inci saJfeue-

Ankara 26 A. A. -
Cumhurreisi İsmet İ
nönü bu gün saat 10,30 
da Hususi Trenle Kay 
seriye müteveccihen 
hareket etmişlerdir. 

Cumhurreisi İstas
yonda, Başvekil Refik 
Saydam, Büyük Mil
let Meclisi Reisi Ab
dülhalik Renda, Genel 
kurmay başkanı ve 
bir çok zevat tarafın
dan teşyi edilmi lerdir. 

Vekill r eyeti toplan~ı 
Ankara 25 A. A. -

İcra Vekilleri heyeti 
bu gün saat 11,30 Baş· 
vekalette, Reisicum · 
hur İsmet İnönünün 
riyasetinde toplana
rak müzakerelerde 
bulunmuştur. 

Stalinle Hariciye Vekili
miz arasm~a 

Ankara 25 A. A. 
Stalinin 60 ıncı yıldö · 
nümü münasebetile 
Stalin ile Hariciye 
Vekilimiz arasında tel
graflar taati edilmiştir. 

K1Z1!1rma~ vapm umuz 
Ankara 25 A. A. -

1 

Tuz yüklü olarak T rabl 
zona gitn1ekte olan 

1 
Kızılırmak vapuru fır
tınadan kayalıklara 
çarparak parçalann1ış 
ve mürettebatından 
kimse kurtulmamı~tır, 

Kurul :ş yılı ı Agustos 927 

• - s r 1 

Finler mukabil taarruza 
geçtiler 

~nkar~ .?5 A. A . . -:- 1 ne çok pah~lı~a mal 
Fın teblıgı: Son uç olduğunu bıldırmek
hafta içinde harp Sov- tedir. 
yetler için büyük za-
yiata mal olmuştur. Ankara 25 A. A. -
200 tank tahrip edil- Helsinkiden bildirili· 
n1iş, yüzlerce mitral - yor: Ruslar ricat et· 
yöz alınmıştır. mekte, Finler muka -
Aynı tebliğde, Sov- bil taarruzlarda bu

yetleri Kareli herze- lunn1akta:hrlar. Ak· 
hinde ve Manerhaym sayı şimalde Rus kı
~ıntakası~da ~ğır za- ı taatı ri~ata devam et
yıat verdıklerı ve al- mektedırler. Dünkü 
dıkları her metre mü- gün 14 Sovyet tay
rebbai yer kendileri - yaresi düşürülmüştür. 

Ya mayan Elektirik 
Lambaları 

Vilayet makamının neşriyatımıza 
gösterdiği yüksek aiaka 

O cçen nush:ılan ııı1zm 

birincle (haklı bir ~ild\yet) 
bn~lığı altııırla, GeluıNli 
'l.adt> sokaµ-ının önündeki 
elektirik Hiıııbasırıın y:ın

ınaJığmdan şikfıyet e<lil
digiııi yazın1ştık. 

.Ne~riyatımııa hüyiik 
hir ::ılakn gösteren' ilfıyc·t 
makamı tarafından rnCY-

2uu bahis meselenin Be
lediyeden tetkik t·ttirile
rek, auıpulun fırtınada kı
rılııı..ası neticesiudeu bu 

,·aziyetin ha$ıl olduğu ve 

bir giin de,'am eden arı

zanın her zaman için \•u
kuıı muhtemel normal arı
zalardan olduğu ve llele
diyt1nin bu i.,ler üzerinde 
has. :ısiyetle durduğu bil
dirilnıişt ir. 

Vihlyct mak:ımının ne~-. 
ı iy:Hırnıza ve halkın f;İ-

kfıyet lrı inc gö::;tcnliği yiik
f:ek alfıkasma arzı teşck· 

kürü bir borç biliriz. 



Sarfa 2 

Maarif Vekilimizin 
Gazi A yintepteki tetkikleri 

Ankara 25 A. A. -
Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel Gaziante
be gelmiş, hudutta 
Vali ve bir çok zevat 
tarafından karşılana-

bunl:ı.rı yerine getirece
ğime söz veriyorum. 

Antcbin destan dolu 
kurtuluşunu, yarın habe
rim olmuclan sizinle bera
ber kutlulayac:ığımdan 

bahtiyarım.,, 

rak şehir methalinde Maraşta 
bir kıta asker tara-

fından seıamıanmıştır. I Soğuktan donanlar 
Hasan Ali Yücel, Ankara 25 A. A. -

Liseyi ziyaret etmiş, Maraşa gelmekte olan 
muallimlerle hasbihal ! köylüler yolda don 
lerde bulunarak ez muşlardır. Yakadan 
cümle den1iştir ki: haberdar olan jan-

" - Gaziarıtebin maarif 
bakımından olan ihtiya
cını yerine getirmek bizim 
vaıifemiıdir. lrnkanın aza
mt derecesi nisbetinde 

darmalar vaka ma
halline giderek sekiz 
hayvanın donduğunu 
ve iki kişinin de don -
mak üzre olduğunu ___________________ , 
görmüşlerdir. Elbis

Halk ile temasta kalma~ tanlı oldukları anlaşı
lan bu köylülerden 

-Baş taraşı 1 nci sayfada- biri ölmüş diğeri has-

tur. Türk gençliği ile uğ- taneye kaldırılmıştır. 
raşan her nevi müessese l I 
ve makamlar, yarınki mü- onou dak Halkevinin 
nevveri bizden başka tür- faalı'yetı' 
lü, yalnız halk için .paro-
lası ile değil, halk içinde, Ankara 25 A. A. -
halk ile kaynaşarak, haİ
kı tıenirnsiyerek yetiştir- Zonğuldak Halkevin-
meğe şimdikinden daha de köylü toplantısı 
geniş mikyasta çalışma- yapılmış, köylüye 500 
lıdırlar. Nakliye va~ntala- kişilik bir ziyafet ve
rımız mrmlJ ketin en uzak 
köşelerine kara kış 88ya . rilmiştir. Bu toplan· 
hatleriııi bile mümkün kı- tıya Zonğuldakta bu-

ŞEHiR Ve 
iLÇE 

HABE,tlLERI 

P. T. T. İdaremizin kurs
ları bitti 

15 gündenberi de

vam eden Postahane 

mizdeki yeni adli teb 
liğat kısmında memur 
ve müvezzi olacak o 
lan gençlerimizi mes 
leke hazırla yan kurs · 
lara nihayet verilmiş 

ve 39 Vatandaş bu 

kurslardan muvaffa
kiyetli neticeler al-

mıştır . Bunlar böl
genin muhtelif posta 
merkezlerinde çalış
mak üzre vazifeleri 
başına gideceklerdir. 

Evelki günkü konfrans 
Evvelki gün saat 

14 te Halkavinde 
öğretmen Yılmaz ta-

rafından "Terbiye,, 
mevzulu bir konfrans 
verilmiştir. 

Bay Ziya Özen 
Şehrimı Maliye 

tahsil şefi bay Ziya 
özenin Bilecik Maliye 

tahsil şefliğine tah 
vilen tayin edidiği 
haber alınmıştır. 

Garp cephesinde 
sükfinet 

lacak Lir vaziyete gelmiş- lunan mebuslarımızda Ankara 25 A. A. - ı net içinde geçtig" ini, 
tir. Merıılekı :t h:ılkçı dev- ı 
let ve hükumet adamına iştirak etmiştir. Me Garp Cephesinde: bütün mıntakayı sis 
kavuştu: halkçı .müne,·- buslar, çelik ve kö- Fransız tebliğinde kay kaplamış olduğundan 

Sayı: 1409 

26·12·939 Salı 
12,30 Proğram V c mem

leket saat ayarı 
12,35 Ajans ve meteo

roloji haberleri 
12,50 Türk müziği 

13,30, 14,00 Müzik Hafif 
Müzik - PI 

18,00 Proğram 
18,05 .Memleket saat aya 

rı, ajans ve meteoroloji ha
berleri 

18,23 Müzik Cazband 
plak 

18,55 Konuşma. Ankara 
iklimi 

19,10 Türk müziği: 
19,50 Konuşma Su Ni

metleri 
20,05 Türk müzigi: Bes

tekar Neyzen Vefalı Riza 
Beyin hatira~ı için 

21,00 Konser takdimi 
Halil Bedii Yönetken ta
rafından 

~ 1, 15 Müıik Rodyo Or
kestrası-Şef: Dr. E. Pra
etorius 
2~,00 Memleket Saat 

A y a r ı A j a. n s haber
leri, ziraat, esham, tah vi
lfit, kambiyo, nukut borsa
sı fiyat 

:?2,20 Serbest saat 
22,30 Müzik Operetler 
22,55 Müzik (cazbant) pi. 
23, 25, 23, 30 Yarınki 

J'roğra~. Ve kapanış 
lranca Saat 12,00 \'e 

17,30 de 
Ara pca: Saat 1~'ı5 ,.e 

17,45 de 
Fransızca: Saat 14,00 

ve 2100, da 
Ellence Saat 13,45 ve 

18.45 tle 

Bulgarca 8aat 14,30 ve 
18,80 da 

v~rn de ka\·uşacağı zaman mür üzerinde tetki- de şayan bir şey ol- hava faaliyetinin mah- ---~-~~~--
~rcikmemck lttzınıdır. Bir k b l k d N l 
Antalya. yolcusunun lıi- atta u unma üzre ma ığını, oe gece . dut olduğu bildiri}. 
kay;elcrini, 1stanbul'da ve havzaya gitmişlerdir. sinde cephede süku- 1 miştir. 
ya diğer bir merkrzcle, .:---------:":"---------:--:-:-:-:~~-~~~-----~~
bir cenup Apıerikası se
yahatinin hikayeleri gibi 
merak ve taaccupla tlin
Jiyen köksüz münevver 
artık bize yaraşmıyor! 

F. R. Atay 

• 
Umum Neşriyat ve yazı 

işleri Müdürü 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus Sesi Matbaasında 

basılmıştır. 

.... 

Mar~in Vilayet Defter~arlığın~an 
Kiymetl 

Lira 
()60 

Kr. Cin•l · 
Akar hane 

1 - Kazanç Yergisinden 
825 lira ::; 1 kuruşa borç
lu Teker mahallesinden 
Mehuıet oğlu SUlcyman 
ğh;:finin mezkür borcun-
dan dolayı haciz ve furh

tuna karar verilen yuka
rıda hudud ve evsafı ya: 

Mahalle Ye 
Mevkii 

Hududu 

Oii.l 
Y cıııiııi Uııi Bekçi, yesari ~ait İs<L hane

leri, arkası hali arsa ceplıeıi tarik 

zıh bir bap akar hanenin 
satı~ şartnanıesi dairesin

de ve 19/12/939 tarihin
den itibaren ~ 1 gün müd
detle mü:ıayedeye konul
muştur. 

2 - Mezkür rnüddQtin 
bit amını müteakip on güa 

sonra 20/ 1/940 tarilıine. 
müsadif Cuma günü saat 
14 de ihalei katiyesi icra 
edileceginden taliplerin 
ye\·mi mczkürde 4050 
kuruş teminat akçalarile 
birlikte vi1:1yet idare he
yetine müracaathırı ilan 
olunur. 

Yarınki 
Postalar 
27/12/039 Çarşamba 

Yarın sabah saat 8,30 
da Ekjspres Tren postası 
gelecek, Sa vur, G ercü~ .. , 
Midyat, ldi1, Cizre, Di-
yarbakır, Nusa.ybin, Kı

zıltepe ve Derik postaları 
gidecek tir. 

Mektup ki~esi gaat 8 
den 17 ye, Ilavale ve pa
ket. branjı da e:ıat 8 den 
15 şe kadar açıktır . 

I 

I 


