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~:. lutlu günümüz... 1 
r. 

Siret Bayar 

Bu gfüı, aziz Cünı
lıuriyetiınizin on 

oO aitıGcı yıl dönümünü bü
tw YUk Atasız kutluyor: 
Jı· ilk defa olarak lm kutlu 

günü onsuz ya~iyoruz. Fa
cı kat bu yokl~ğuıı kalble
t tiu.ıizde derinle-:.en acı ve 

ve· ızılarını b il y ü k bir 
baht ve tali e~eri olarak 

iJJ lllilli kahraman hmıct lıı
r9 1Jııünü l.>a~ıınııda görmek

!!: teskille 1,;alı~ıyor '"e 
31 teselli Luliyoruz. 

Bu kutlu güoı.k, tari
Slı hı uıevkiine ~ekilmekle 

~beıiileşen, Ebedi ~cfjn 
3· lııanevi huzurunda IJir da

ha e&ileliw, ve onun in-
ı., "' 
~ltlp ıneşalesiui başınıız_,. 

<la tutaıı oüyuk hıöııiiııün 
~anlı ~bayrağını hep bır

•· ilen uir daha hürmetle 
s· ~<!lfl.mhyalıw .. 

Bu ulusal günü, ~lilli 
~efiuıiziu muhterem şah
~iYeti ctra

0

fında lıı.ızur ve 
gllkuu iı;iude idrfik eder
~en, iııkiHllJıwııın yaratı
cı kudret ve hamlelerinin 
hni \ e f e yzli IJir <le.,, ri n 

5 
1~'klı yolunda .Milli ~efin 
""n· r· '" ı karar 'e tesav"·ur-

.. 
1arile <laha geniş bir yük· 

~- ~eli.. ufkuııa doğru hızla 

jf 

t 

ltıkişaf etmekte olcluğunu 
~tiruıu~ bulunmakla da 
<t~·rıca mesrur ve ınülJa
hıyiz. 

Üdülü••ilıııüzü, birliği-,... c 
"JlZi aziz Atanın Türk 
~erı"li..,.ine en büvük ar-lfl )' = • 
ağanı ve vediası olan o .. 
l.lruhuriyettc bulduk. Bu 

~Uuku medeni lıayat ve 
teknmuı saaasında yarat
~~ıınıı e.,siz inkılfiplara, 
llıandır~ıınız şerefli ıa-

f b • 

~~tlere bugiinün doğuşıle 
ii.\·uştuk. 

On alcı yıl durnıadan, 
f?tu\madan gittikçe art an 
uır azim ve imanla her 
~Un yıkt1D-ıaı1z ~ski bir 
§e~· o ' 
\\ ın yerioe yenisini yap-
~. Anadoluntmı sultan-

hk devrinin harabeye çe- Loz&n Ye Montrodan 
virmiş olduğu bu eevimli sonra en büyük siyasi 
yurt parça$ının sonlarına zaferimiz olaı1. , kırk asır-
k adar ray döşedik, kü lık Türk yurdu Hatayı lla 
müre, Bakıra vardık. Fab. milli hudutlarımız içine 
rikalurımızın dumanını , almak saadetine erdik. 
lokomotiflerin sesini, elek- Bununla beraber vazife
tirik ışığını yurdun ser- ı ıerimiı ve ileri hamleJe: 
h~~leri'!~-~ad~r lö~~r~~!! !!~~~ ~it~~ıni~tir1 gele~k 

Cümburiyet yıllarında ba
şaracak daha bir çok İŞ· 
lerimiz vardır. ' 

Ruhundaki kutsiyet 
ve ul viyetile kurduğu re
jimi Türk gençli!ine ar
mağan ettikten sonra her 
fasıi insan gibi f ırni ha: 
vata göıletini yuman Cüm-" . ----

huriyetiın izin banisi Ata
türkün inkılap meş' alesini 
adı ve hizmet havatı bile 
milli da 'Tal:ırımızın temi
natı demek olan İ8met 
lnönünüıı elinde görmek 
~aadet v e bahtiyarlığına 
eren asil ulusumuza lıu 

ulu bavraaı. kutlu olsw:ı .. .. ...__ ,.. --- .. 
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Bü~fim Clb!lmhılb!lırüyet1 
Cumhuriyetimizin banisi 

Yazan: Zeki Teoman 1 -~: 
ideolojisi yapılmış ulu

sal bir kHltürürnüz vardır. 

Bu kültür; milletin bP.nin
de va~::ıvan valmı. bizim 

.J .. - ' • 

duyğu ve düşünce hacim-
lerimh.c giren, mutlaka 
milli bir randıman 'eren, 
lıalkın hayatını anlatan, 
mazisi bir kahramanlık 
ve medeniyet destanı olan 
milletimizin kollek tif ül
küsüdür. Yaptıklarımız ül
kümüze göre yalmz bize 
uyan, bizi anlatan belir
tiler \'erir. 

Ba~öğretmen 

Kendine lizım olan asri I 
ihtiyaç ve varsıtal:ırını 

kendisi yapamaz uir hale 1 

gelmişti. Yapılacak i::-IPr l 
müsbet ilimlere, paraya 
dayanan işlerdi. Böyle 
büyük işlerin yapılmasını, ı 

kontrolunu. bitirilmeyen 
işlerin bitirilmesini dev
lete bırakm:ık, işleri plan
laştırınak bizim iktisadi 
devletçiliğimizi kurdu. 

Buraya kadar yazdı

ğımız halkçılık prensip
lerini organize edecek: 

A - Siyasi lıüriyetlerc, 

B - Halkın fikir ve duy

ğularına. 

C - Her 'l'ilrkiin 
hiikfımcti kurmak 

Sayı 1363 «"" 

Cum~uriyet ve yol. 
Her yıl Cuuıburiycti~ 

1 
memlekete getirdif;i f c)rıl 
öl~·nıek şreçen yıllarda oe· 
lrr yapıldığını görerc~ 
yurdun ka\·uştuğu refalıl~ 
g-ügsümüzü kabartm:ık eıı 
iıiiyük zevkiuıizdir. Antı· 

yurdun en ıssız köşclerJıı· 

<le bile görülen yapıcılı~ 
1 Tiirk milletinin yoruıırısı 

l ·_s_<ılı:;okanlığ'ına \'e yılınıı' 
ir:ıde~iue bir örnektir. l Anauolurıun asırhırdB11 
bni hat:rct kaldırrı vul, tıı-1"> • 

mam('n Cumhuriyetin ese· 
ridir. Yolu im;an \'Ürudıı· 
ııurı d:rnı:ırlarırıa benıt" 

teuler onun kı\'met .;e 
eh<'ııınıiyctirıi, lıir miJJı' 
hayatındaki tesirlerini or 
güz.el teberüz ettirmişler· 
<lir. 

Yolsuz Anadolu ııer 

Bu ülküm üze göre her 
işin halka uyup uymadı
ğını, halkın ihtiyaç, dilek 
ve istekierini ka.rşılayıb 

karşılamadığını düşünür, 

halkın hükumeti kontrol 
etmesini isteriz. Biliriz ki 
siyasi kuvvet, egemenlik 
halkta olursa dov let o za
man me:;;ru nlıır. 

reylere iştirflkine, 

milli 
i~io 

· j türlü ıned~ni vasıtalardıttl 

Halkın içeriı.;inde bir 
sınıf farkı, sınıf ve ferd 
üstünlüğü tanımayız. Türk 
halkı biri birine mihaniki, 
iktisadi, ananevi tetianüt 
ve iş l>ölüınü ile bağlı 

tek bir kütledir. 
İşte bu anlattığımız 

halkçılık dü~ünce ve duy
ğulan lıize halktan gelt:>ıı, 
yine halka inen iş, hare
ket \'e şuur kuvveti de
diğimiz milliyetçiliği ka
zandırmıştır. Halkç.ıhğı

ınızm bizdeki bir kuvveti 
olan ınilliyeu;iliğimiz uaş

ka milletlerle aramızd:J 
orjinal bir duygu, düşün
ce ayrılı~'l meydana ge
tiriyor. 

'l'ürk milliyetçiliğinin 
bize kazandırdığı aks!yon 
\'C reaksiyonlarla öyle iş

ler yaptırdı ki biz buna 
inkılapçılık dedik. İnkılap
çılık büyük ölçüde kaza
nılmış ve kazanılacak bir 

~ rarıdımandır. 

İnkılaplarımızı daima 
halka <layanarak, halkın 

medeni ve yeni ihtiyaç
larına göre. yeptığımız 
için ahiret dilşüncPlcriui 
ferdi olduğundan kendine 
bıraktık, milleti lflyiklrş
tirdik. Esasen irtica mil
es::;eseleri haline gelen din 
müesseseleri Türk mede
niyt•tiue engl-'l olmuştu. 

Dinle <liinya işi biri birin
den bunun için ayrıldı. 

Millet, dinmeyen harp
ler, ihmal ve bakımsızlık 
J;~~~deo fakirlttmitti, 

D - Halk ıniisavili~ine 
dayanan bir devlet biçimi 
kurmak lazımdı. Böyle 
kurulan devll't ku vvetiai 
halktan alarak, halka kar
şı mesut olacaktı. Bu dev
let biçirni yalnız ve an
cak Cumhuriyet olurdu. 

Büyük insan yaratan 
büyük milletin Atatürkün 
elile kendine layık olan, 
Tüı k benliğinden fışkıran 

Cumhuriyeti 29 llkteşrin 
19'23 te kurdu. 

Böylelikle ortaya Lalk
çı, layık, devletçi, ikıJap
çı, milliyetçi bir Uumhu
riyet çıktı. Bu Cumhuri
yet diğer Cumhuriyetlere 
benzemiyor, bu yalnız bi
zim Cumhuriyet, Turkiye 
Cumhuriyetidir. 

Atatürkün kendi izin
ds, kavğa arkadaşı İuö
nünün arkasında bıraktı

ğı kuvvetli Türk gençli
ği scvğili Cumhuriyeti
mizin bekçisidir. 

Türk milleti preblem
leriııi, yasalarını, kanun
larını, ahlak. ve ilim sis
temlerini sanat doktorin
lerini Cumhuriyetin pren
siplerinden alır ve ona 
güvenir. Çünkü bu pren
sipler kendi~inin milli 
mefktlresidir. 

On altı yaşına giren 
Cumhuriyetimizi, hepimiz 
sevinçle l.ıu gün yine se
l:lmliyor, yarın yine se
lamlayacağız. 

Cumhuriyet bayramı
nıı kutlu olsun. 

Ebedi Şef Atatürk 

Devletimizin ~anisi ve milMimizin f e· 
~a~ar, sa~ık M~imi, insanlı~ i~ealinin 
aşıt ve mümtaz siması, eşsiz ta~ra· 
man Atatürk: 

Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk 
milletiyle beraber senin huzurunda tazim ile 
eğiliyoruz. 

Bütün hayatında bize ruhundaki ateşten 
canlılık verdin. Emin ol, aziz hatıran sönmez 
meşale olarak ruhlarımızı daima ateşli ve 
uyanık tutacaktır. 

İsmet İnönü 

:uzaktı. bir ~f'hir yanı b:I' 
şındaki l>ir şehirle hiç bir 
sahada birlik ve beraber 
lik imkanlarına malik de' 
ğildi Demir yol Cumburi· 
yetle birlikte Yurdun bd 
ayrı ayrı yaşıyau parç$' 
larını, demir bir ba~la bir 
le~tirdi. Ht>fah ve servt1 

Anayurdun her yerine bd 
demir yollarla geldi. Ra! 
her kasabaya bir m~deıır 
yet ışığı getirdi. Cumbıl' 

riyetin bu büyük eseriol 
daha iyi anlamak için t' 
rakamlara bir göz gezdi' 
mek kafi gelecektir. 

1924 te yanı Cumbıl 
riyetin ilanının lıirinci yr 
lında kencıimiz tarafındıı0 

1 

yaµılwış biç bir demir y~· 
luınuz yoktu. Türk azıJl1' 
Türk parası, Türk kafıı~1 

1925 te 203 kilometre yo 
yaptı. Bu, bir yıl soıır~ 
251 kil onwtreye çıktı, ı 9; 
de 513; 1925 de 595; 19~~ 
-Sonu 7 inci sayfede ........ 

z. IL:,_...1 
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Hariciyemizin 
poleti~ası 

Yurtta su'.h, cihan~a 
su!htur 

Derrnli harich·e vek i-" . 
limiı ·.'iikrü . :ıraço;!hı 
biiyü k ın ill<>t mecliF-i ndt> 
ılış polatikaınız hakkında 
hey ana tt a buluııurken 

şöyle• denıi::;ti: 

c Yıırtta . u~ h. dlı:m

da sulh i~t<> bizim h:ı.rici 
polaıik:ırn ız. diiu ..:;ıılh ta
raftarı idik. Bu "İİn ~ıılh 
tarafrnrıy11. yarın da ~ulh 
taraftarı olac:ıgız. > 

;3on beynelmilel lıadi· 

selrr bu iodiarmzı bütiin 
parlaklığ"ile meydana koy
muştur. Eoı11iyet ,.e ;;;e
refini, teahhüdlniııi koru
yan t>ir sulha a:;-ık olan 

Başvekilimiz 
Doktor Refik Saydam 

-

Türk milleti, son yirmi 
senelik terakki ve inki~af 
salıesindC' wkip ettir;i dü
rlist, a~ı k ve sulhcu siya 
setile bütün iıısanlığa iylik
ler getiren sulh~ lıiıınet 
etmekle Ne kadar öğti
nlirse haklıdır. 

Haklarını Ye ~iyasi 
?.:ıferlerini daima sulh yo
lilc tahakkuk ettiren 'l'ür
kive Cümburiyeti son 
be.\•nclınilel sh· a~t buhran . . 
karşısında bile lm idea-
lmd:ı n bir an ayrılmamış 
lıwiltere ve Fransa ilt:: 

cı 

akdcttir?i karşılıklı yardım 
paktile de sulh cephesine 
ancak sulha ve insanlığa 

hizmet ve sulhu takviye 1 
e.twek için iltihak elıniş-
tır. 

- Sonu 4 üuoü sa1f ede--=. 
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Milli Şefimiz 

( ü~m~t ~ lfi1©1fi1 lUı) lfll~ 
Boynumuz bükük, gözümüz yaşlı, 
Ufukta düşrhan tam yedi başlı, 

Kalbimiz demir çenber içinde 
Boğulurken zulmette, kin de 
Ey yüce İsmet yetiştin bize, 
ününde geldi düşnıenler dize. 

İnönü, bizim şan meydanımız, 
Orada akan bizim kanımız. 
Oradan doğ·du yurda bu güneş; 
Orada yandı mukaddes ateş . 
Kaplarken yurdu bir kara bayrak, 
~önerken Türkün yaktığı ocuk, 
Ey yüce lsmet yetiştin bize. 
ününde geldi dfü;,manlar dize 

Her yönde ölüm, her tar af kara, 
Kolumuz bağlı bağrımız yara, 
Her yerde zulum, her gün işkence 
Her nefes hançer, her saat gece. 
Hıçkırık. elem bize yoldaştı, 
Çağlayan sular kederle taştı. 
Ağıardt yeller dertle doluydu, 
Yıkılan bu yurt Anadoluydu. 
Ey yüce L,ınet yetiştin bize 
önünde geldı düşmanlar dize 

+• + 

Nihayet kavuştuk yıldıza aya, 
Kandı ana toprak yeşile, suya 
Yıkılan bu yurdu temelden yaptın 
Milletin sarsılmaz azmine taptın 
Demir, buhar, sürat ideal, inan 
Bu millete vurda, ~enden at ma<ran. 

~ o 
Her gün yeni uika çıkar yolumuz 
Şimdi sulh içinde Anadolumuz. 
Yiice ünlü İsmet yetiştin bize 
ününde güçlükler geliyor dize. 

16 ıncı Cumhuriyet yılı 
Bize Sıvas - Erzurum hat

tını da kazandırdı 

~~~~D~!i'r.~~~.;~l:: ~~E:·Y'~~~· • • •• ı· 
~·1 lkfo•adi hayatın fa;ı.Iıyct t•: ··~ l:la11lad ığıınız yolun lıi-
:3 zindcgi..;i nncak mirnakn· k! ~~ t eccği 'nokta y oktur. lllııi-
' l~t \'ası!:ı.lar!nın,. yolların , ~~ ·!~ hıı yc giJccckı nl\mütenahi 1 
·.: ~ıınPnıHifoılcrın, lım :ınlnrrn ~ •. ~ denun edecektir. 
.!' h:ılı Ye dcn!Cl'SİIC ınUt t!ııa- ~ ~ l ~ "l~ ,,, 1 • "l )\.•u 
tl . . K "l' "TÜllK ·~ •l .... u -J N '~' ti :-ıptır. . ·"" ,'"\. 1 '-' 
~·:..~!:,.-:ti~ ~·~·~ıı~·~ı~~· • • ~~~-.-.Ei:S.Z•-.-• • 

Biiyiik Ata söylemişti: 
( TiirkiyP. Cüınhuriyetinin 
tP:'bit cttigi projt'\er dahi
linlle muayyen ı:rnı:ınlar 
zarfında. vatanın bütün 
ınıııtakaları Çt·lik rayların 
tı:ı~rlanacll,tır. Uütüu va.-

" taıı bir demir kütle haline 
gelece"ur. ) 

par:ı::-t ile binlerce kilo
metrelik yol yaptı. Yalnız 
Si ·a:; - Eızurum hattının 

y:ıpılışıuda sarf olun:ın ı.ıe-
:;.;aıye kısa bir göz gt•zdire
cı·k olursak gügii::;iinıiizü 

iftiharla ~rnb:.ırta~ak şu 

rakauılıula. k:ırşıl:ışırız: 

Eızuruına kadar 16 
Milyon Lira h:ırciyarak 

ö:! kilometre uzunluğun

da 153 tonel açtık. . Bu 
hatta çalı§an 6 şubeden 
yalnız birinue çah .• an tm· 
natkflr ve işci sayısı t ,592, 

GeçPn her yıl bizi bu 
hedefin bir zaferine kuvuş
turm..lkta, yeni bir merlıe
lcyc daha vardırmaktadır. 
Uwran ve inşa h:ırektPr
leriınizio ilk hamlesi olan 
demir yolu, dün bizi Erzin- ~53 di~. > 5350.To~.ı ~ğırlı-

. b .. d Erzurunıa gmda ..;:. Dt,nıır kopru kur-
c:ın.1. u gun e k 1,!0 b. ~ 1, 

. · . . d ""rkı 1 du ·. v ın agaç. ra\'Crs 
yetıştırmış, yur un ..... · 
ııı garbine bağlaruı~tır. - · 

On altıncı Cümhuriyat 1 

yıiında Erzurum yolunun 
işletmeye açıluıaoile, i~le
nwkte · olan veni demir 
yollarımızın u~unluğu 3 um 
kilometreyi bulmuş, uıcıule
kctin bu ugurda serf ettigi 
paranıu miktarı da 3G8 
Milyon lira ya varmış bu-. ~ 

luniyor. 
Padişahlık idaresinde 

ecnebi iıntiyaz ve i!:'tikraz· 
larla 62 senede ancak 4089 
kilometrelik ray clö~cnil

mi~ti. 
Ciiınhuriyet deni 1G 

yıl içinde Türk işcisi, Türk 

~··········· , 
Hatay zaferimiz 

Lozan ve Montrödeu 
sonra Cumhuriyetimin ka· 
z.andığı en büyük siyasi 
ıaferlerdt·n biri de Hatay 
zaferidir. Geçen sene bu 
gün ana vatanın hasretini 
çeken bu öz yurt parçası 

bu gün milli huuutlarımıı 
içinde bizimle hür \'C ıııe· 

sut bayram yapiyor. 
Ne bahtiyar bir mille 

tiz ki, Atatürktcn SOl}nt 

luönü gibi milli bir kahra
manın bayrağı altında vr, 
bünyanm bu güııkü rlenıli 
manzarası karşısında hak
kınır1.a ve kuvvetimize gii 
venerek bu u!u günümüzü 
büyük uir kalp ferahlığı 

içinde kutluluyoruı. 

~1ünakalat Vekilimiz 
Ali Çetinkaya 

döşedjk. 

'I'Urk N afiasımn on al
tı yılda yaptığı büyük 
köprüler Su tesh.ıatı, Hiz
met yolları, şoseleri ra
kamla kısaca ifade ede
bHmek için sayfalar dolu- j 
su yazıya ihtiyaç "ardır. 

16 yılda bunca muazzam 
işleri tahakkuk ettiren 
c.Jiimhııriycte \' C onun ba
ui~i ebedi şef .A.tatiirkc ve 
Tiit k varhğında 11emir yol 
siyasPtinin rniıbdii Milli 
ŞPf lşnıet İnönüye bütün 
Türk Ulusu ebediyen med
yoııu şükrandır. 

- - ._,, 
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muta Cumhuriyet Adliyesi 
-, Türk milletinin bariz inki Şerefli tarihi S:.h·as kon

gre::.ile b~ışlayaıı. yur
dun kurtuluş \'e ~·iik::;eli
şindt> iilPriııe ahlı.,rı v:ııi

feleri i11kılfıp tarihimize 
altın kalemle yazılrrwya 
dt>ğ'er bir 'aılıkla başa
ran Ciimlıuriyet H lk l\ır. 
tisinin ba .. ıııc1.ı .\tatürk
ten son r:ı. Milli Şı·f İ,;nıet 
İnönüyü değ'i~ıııez genel 
bcışk:ın görml k 'e tam 
bir uiitünlti'~le Ol!U'l da
hiyane duyğ"uları etrafın
da toplaıııııak saadet:nc 
mazlwriyetiıııiz lııı kııtlıı 
günde biziru için ayrıca 

bir sednc; kaynağıdır. 
Başka millet )erin p:. rti 

boğıı., nıal:ır ı, harici. d:ı lıi 
1i gaileleri kar,ı·ırıda T ırk 
milletinin tek partisi ıin 1 

yüksek uındeler i etrafın
da topl:mınak suretile 
gö tercliğ'i azimli te::;aııüt 

ı·~ 
f :\li!let vekillerimi-
: zin ve parti teşki-

1 latırnızrn yüksek 
meziyetleri b i z c 
muhtelif icaplar 

f ar·a::ımda aheıgi nıu- f 
Alıı:ı.faza etmek gibı çe-f 
Y tin bir va.ııfeyi ko- f 
t laylaştırm 'l ·tadır. f 

İsmet Inörıii f 

• • ı .. ~ ........... .. 
ve bağ'lılık tarihin hi<; lıir 
dı~vrirıJe lıiç bir ıııilll'tiııc 

nasip olrıı:ıııııştır. 

TLirk rııi.lc.•tiııiıı Cum
huriyet Ihılk p:ırti~i ,.e 
on <ıltı ~eııeden beri onun 
ı·k ::ıeri yt>t ile çalışan ,.e 
verdiğ'i radikal kararlarla 
inkılap tarihimize büyük 
'arlıklar yaratan 
taya gö:,tenligi 

K:ı ıııu

c·ıııdan 

Parti genel sekreteri Bay Fikri Tüzer iş başında 

Hariciyemizin Poletihsı 
Y !lrtta sulh1 cihanda sulhtur 

- 3 üncii savfoden mabat-.. 

Teahlıiidlcriıır, verdi;!;i 
süzlnt' ~eda.katile millt>tler 
arasında < ErkPk ~I illPt :. 
v:ısfıııı kazarınrı 'fiirkiye 

Hariciye Vekilimiz 

Ş ü k r ü Saracoğlu 

harici polcıtik:ısırıda nıil
leı ler arası vifak \'C 

allf•ngin tanı ve l,cia~lı bir 

ŞPkildn h·ıkimiycti P~a:sını 
diin o!Juğ'u g'ilıi lm gün 
de tnkip etmekte ve ıuilli 
uwııfaatl:ırmı daima güz 

öııüııde tutarnk dürüst si· 
yasetiııe de\·ame aziuı ('t

miş bul•mınaktadır. 

:;unu iftilrnrla n: milli 
bir gurur duy:ırak ka) d 
etmek isteriıki : Türkiye 
lııUrıüniin şanlı bayrağı 
altmda kahrauı:ın ordusu
nun ku vvetinc ve hakla
rına emin ol:.ır:ık Hariciy(• 
Vekilimizin lnüııü gibi 
sultw, <>ıııııiyet \'C şerefini 
"e bıınl:ıra ba~larıınış 
olan teahlıiidl,.rini koru. 
yan bir sulha ;ışıktır. 

1 

şafının canfl bir misahdır 
----

Adliyeıniz (adalet geç tecelli eder) 

1 sözünü meşhui suçlar kanunu iJe ~ 
1 bertaraf etmiştir ~ 

b' Cümhuriyetinııiin ku- tc\ zii. lıir milletin tam irı 

B. ~1. ~lcclisi Reisi 
Abdülhalik Henda 

ba.i!lılığı Milli Şef lnünü 
Kurultav ııutuklarıııd:ı şıı 
\'PCİz ,;Özlı·r ile ifade Nle
rılk Türk Uhı;:,unıın duy
ğ'usuna trrcliın:ın olıııuş
lardır: 

"Partimiz v:ıt:ıııııı kıy

metli evlAtlarını b~ığrmcla top-
ı"ıııı" her vataııda~:ı ıııiis:ıvt u ,, • 

ve ~amil eıııııiyct \'C lıizınct 

şartlarını filen touıiıı ctıııiştir. 

Grtirdi;'riıııiz terriilwler Türk • l"' 

milletini iftilı:ır olıııı:ıcal- bir 
siya~i olgunlukta, ıııillc:tlcr ai
lt·:ıiııin teıniz idPalli. ~:ığ"lııın 

1 1 

karakterli bir ııtısur olarak 
t{lb~riiz ettirmiştir. ,, 

" BUvUk :IJİIJcot Mccıi::ıiııin 
faalin:ti.- vataııd:ışl:ıra h:ıkikt 1 

~ 1 
bir huzur verc•rek surette 
feyizli lıir tekfııııül lıaliııdeJir. , 
Hükumet i~lcri. millet vekille
rinin cidtli bir rııiirakabc::ıi al
tında oldıığ'ıı halde biitfiıı g:ı~ -
rctlt'r Ciiııılıuriyet lıilh.fııncti· 

nin itihar ve ııırıvaffaı-.iyetiııi 

arttırmak yoluna ınütoveccib

tir. ,., 

rulnşundan itibarı'n Türk 

rnillecine layık kanunlarla. 
tcclıiz edilen a<lliyeuıiz bu 
~iin nıilletiıuizin o·ü•rısünü 
" "' ,., 

Adliye Vekilimiz 
Fethi Okyar 

kauart:..cak bir \ aziyettc
(Hr. 

Adaletin tam olarak 

Cumhuriyetimiz 
16 Yaşına girerken 

Yazan: İbrahim Necdet Göker 

On :ıltı seııe ev"el k~- ı 
''Uf't•ı<•ıınıuz üz iıiiıivNiıı, 

• I°' ' 

h!.!kil, i hliklalm 't' şen fli 
zaferin doğu\ uıın ıııiijdt>
lı'yı>n cııırıhuriyeıi; ınilyoıı

laı ca vatan çocuğ"uııun 

c:ı ııı "e hayatı pahasına 

\'C eıı metin tr-ıneller üzrri
DC kurau bizler, inkilabın 
feyizli k;ıyn:ıklarırıd:rn fı~
kuaıı giizt•llilderini: ruh
larııııızın ~arninıi cngiıılik

h·rirıe doldıırnıuş lıir nes
lin çocuklarıyız. 

Hüriyet ÇClşmesirıden 
.su i~·erı, ı:ıfcr yaratıcı ha
zirıe!Priııi :ıziz b::ığ'rrnda 

toplamak iı,:iı:, her foJa
karlığr ~üze alan biı ke-

ırı:ıJi:.:t r P j i m çocukl:ırı; 
k:ılpleıimi~i :ıyrlııılat~ın v~ 

inkilfıp ııreıı~iplerinıizi ifa
cfo cdı'll ü ok ile ~ihıleııc•n 

milli ıınıdel,,riıı. izi herılik
hlriırıizf' biıtiin ~limulilc 
uoluunııuş buluııuyoruz. 

On altı sı·rıc• evvel uu 
giiniirı ::-:1bahile bnabcr dn
ğ-·rn g-iir: P ~' 'l'ü r k ii n k n r :ı 
bahtını :ıydrnlatnn bir nur 
httlPı:<i haliııdtt aziz huJut
lunınızın yüksek t~pelcrine 
şııaalarını y:ıyarkerı: haki
ki ve öz hüıiyctiıniıirı de 
rniijdecisi olmu~tu. Bugüıı 
işte: 16 ırıcı yılına giriş 
humJe.,ini yaparı, bu gü

(JC~iu aydınlıklarile Ylka~ 

ki~afıııa mi~aldır. Bu giiP rn 
tı kii Türk arili~·fü;i de Tiif~ 

millNirıirı bariz olan inl\İ 

şafının canlı lıir nıisali<lir· 

Türk adliyesi, yalnı 
menılt'ket d:.ılıilinc1e vat· ı 
da~lar arasındaki huku~ 
işlerde degir, beyne! milt 
ihtil:ıfl:ırda dünyanın me~ 
hur hukukcileriırdt•n mil" 

y eşekkil beynelmilel malı 
\• 

kernPJ('rdc bile tekarııüW· 
nü göstermi~tir. Türk Hw 
kinıirıin fo.\'yaz mrsaifl 
milli gıırurlarırııız :ırasın 

ç 
t: 
r· 

d:ıdır. Kanuıılarııııız en nıiiı n 
erakkı, en lfük kanunlar· 
dır. Bu kanunların en ince 
rıokt:ılarırıa kad:ır Niifııı 
Pdt'n Türk Hakimleri ad:ı 
!et ıııakirıe~irıi ~u ufak bir 
aksaklıga meydan verme· 
den işletmektedirler. 

n 

~ 
1 
b 

Adliyenıiı , ( Adalet 
gf1ç ttcelli eder. ) ı::özil· 

nü de mPşhut suçlar k:ı· 
nunu ile tamamile berta
raf t!toıişrir. Bilhassa bil 
kanuula ,.ata.adaşlar gün· 
lerce, aylarca mahkenıf' 
koridorlarında bekleınive· 
rek en seri bir şekil<lC 

yorlar. 
hakkın tecellisini fJ'öri· 

b 

- Sonu 7 inci s;ıyfede -

niyoruz, bizin. 

.Asırlardarıberi sııltarı· 
lığ'ırı zlilıııü altmda iııleuıi~ 
olan ıııiıletiıuiz; Curııhuri· 
~~et .~a~'Psinde o acı günle· 
rııı ısrıraplarından da kur· 
tuluıuştur. Bu kurtulu~ıı 
en ruh ok~ayıcı bir müzil> 
senfonisi. halin<le ilftn p,Jcıt 
o giirıe~in ~e\·e seve teın:t
~a ettigimiz ı:;;ıkları, Tiir' 
klin tam istikWJinden HOl1' 

1-a öz b ü riycti ııe vu nih~ı· 
yet rııilli benligine de k~ı·. 
\'ll~tnğ'unu kudretle teba
rüz ettirecek kuvvettedir. 

Hüriyetsiz istiklUI tıpl\ 1 

d iiıııcnsiz gemi l! i bidir. nıı· 
nu çok iyi takdir edeil 

-Sonu Ş oci savfada~ ' . 

ş 

ıı 
J 

\ 

ı 
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ır 

Vatanın böHinrnez lıü- 1 
tiiıılü~ünü n en he ye- l 

<·anlı bir tiım;:ılı ol.ın 'l'ürk 
Ordusu, dinamik ''ası !J a rı, 
llıotorizc edilmiş kuv,·eti-
le granit kayaları bile 
kun·etirıe ram e iebilen 

jrı bir kuvvetlP gittikçe kıy- ' 
üll tnAt ,.e etırın ·nivt>tini art-
"lr~ tırmaktadır. · 

kİ 1'lirk milletinin en bii
İf· Yiik kahrnıııarılık seınho-

0, IU ulan ordusunun kıRla
aı· ları :ıyııi z~ın ·rnd:ı bi,rer 
u~ halk nı ektt•bi h•1line gel· 
iltl tnıştir. C ııııhıı riy .. ti rı yük· 
ef Sek inkılfı.p pren 'İplerini ı 

~Iehınetçiğin ruhuua a~ıla 
Ya 11 lıu ınektepteıı e' ine 
\·e köyüne dönen Türk 
Çocuğ'u a \' ili zamanda 
taın bir lın;•at adaıııı ola
l'ctk yurt lıizınetiııc atıl

tııaktaılır. 

ı.ır· Cunıhııriyet ordu~;u-
cf llıın bir parç ısı oları ıuu-

ııt <tzzam bir lun acı gençlik 
w kütlesine sahip bulunmak
j! la müftehiriz. Geçen Ciiın
e· huriyet yıllarınd:ı olduğu 

~ibi bıı yıl da Türk ku
Şunuıı gü · tenliği ,·arlık 

ii· IJn.raşutcu ' e Tayy:ınci-
a· !erimizin kaıaod ı kbrı nıu-
w ''affakiyPtler göksiiırıüzü 
)ti 

D' 
ır 

e· 
c 

ri· 

rı· 

i~ 

i· 
c· 
r· 
ti 

j; 

Jl 

~· 
Jl' 

Jl 

~illi .Müdafaa VekHiıııiı 

Naci Tınaz 

kabartacak derecede ifti
hara dt·ğ'er bir kıymet 
arıetmi.. tır. 

Türk Bahriyesi, kc•n
disind~u beklenen terakki 
hauılelcriııi t~rişilnıez bir 
lııı ve kuvvetle atmak
tadır. Milli .Sl'fin, biiYlık 

1 .. 

a ker Mareşal L''e\ zi Çak· 
~ıağın yüksek sevk ve 
\da.resi altını;ia 'ki Türk or-

( 

Ulus Sesi 

s 
e 

.., 

• 

Genel kul'may Başkan ı mız 

Mareşal Fevzi Çakmak 

dusu; yurdu karada, de
nizuP, havada koruma 
kudretiııi keııdisiudc da
ha dı>rin bir aşk \ 'C iman-

h lııılnıakt:ı çelik bir <lağ 
lwyuetilc inkıJabm Ye 
Cüıııhuriyet i n scır::;ılm:ız 

be kçiliğini yaf m~kta<.~ır. 
. 1\. Gokt>r 

En üyü~ ~utsal günümüz 
Yazan: Hüseyin Uğurlu 

::?O /TPşrinir>vve1/ 1023 tP
kurnlan e~dz Cıiıııhııriyc. > •. 

tinıizirı btıırürı 16 ııci vı-o . 
hm iurfık Nliyonız. Yt·k-
parc ve kuv\'etli bir rnil
let yaratan Ebedi Şef 'e 
milli enerji kayııağıuıız 

AtatürkUn olğun <lalı:ı 
,.e ebedi görü-. ünün ııuıJu 

rs r eri az zaıııaııd:ı ıııey

veleı ini verıııi~ Türkiye 
bu giiııkü citıaıı şü ıııfıl 

vüksı' k Sf'\ inıli ve enPr 
jik kudretini iktisap ı' t 
ıni~tir. Temeli uüııy:rn • 11 

en btiyiik :ı ~ker ,.e ida 
rı•ci:.-i .\ rn tiirk t ara fıııd :ı n 
atılaıı; Mil ıi Şt" t'ımiz 1 · 
met lııöııüniin ) orulınak 
~ilwı:.ı tllesa\ ve a;yreti-

nin Rı>nıPresi olan ( Tür
kiye Ciirıılıuriyl'ti ) ka
ranlıklar i~irıdt>n fı:-;kıran • 
nurlu hir rııc:;.'ale nıeha 

betile kPıHli ıııuhitin; diir:
yayı tPll\ ir i;dedııe önem 
Je de \•atıı etmektedir. 

Kut8al OiimhunyPti· 
ıııizin l G :-;en ede başa rmı~ 

oldu~u ileri hamJı~Ieri bu
na im.imam eden ~ ük tıek 
TOrk kabiliyet \ ' t! idarc~i 

bııglin heı ıııillı>t Ye ıııem

IC>kete öı ıı t>k olabilcePk 
<lunııı ı n t•ı i ş nıiştir . 

600 Se ı ıP li k Osmanlı 

k ukl asın ı ıı ynpınaya "e 
rnt bik :ı ııı ııkt edir. olama 
Jığı icr:ı: .tları, yerıilil,lt· ıi 

16 Senelik kıtia bir tarih~ 

Sayı: ıaea 

Yurtta asayışı temin stme~ 
Vatan~aşlan tam ~ir emniyete maz~ar kı'mak Cum

~uriyet ~ükumeti iç· n ~ir ülKü~ür 
Türkiye Cümhur!yctin· 

de iç i~leri eveli t·mir- 1 
dP yurtta e~ayiş temin 
etmek, vatancla~l:ırı tam 
lJir emniyete mazhar kıl

mak, ülkü::-ünde kenclini 
g-ö:-;teruıi~, oıı altı yıld:m 

lwri köyleri, şehir ve ka
sa baları veniderı t:ı ııziııı. . . 
te:'İS ve imar etmek. ·dlfi
) e·ler iLl:ıre:ıini dcınokrnı:-i 

µrewiplcrine ve halkın 

lehine uyğun bj.r ~urette 

nizamlaınak Türk dahili
yesinin bariz ,·asıflarını 

ve hedeflerini te::::kil ut-. 
mektedir. 

Hu heddlere her yıl 

daha kuvvetli \'e nizaıııiı 

vaı ıldığ'ını görmekle duy
<luğ·unııız büyük Lir e;e. 
,·inç. cı:dıilij t>ınizirı b:ı:;;ar

dığı i~leri bu küçük :.-H
tunlara ı::ııkı~tırınak imka
nı lıulunmayaıı i')leıinin 

b:ışında lıııpar.ıtorluğun 
itimat telkin etmeyen aciz 
zaptiyesi yerine Jandar
ma ve Polis ku n ·etlerini, 
fedakarlık '"e fera o-atin o 
tiıııRalı olan bir kanun 
ordusu haline konulmuş 
ulınası gelir. 

Az zamanda uıenılc

kctte esayişi ve vatan
da~l:ırın kal Liııde bütün 
huzurun a~ıl meııl.ıaı ohm 
emniyeti tı->::Üs cdcu Cum
huriyet Poli8inin ve Jan
darmasının on altı yıllık 

hayati icraatı gög'ii:;leri
miı.i iftiharla kabartacak 
rnuvaffakiyetlerlc dulu
dur. 

Haritasından başlaya

rak Suyu, ı~ı~ı, yolu: S:lğ'
lık, temizlik ve Yanğın 

Dahiliye \ ' ekilimiz 

Bay Faik Öztırak 

lıülfısa bütün medeni va
sıt:ılaıla .. ehircilik işi üze
rinde her yıl artan Lir 
h:ı~sasiyetle dur::ın hüku
mf·timizin ~on cümhuriyct 
yılında ba:;ardığı i~ler kar
:;;ı:::.ınd:ı hayranlık duyma
mak kabil değildir. Rad
yonıız varsa her gece her 
giin yurdun bir yerinde 
yeni lıir yaµının vücut 
bulduğunu, bir mektebin 
teıııPli at.ıldığmı, bir yo
lun lıit.ti~iııi, bir hastanc
ııin açıldığını zevkle Ye 
lı eyrcaııla dinliyorsunuz . 

Elı-ktiriği, ~uyu~ yolu, 
:ığ:ıcı y:ılnız ~ehirlere de
ğil köylf·re kadar götür
mek dalıiliyemiz için kut
~al bir unıdedir. li'aik Üz
tırak gilıi değerli bir ida
rcciııin dahiliyemizin ba
şında bulun<l11ğ'unu gör
mekle pek nıesruruz. 

malik bulunan Clirnhuri- ı Altı umde Türk irade-
yPtimizin feyizli \'C aydın sinin hakim zirvesinden 

Plfrri başarmış Tiirk milleti fışkıran en biiyiik ideal 

lıiiyük ülkü ine erişmiş kudrctilc Türklilğe doğru 
bu giinkii kuvYetli ,.e ıuii- yolu gösteri~ or Ye inkı-
tckftmil Türkiye \' iicut lftbın ba~ın<laki [ayni hı1. 
bulmuştur. 'e eneıji ile ~·alışına~ını 

Atatürk Tilrk varlığı - rınir ediyor. Bu kutsal 
na h'tap eden altı umde. giiııii lıizc idıak ettiren 
yi Partinin <'~a~lı. "e ve yaratan Ebedi ~eri 
ahenkli pro~raıııın:ı ilhak- her :ın ve zaın::.ıı minnet 
la milletine cıı <loğru yo- dolu hi ~ l erle anarken; gc-
lu seçmiş, s:ıi!:laın adını- niş vp cilınn~iimfıl, uld 
larla daha ilerilere yürü· hatıra 'e e~erleriııi ebe-
m~sini temin etwi§tir. - · Sonu. ~ iD.~i &ayf~de.~ 



Sayfe G Ulus Sesi 

Vilayetimizin her yönünde başarılan işler Türk azmi

nin ve yapıcıhğının birer sembolüdür 

Bir Cum~uriyet yıh için~e ~aşarılan 1 

işlere Kısa ~ir~~a~ış 
Cüınhurivetin ı~ıklı ,·e . . 

vc·ni lıir lıa vata ka ,· u:-:·ıır-
~ . . 
duğu Mmclirı, son Cürnhu-

bir sun~ttc 

nı ı :şt ı r. 
hızım :ırtır-

Hal~evimizin çalışmaları 
Cüıııhuriyet ll:ılk Par- ' 

" 

ıın işğ'nlı altında lıulııııan 

binaıım topu topu iki 
oda;:;ında i~e b:ı::;lamı~. uir . . . 
aı.: uç ate:;-li ,.e imanlı g-erı
c:in yün·klerifü1t·ki inldlftp 
atı~~i ile: enerji ile iııkiıft

bııı ve kt>malizinıin altı 

Sayı 1363 

riyet yılırıd:ı imar \ ' P tllll · 

ran sahmmıda Cünıhuriyc 
tin daha l.ıiiylik ,·ıırlıkla

rını ve e. erlerini gügüsü
ne basmıştır. 

Valimiz, Fahri ba~ka

ııı l>uluııdııkları Kızıl :ıy, 

Çoctik esirgeıııf', kııruın
Jamım ve GPııçlik ve spor 
çalışmalarıııın da inkişn

fma büyük bir enerji ve 
!,?'fıyret rl1'f <>tnıişlndir. 

tiı::.iniıı bu en fı•yzli 'e en ı 

verimli oc:ığı iııkı i:1 p re 
jiıııirnizin 11ıalwr1i vt' ü!k\i 
kapı::;ı olaıı llalkc,· inıiz 
:?8 ~ub:.ıt U3:~ :-:l'ı.ıt·~indc 
a~·ıluıış n~ gilrıdPıı giıııı~ 

artaıı bir hızla 111rııılel:11t 

hiıınetindc bu g ii n?. ii 
mümtaz ınc,·'kiir . i bulmu~

tur. 

n•uıziııi asıl:ıın:ııra çalı~- f 
' • ~ ' it Valin1iz Bay Ökn1en 

C'üıııhuriyet Hükume
tinin azimli \'e pro~raınh 

çalı., malarile kı$n bir za
nıa uda \'İl:'iyaiıniziıı hPr 
yl>ıııiııde nıcude getirilen 
f'SPrlcr n·föüleıı bii \'Ük İ~ · 
,J ' b .. • 

ler. Türk azmiııiıı ,.P v:ı -. . 
pıeılı ğıııı u L:ıirer senı lıul u-
d ur. 

Nafi:ı, Af:ıarif, .:3ıhhat • 
ve Ziraat gibi mühim hi·1.
metlerle ' 'e lımrn~i idaıe 

biitce. ine ınenu tahsi::at
la proğramla~tırılan 'ilft
yet.imin i., Lölümleriııde 

başarılan işleri öz olarak 
şöyle sıral:ıya biliriz: 

Ueı;en yıllarda ba~la

n:ın Halk evi ve vali ko
rıağırım inş:ı · tı ikmal c·dil
ıııi~. Şelıir haricinde vilfl
yetin ilıt iyn<':lllı kar:;ıl:ı

yacak Modern Lir hasta
ne in~a::ıına başl:rnarak bi
rinei \'C ikinci k:ıtları biti 
rilnıi~. Avrıca ~avur ka-• . 
pıda yapıhıcak at<ri bir 
ilk okul biııası eksiltuwye 
konulmuşt ur. 

Yol işl~ri bir proğraın 
dahilinde ilcrlcıııi~, yeni
den kiiprülcr, nH'rıfezler 
yapılmış, .;ehir içindeki 
ana l~add·~nin parke ttıŞ· 

larJ:ı dü~enilmesine devam 
edilıoiştir. 

Sıhhat, Maarif, Ziraat 
ve Baytarlık işleı inde ba
riz bir inkişaf husule gel
mb, Marcıin ili biitün ou • 
i~leri \' C Esayışındeki dii-
zenilc dog-u illı~riınizin ile
ri gidiş lıızı iizcrin<le ön 
ıafta yüriiıniiştiir. 

l>t>ğ·erli Vnliuıiz Ömer 
Cevad i'ıkmenin azimli, 
~istemli ı;alışnıu ve yük
sek gayretlerile Biitün şu
nabatı. i•Jaredeki faaliyet-
er ahankli ve muvazi 

ınıştır. fit • ~,J :,1 
.... Gcı;en cümhuriyetyı- ~----------

:1ın<la muaızam bir lıiılli-

rn 
j 

R'" 

II:ılkevimiz 

şmda şi mıl ki 
ilk açılı

m n t h·ı :ı nıı-

.----ı 

ya k:H·u:;-an Halkevııniz 
hugiin koııkrnni'ları: :-;ah
ne ''e radyofonik tt•uı$İl-

lni, k iitii tıhaııeı-i: poliki
liniğ'i, :-;ineuı:.ı~ı, heı tarafı 

cloldur:ııı hoJH!rl<>rlarilı·, 
kurs ve okıınıa od:ılarilf', 
hülase biitiirı irş·ıd ''as;
ta~ile Mardincle hakiki 

, bir inkilab nıabedi haliııc 
gelmiştir. 

Mardin Ilallrnvirıirı Cepheden g-iiriirıii.. ii 

Halkevinıizin y:ıptığ'ı 
:ıile topl.ıntılcırı uıı>ıııle
k~tte içtiuuıi hayatın in
ki~afi üzerinde hiiyıik bir 
te:-:ir yapm% ulus;ıl giin
Jerde "e htr ' 'e:-ile ve 
fırsatta evimizin çalt$1 al
tında toplanan binlerce 
vatunda~a iokilftp aşkı ve 

Adliye işleir 
Son Ciiıııhuriyet yılın

dan Teşkilatı bir az daha 
gcnişlerH'n Mardin adli:·c
siı:in bu yıl içiwle lıaş:ır

dı.!!:ı i .. lcr diger yıllarında

kiııd erı daha ' 't•rimli ve 
şürııullu olmuştur. 

:3ulh hakiırıligi ile ida
n· c(1ilen S u::ıaylıiu ,.e De
rik kazalarında asli~ c 
nıabk ıııeleri it.das edil
cııi~, KızıltPpe kazasında 
da Sulh Hakiınligi kurul
mıı~tur. 

A~ır ceza mahkrınc. i 
heyeti gı· lcn i~leri pek kı
sa iJir zaııı:rnda çıkarmak 
iı ·i ıı azami faaliyet •rös-v • t:ı 

termiştir. Şiikraııla. kayd 
edeliuıki, M:ırdin Ağır ec
za mahkeme. i iki ti~~ cel
sede en muallak katil iş. 

leriııi bitirmeye ıııu \':.tffak 
olmuştur. Ut'zaııırı stiratle 
tatlıikirıin biiyiik foyda
larırıı iz:.ılıa lüzum gbrırıi· 
yoruz. 

Ueza Evi Mardin ceza 
evinde me\'kuf \'C mah 
kümlarııı okuma,, yazma 
ögrennıelcri için aıaıni 

ehemmiyet sarf edilmiş, 

.Müddei Umumiıniz A ır 

Sa~hk ışleri 
vmıyetimiz sıhht du 

rumu normal uir şrkildc
ılir. Yıld:ın yıla tevt'RSii 
f'den tı1 şkililt ı ıııilll ihri 
yacl:ırı g-iı~ik..,·c: karşıla. 
maktad ır. 

~t~lıı im izde son Ciinı
huriyPt yıllarında Tra
lıomla miicaddeye çok 
ihıenı vcriluıi~, te..:is edi
len 'l'rnhonı hasıarıcsi ve 
dil'paııstı lerinde tıiıılercc 
vatanda\> tı·dad edilmiştir. 

Geçen bir yıl içinde 
Trahom hastanesi dok-
toru Day Aıiz 
600 vatandaşa 
13.500 ayak 
7,000 kişi de 
ol ırn ınu~tıı r. 

tarfırıdan 

:uııeliyat, 

teda'" İ:;İ, 
muayene 

Ak:->u Liilbal'l3a yakıı1lt:ın 

ceza evi işlerile uıeşgııl 

olnınştur. Açılan iki kurs
ta 100 <len fazla mevkuf 
"e mahlHım okuma, y:ız. 
nıa ügrenmi .. tir. 

ruhu :ıı;:ılarrnııştır. 

Geı;eıı cüıııhuriyet yı

lında Haikeviwıze ruulHt
lif v e::-iiclerlc gelen vat an
d<.ı:;;larııı ~ayısı 18ö,V5U yi 
IJulı.ııu:;-tuı ki \'ehrinıizin 
nüfusuna nazaran ~Iardin 
~dıri vatanda~ları Ilalke
' iuP. lJir sene iı;irıde 9:3 
defa gelnıi~ evi ziyaret 
ctwiş demektir. 

~ubelcrin ayn ayrı 
faaliyetleri ııi bu kii çiı k 
siituıılarımıza sıkıstırnıa • 
iıııkfüııııı bulamadığ·ıınız 

Ilalkevimizde Lunu O"Ör-o 
diiktaıı sonra uiyeLilirizki 
A tatü rkün ve l~ıııet 1 ııü-
11ünün en Şaalı eserlerin
den biri Cümhuriyct ffalk 
P .ırti::-i v e Cüuılrnı iyet 
llalh PartiE.irıin de en 
uıubteşenı eseri Halkev
lı>rirtir. 

Bu kurslara dc":ını Jıııda !\Jardin merkezinde 
cclilmekte<lir. llu kurslar uir sulh Ilakiıııligi de ih-
bittikten ~onra rnalıkum- das edilmiştir. Bu mah-
larırı uııııııııi nı:ılıını<ltları- kııınenin ihdası bu mah-
rıın artması ic;in de kurs- ı keaıPye ait i;;.lerin kısa 
lar açılacaktır. lJir 1aımında intacını te 

Ge~en CJ...ılıuriyet yı~ ınin etwi~tir. 

B.,.ediye işleri 
Cdrnhuriyetirı lG ıncı 

yılıııı id r:lk eden M:.ırdin, 

l 'iiuılıııriyı·tiıı eline bir 
har .. be olarak geı;mişti. 
Ciiıııhuriyeıiıı ilk fryılİ 
ııurları yındun üıeriııı• Ha
lı<1k:1r ~uaalarını gümler· 
ııwye ba;;;lar ba~laoıaz Unı· 
ran ve kalkınma hareket· 
lcri lıelirınPge bcışl:ıım~, 

16 ıncı yllı idrak ederken 
l\f :vdin, Artık ıneueni uir 
şehir çehrt-si takınmıştir. 

Şehrin mutlak surette 
zaman ve maddi imkanla· 
lara dayanan irili ufaklı 

bir iki ihtiyacı istisna euı· 
lir::.ı', ~Iardin Artık ceoub 
doğusunun nıamur ~ehir· 

le'rinden birisi olmuştur. 
Buyük bir enerji vı~ 

- Sonu 8 inci ırnyfede-;.. 

Maarif işle ri 
~Iardin Maarif ve lr· 

fan saba~ında her yıl Cüuı· 
lıurivetin veni bir varıırn-

J - ~ 

r~a kavuşmu~tur. Son Cüın· 
huriyet yılınua S köy oku· 
luııa daha nail olwuştur. 

'l'alelıc ::;ayı::ıı her cc· 
uc artııı:.ıkta bu <rün vi· 

' "" l:lyetiırıizin ilk okullarııın 

müdavim talebe miktarı 

çoktan 3000 ııi geçmiş uu· 
lurrnıaktadır. Kı:::a bir 
müddette kaza merkezle· 
riude ve köylerde asrıını· 

zııı isteyiş ,.e arzularına 

ıGöre yenideıı 18 okul bi· 
rıa8ı yapılmış, tedris leva· 
ıiırıi tt>min etlilnıi!'tir. • 

Vil:lvet kaza merke· . ' 
zinclcki okulların fakir \'6 

köy okullarındaki bütiln 
t:.debenirı Kitap, kalelllı 

defter "e buna lıPnzer, 
ders ınalzenıe::;i Ilusu:,f ida· 
:- Sonu 8 inci sal'fede -



Ortaokulum uzun 
eçen bir yıl içinde .başardığı işler 

9 
Orta okulumuz 1038-

a9 ders \'Ilı başıadan 
ti \'er' nıli ~vP. faydalı ~a

%:ıaıarile çatısı altında 
ı~ı .. a .. nan gençlige ve halka 
Ydalı olmuştur. 
Okulun bilhassa Dil, 

. ebiyat, Hitabet ve mü 

~~k kolıı her hafta H~lke
l 11lde yaptığı toplantılar
~~ tı:ıuhitin \•e ge rı çli~in 

:....-- ebi vp l>edii ihth•a,·ları-
~a . y 

~ Cevab vermiş, onlarda 
lQOrk dilinin, Türk Kiil-

cı ~ tUnün kuvvetlenmesine 
ıı, •illışmıştır. Bunlar ar:ısın
ir a: 

~ i. b On beşinci Cü mhuriyet 1 
,ıi ~Yramında öğretmenler ~ 
:ı· tafından bir hafta müte· 
r· ~~diyen Tiirk inkilabına, 
ı· t'Urk istiklaline dair ve
~ ~len konferanslarla Na-
~' tııık Kemal gtinü, istiklal 
11 ar~ını okuma mUsaba-
ir ~sı, ~1illi şair "e edib1e-

b11l'ıizin hayat ve t>Serleri 
10 akkında verilen konfe. 

tııtıslar, Halk şairleri ge
Jı ~e i ile Türk fabrikalarına 

da· 
1• ır verilen konferanslar, 
b ~:rli mallar haftası, ~3 

1Banın TUrk milli ve içti-
llıaı hayatı üzerinde yap-
tı~ .. t . 1 d . .. 1 
4~

1 esır ere aır soy enen 
li'labeler, 19 Mayıs genç-
1.k bayramında çocuk ve· 
llerine ve üst üste iki gün 
~tvaın edeo büyük teııısil 
gl'Cderi ile Markoııi Pas

ı· ~ôr gibi ilim ad: ml:uı 
ı- <lkkıuda verilen koufe· 
1· tanslarla Sıhhi edebi ve 

ı ' 

r 

Çtiınar ına vzıılar etrafında 
lerılen küçük konu~ma
arı zikinmilt:bilir. 

Müzik öğretmeni tara-

fından bestelenen lsmet 
Paşa Marşı Mardin Halkı 
tarafından beninı5enmi,, 
her ktste milli gururun 
coşmasına yardım eden 
milli bir neşide halini al· 
mıştır. 

İçtimai tesirlerini Halk 
evi yolu ile y:ıpan Orta 
okul öğretmen ve talebe
leri dif!er kollan ile de 
ö&reııcı lerin bütün b:ıvati 
~ . 

ihtiyaçlarına cevab ver-
meye çalışnııştır. 

Fakir talo;:heye yardım 
kolu 40 talebenin kitap, 
kalem defter gibi en mü 
him ve mübrem ihtiyaçla.. 
rını temin etmiş, böylece 
talebenin yardım hit'lerini 
inkişaf ettirmiştir. 

Hulasa, Ortaokulunıu
zun bütün talebe teşek
külleri k~ndilerine düşen 

vazifeleri yapmış, okulun 
kütüphanesi faal bir du
ruma getirilmiş, çocuklar
da hakiki bir jimnastik 
ve spor sevğisi uyandırıl-
mıştır. 

Geçen yıla nisbetJe 
bu yıl daha e11aslı bir tu
tuşla işe başlayan orta 
okulun talebe adedi git
tikçe artwaktadır. ldin
diğiıııiz uıahımata göre 
geç~n yıl 330 olan talebe 
uıe,·cudu bu yıl 310 şe 
çıkuıı"tır. 

Sııııflar tamamen dolu 
bir vaıiycttedir. Gelecek 
sene mutlaka bir şubeye 
dnha ihtiya ç görülmekte
dir. Kız talebe adedi de 
geçen seıwye ııislıetle bu 
y ıl iki nıislı artmı~tır. 

Ulus Sesi Sayı: 1363 

939 yıhnda Veteriner da
iresinin başardığı işler 

Cum~uriyet ve yol.. 
- 2 inci 8U) ieden mabat-

ı - A:;air hayvanatın

dan 985 at, 2358 ku:;rak, 
1073 katır, 10H7 f'Şek, 

~2785 ök ü1., 4163 in~k, 

900, 6283 dana, 281 sıpa, 

168343 koyun, 25324 

keçi, 15983 tiftik, 7797 
oğlak, 5550 kuzu ve 381 
deve bula~ık hastalıklar 
bakımından mua) ene edi
lerek ~alim görülmü\'tür. 

2 - Kazalarda açılan 

aşım duraklarında veka
)t-tten gynderilen d:ıınız. 

lık ayğ'ırl:ır ilı~ mutabas
E:ıs veterinerler tarafından 
ahali kısrakları ıun'i to
humlamaya tabi tutulmuş
lar<lır. 

3 - Kızıltepe kaza mer-
kezinde açılan ebli bay- 783; lü30 da 1232, 1931 
van sergisine 13 safkan de 1690, 1932 de 1892, 
arap kıı:;rağı ile 9 tay iş- 1933 te 1955, 1934 te 2012, 
tirak etmiş kısraklara 440 1935 te 2399, 1936 da 2705, 
ve taylara 320 lira mük:l- 1937 de 2849, 1938 de 2975 
fat te \·zi edilmi~tir. kilometre yol yaptı. Bu 

gün Erzuruma Taran ya. 
4 - Vilayet merkeziyle rın Jrakı ve yakın ~arkı 

1 
w ~ 

kaz:ılarda 938- 939 yılla- Türkiyeye birleştirecek 
rında damızlığa elverişli olan hatlar buna dahil 
olmadıkları görülen 685 
baş ayğır idiç yapılmı~tlr. 

5 - Salğın lıal)talıkJar 

bakıınmdım Cizre kaz.ası
nın Silopi nabiyes"nde bir 
hayvun<l:ı mankafa has-
1alığı '\örülmüş olduµ;un 
dan tazminatlı olarak öl
dürülmüş ve tazminat be
deli vtrilmiştir. 

döğildir. onlarla birlikte 
3000 kilometreyi a~ar 3000 
kilometre ne demektir bili-
yorınusunuı't 3000 kilomet
re üOO saatlık yol demek
tir. 600 saatı eski nakil 
ve~itaları 3 ay 10 günde 
kat ederlerdi. Biz ;:imdi 
bütün Tiirkiyeyi 15 gün
den daha az bir zamanda 

Ziraat işleri 
gezip dalaşmak imkanla
rını eldt~ etmiş bulunuyo
ruz.. Yurdun her köşesine 
bayındırlık Hefah ve ser
vet götüren demir yolu, 
Milli Ş~fin memlf'kete yap
tığı l)ayısız hizmetlerin bir 
tanesidir. 

Ege mıntakasındaıı 

sonra bağcılık baklmıa

dan ikinciliği teşkil eden 
ilimizde bağlara 11rız 
olan hastalıklara karşı 
hutJUsi idare bütçesiae 
mevzu tahsisattan göz 
tuşı ve kükürt müba
yaa edilerek bağçılara 
paraE>ız olarak oağıtıl

mıştır. 

Bölgemizde mahiyet 
ve tarzt ziraatı çiftçi
lerimizce mevbul olan 

yulaf ziraatının öretilmesı 
için ~eyhan, Elazığ vi
layetlerinden tohumluk 
yulaf celp ve tevzi edil
miş, ıklım v~ topraga 
uybrun geldiğinden Kı-
2.ıltepe kazasında yulaf 
ziraatı taammüm et. 

miştir. 

Malatyadan, Elma, 1 

Armut, Kaysı, Gazian
teptea fıstık kalemleri z. K. 
getirtilerek aşı tatbiki , _ _________ _ 
suretile meyveciliğin 
ıslahına çal şılmıştır. memleket hastanesi it-

Nümnne fidanlığın- tisalinde 14 dekar vü
da ekilmek üzre muh- satındaki sahada bir 
telif meyve çeyirdek- park tesisi işlerine baş
leri getirtilmiş ve aşı- lanılmıştır. 
cılık için bir kurs açıl. Bölgede ihzar edi
ması için hazırlıklara len nadaslarda ekile
başlanmıştır. cek zeriyatın yektlnu 

Şehl'io, ~avur kapısı 81,948 dekara baliğ 
önünde yeni inşa edilen olacaktır. 

····~·······~·········~ 

Cumhuriyet Adliyesi 

- 4 cü sayfaden maLat - Te mabkümlar bu gün 
işleyen bir zümre olmuş
tur. 

• Ortaokul ~ençlerimiz Lahra tuvarda 

Adliyemiz son zamana 
kadar mühmel bırakılan 

ceıa evlerini de ele almış, 
cP.za evlerinde bulunan 
binlerce mahkum \'e mev
kuf bu gün devlet hazi
nesine bar olmaktan çık
mıştır. Hem hılah hallerini 
he-m de iktisaden ınüfid 

Lir hale konulmaları için 
memleketin bir çok yer
lerinde zirai ceza evleri 
ihdas edilmiş, bir çok ce
za evlerinde sınat şubeler 

k.urubDuıtur. Ati! •evkuf 

Küçük mallkum ve 
mevkufları büyükler ara
sında yarının bir şeriri 

olmaktan kurtarm:ık için 
de çocuk ceza e\·leri açıl
ınıştır. Birer terbiye mües
sesi olan bu nıüesse::;eler 

Hasta ruhları tedavi eden 
ve ruhi hastaları cemiyete 
uıüfül bir hale koyan bu 
müessespler de büyük 
Cumhuriyetimizin büyük 
bir eseridir. 

."", ..... ht --



Sayfa S (Ulus Sesi) 

gör·· 
• 

Cumhuriyet~.meydan ve caddesi 

Mardin Belediye işleri 
- G ıncı savfeden mabat-

,, aşikar uir lııadJa Farf edi- 1 
len mesai ı:;ayesind f' Şt>b· 

rin ana caddesi tı çılm ı-s, 
parke lıi.a.l~ınmlannıı~. ya
ya !~ald'ıruııları yapılmı~, 
elektirik ziyasıne kavuş
muş, mezbaha yapılmış. 

praklar in:;;a edilmiş, dük
kanlar islab edilmiş: so
kakların bir çu~u kıddı. 
rıtl!lauuıı~, lag-ıuılar ynpıl
mı~, mıılıte:;;em bir Jıalk 
evi kuruluıuş, bir siuuma 
getirilmiş, Şehir haritası 
ve· müteaddit helalar ya
pılımş, ve Sİl)teu1Ji Ç4ılı~a
rak. ektiik olan şehir planı 

,. 
'e su i.,i projeleri hazır 
laııdırılmıştır. ~ehrin ağaç
landırılması, kail' l'lanfor
ııııuıuıı muntazam uir park 1 

lıalirıe ve kale :ırk a~ı uıı lı- 1 
çr>Jeriııirı Lir me, ire haliue 
wkulıııası belediyPrıin mii
tı.•akib S(•uelf'rdeki imar 
pro~raırııııııı ın:ıddeieri içi 
ue konııluıuşı ur. 

Cumhuriyetimiz 
16 yaşına girerken 

-6 ıocı ıayfcden ınalınt

re biitcesinc konulmu~ 
olan tabsisla tPmin ve ta
lebc.·ye parasız olarak tev
zı edilmiştir. 

Belcdiy"ıııizin 16 yıl 

iı;inde başardığı işler eski 
'e yeııi devir arasındaki 
farkı telıarüz ettiren Lir 
'arlıktır. 

Eski ı\larJiııi g-ürcnler 
bunun kiyrııetiui daha çok 
takdir ederler. 

(Baş tarafı 4 nci sayfada) 

ebedi \'C milli şeflerimiz; 

eserlerini tamamlamak az

mile mücadeleye giritmi~ 
olan, Tiirk vatanının bu 
en meşru haklarını temine 

çalı~tılar. 

Ebedi Türk milletinin, 
ebPdi Atası; 16 seuo ev~ 
vel ~urulan Cumhuriyetin 
~anlı banisi olmuştu. Va
tam ölüın ucurumuna yu
\'arlanınaktan kurtardık-

'aıırıııımıııı ıııa ' 
;:= .. ·· •llllllıı.::. 

§ s:= : ı ~··•1111111··~ 
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ı i!l!!Jlıumıııımııııa 
= ııllllllı~== d ~---
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jl 1nıııı1111ıııııııırmr; 
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gın olduğu kadar cnzib ı l:ır açan Liiyük mürşidJe. 
\ 'U cezri bir proğrarııla ilr. . rirııiziıı: vaz ve işaret et-

riy<> doğru hareket Pmrirıi tikl11ri reh[.lkar esaslar da-

tan sonra, ona en kiymetli 
nimetını, Cumhuriyetini, 
~armağan eden büyük Ata, 
Türk milletinin en sevgili 
evladını, inkilap ve vatan 
yükseli:;; ini diişümm da ,·a
larıınızın en aJil kahrama
nı milli şef İsmet lnüniinü 
manevi yükstkliklerle de 
dolu ılan kendi ül\'l ma
kamından kutlul:.ı.dı. 

On altı sene C\'VCl hü
riyetine ve bu ı:ıurctlı-ı de 
hakiki istiklaline kavuş

nıu9 olan Türk milleti, Hu 
gün, i~te: böyle azametli 
bir ı:;eviııcin heyecanları 
içerisinde co~uyor. 

Türk milletinin 1 G sc. 
ncdtnberi teneffüs ettigi 
ha \'<l tam Lir lıiiriyet ha
vasıdır. Bu gün lU ya~ına 
ıriren Cumhuri\'etin varat b J • 

tığı, feyizlerden iıhaııı ala-
rak, ileıleyen Tiirk mil-

......... -

. 

En ~üyü~ tutsal 
il • a 

gunumuz .. 
-. 5 inci sayfeden nıab~ıt 

• 
tliyyen kı8kançlıkla uı 
hafazaya and i<;iyoruz. 

Her işimizde muhtl 
olduğumuz kuvveti bİ 

Yeren Mılli Şef İnönüuıl ı 
nurlu ve ihtimamlı eller 
nin üzerimizden ayrıJmf 
vaca;rını Türk varJı•rıııı 
• rı ' n 

1 nünün ün şalısıill.la ~ me: 
ned \'e kuvvet buJac~ 

ğıni daimi olarak bitiyO 
ruz. 

Kudretli ,·arlığı uıe 
tleuiyet · ülemi i~in bir 
ııiınet ve varlık abidc::
halinde yükselen Tür~ 
milleti mü~terih, mütroe· 
iıı ileriye ... Daima ileriye· 

H. Uğurltl 

Jeti Lıunun iı;inuir ki: sc· 
\'İniyor ve bayrnm ediyor· 

,,,,,; 

ijulase1 zengin ve zen-
k~ltürunuıı. ılerle~·ış tarzı, f la hedefe varoc;,ğıuıızı İS· 
a~~nı.ş .~u.1.un~rı vil[~\'e;timiz bilinde sarf:ı luı·ız iJir iman J 

mıllete yem ve nurlu ufuk. 
1 

pat etmi~tir, ~ · Mardinden bir manzara 

( 


