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Miiletin mürakahesi9 idare üzerinde hakiki ve fiili o!maaıkça ve böyJe olduğuna mil

letçe kanaat edinmedikçe haik idal'esi vardır denilemez, Onun için Büyük Millet Mec

lisinin vazife ifa etmesi en uf ak bir tereddüde mahal vermiyecek sa)abetle oiacaktır. 

İsmet İnönü 

Hakiınler kanununun Cum~mreisimiz Cum~uriyet Hü~ümetinin B yın~ırh~ 
zaferleri ve Adliye teşkilatı üzerindeki 

tesirleri 
Reyi erini kul

iandılar Ercincan garı karşısında duyğu
larımız • 

l <;tinı:ıi ha~·atımıza yPni 
bir niı:un Ycrnıeği ga-

Ye edinin inkılilp kanıın

l:ınoın tam olarak tatlıi

kiııi temin yolun<.l:.ı itti

haz edilıni:-; ol·ın tedlıir
ler arasın·d;ı geçen intihalı 
devı-eı--imlc tatbik ~aha~ı
na intikal t•tmi.. olan ~i>5G 
sayılı llftkinıler kaıınnu 

t:hemmiyetli bir yer tutar. 

Kanun projl•sini Bü 
Yük ~Iillct .Mccli:::inde sc
lühiyctli Lir lisaııla izah 
ve nıüd:.ıfaa ctrrıiş olan 
0 zauıunki Adliye Yekili 
~ayın ~iikrü ~araçoğlu 

Yeni ~istemin ana hatları 
nı şu ~uretle H·lı:ui.iı ct
tırnıi:-'tir: 

• 

. ,; en~·ii k iıı kılfı bımızın 
ıçtiıııai sahada YÜ('ut ver
Uiği lh·o·i,.ikliklerin ııwhi-o ... 
Yeti Tüı k Adlivcsinc uü- ' 
Şt>n v:.ızifeicrin .dıenıuıiye
tiııi pek çok artlırıııış bu
lunuyor. E~siz Lir iııkıl:l
bın yaratmış olduğu l.ıu 
fc·yi·lli cst•r ,.c müesse:sc-
h•riıı tcmcllesınesi Yerıi . .. . 
111%:uııı tesis eden k:uı un-
laı ııı h:-ı kkilc tatbik edil-
1llPfiile ınüıııkiirnliir. Kaza 
hakkını haiz um·aların 
Lı, lwd •fo vfü;ulunu tc
lııiıı edecek :-ıurPtte tc~ki-
l:ıtJ"nd l 'l'" ' .... ın ması \"C un\: 
l 1 ;"ti· ·ıı 1 . . . 1 1 AL ' \ ıı l'rıtıın ııı n avlll \"H.-

tntıru~ oldu<ru yeni hu-
k k 

,,., . . ,. . . . . . 
u z.ıhnı,·etıııı uenıını::eve-

('ıık .. . 
. ve v:ı~;:ıtae:ık lıir ka-

tıılh·ett . . . ·ı . l 
J e vetı:-.tırı ıııesı ıu · 

~~ 1 • • 
s arı bu salında ittihazı 

Ankara 17Radvo: ı ., z:ı uri olan tctllıirlt~rin ilk 
:-;:ıfırıda yt'r alır. (.'iinkii 

lıiitiin kanunların tatbik 

ve "r.riuı kalıiliyoti Ha
kimlerin F~<.'.i~·c ve kifa
yeti mest>lelerile vakından 

Reisicuınhur İsnıct 
İnönü ve B a )'an 
İnönü, bu gün saat 
17 de 13elediYeve <re-

« i\lenıleketi baştnn başa demir 
ağlar!a ö:ülnıüş gö:-n1ek en bü
bük ~~ zıııinıizdir. » 

v • 

alakadardır.Una verilecek 
vt-~hc iledir ki adalı>ti 

i~ i t vzie matuf tl'cll>irl '
rin ınahiyı·ri ta:ıyyiiıı t'df'r. 
Kanun da hakiki kıymet 

\'C ku ,·ı.·etiııi o rııPıılıadan 
alır.,, 

., .., l") 

lerek ınüntehibi sa
nilt>r icin revkrini 

Yahşıhan 17 /Nisan/935 
lsnıet lnönü 

. ., 

''erı1ı:şl-.rdir. 

Oulğar Oaşv ~ili 
Atatürkün tabu-

~!illi $elimiz 5:tyın ~ 

1:-ıııet. lnüııünüıı Luııdan 
14 yıl ün<'e iru<l lıuynr- ı 

mu~ oklukları nutukla
rmlfarı bu veciwyi ~·azı. 
nıııın l.ıa~ıııa ko)·duk. Bu prl'ıı~iplerdl·rı ıniil

lwııı olan ll:lkiııılcr ka-
rıununda ebcırırni\'ctlc na- ı " • 1 d · Bıınd:ııı g:ı~·cnıiz, 14 

1 "Ik Il~ tu o'" nii na e e Q"l İ 1 : '.·ıl C\·vel il.·1n l', l•ı·ınıı·..,.: ol."ıı z, ra a ıırnn ı · P::;:ı$ a- C7 ı ı '.~ " 

l~iııı kadro~uıı~ 6İrel'ek- ıııetiıı Lir azmin uu 1-ıs:ı 
ı nriıı o-erek l'hlİYPt \ c O'e. i\ n k8 ra 17 Radyo: 1 zaman içinde dcnıiryol-

ıı.. h ' • ~ 1 
rek ::;eci.re itibari!e ciddi Şdırİns;zJe bulunCln culuk savaı:-ımızda Dl' ıa-
tecrl·ı·be ,. ,~ tntkı"kl"'re t·•. · f' · · ferler basarc.Jı•rmın bir pi-

- ... • .... S::l y ıı ı ı n şa ı rı n .ı z . · c-
bi ıutulma~ı hu::ııı::ıu ol ı~ 

1
.... l:> l . l. larn;osunu yapmaktadır. 

.Jll .,!2.·ar :>nşvc -\I ı ve ıııu~tur. Kanunun b:ıriz , , lf uhtereın Hei:;idiınhu-
vasıflarınd:ın bir diğ:ri de H<1riciye NL1ztrı Dr. rumuz İ::iıııet inüniirıiin, 
Hfıkiııılı'riıı t(·ıııinatı mc- ı Kö..;eİYarıcf bu o-ün (Türkiye Uumhuriy~ti de-
::-:t>lı·tüııc Yt>rıııb.· olLlu!'u E.. ... f ,..., . nıiryolları) tarihimle ilk 

· · ..... trıog·r,a va nıüzesı-ı>lıl'mnıi~·ctt!.r. _LJ_hclı>leri~ıe ı ... ,., ac;ılına. töreninin tl•şkil 
adal.-:t tcn.ıı g-ıbı ıııühım ne g;dcrek Atatür- c·den Yalı~ihaıı nutukla· 

bir Yezife tenli edilmiş 1 kü n tabutu önünde rındaki '' · · · · · · · · · · ~ark 
1 ı • · l · t · 1 • lıatl·'rıııın baslam:ısı t:ıri-o an a rııı .ııç ur t>:;ır ve ( ~~ j n 11 ~ ve b j r ce- "" • 

nüfuza taLi uluıak~m:ın ' • hi siya~etimiıde bı>lli baş-
len k kovıııus·tur. ı ı ı· biitiin ilhaınlurım yalnız _ ., -.. h hir mer ıa e< ır. 

kaııun YC vic<laıılarıııdan kü fertler Ilftkiıııiıı aıı- . . . . . . BiiyUk nıille>t 
:ılabilmeleri 'l'l':;kilfüı Esa. l'!lk kaııuıı ve vietlarıına .\[Prli::ıi lıu hattı yapaca-
::; iye Kaııunumuıda da bağlı olarak hüküm 'e- ğ'ıı diyirıcc Tiirk milll'ti-
dcrpiş edildiği vecihle ren·k vaziyette Luluııdu- ııin kabiliyetim~ btiıı:td 
azilurn ıııasııniyetlerirıi te ğundan emin olıııalıdıı !ar ı>tıııh:tir. 

ıııin ile miiuıküıı olauilinli. ki ınalıkerııcye ' "t: oıııın ..... Ba~l:tılı~ııııız ~·o · 
~u kallar ki kanım Lu , k:.ırarl:ıı ına tanı bir itimat hın lıitrce '" İ nokta Yol\-• ,... . 
mesuliy<1ti Ilflkimlerin ~ah· ' be~ll'yt:Liltıiıılt:r. tıır. l!it nih:ıye gitkcek 
sına l.ıağlı Lir imtiyaz ad- IIükiınlik nıC'skğ'inin namütenahi dc,·:101 t>dı>-
dı~twcmi:; yurtt:.ışlara ve- Müddei Umumilik tc·şkfüt- cektir.... "gilıi vel'izelPr 
riltn bir teminat ~ekliıı- tının, .\dliyc Y ekil inin deıniryolu politikan.ızın 

de telftkki eto1i~tir. Çün- -Sonu 2 inci sayfede- l esas ve heu~fleri olmuş, 

tur. Uu kaynaklardan hız 
alını~ olan kuvvet ileri
dir ki Türk haritası de
mir aµ;larl:ı c;elik rayla
rının izh·rile bczenmi:;;. 
yurdun biitünlüğii milJi 
dt1 miryollarla perçinlen -
nıi~tir. 

Yaratıcılık, yapıcılık 

ya;;;ıflarım da bünyesinde 
y:ı.::-:ııan ve milli kaynak
lard:ın k u \' vct alan Cüm
auriyPt lıük(unetİ~ UOğU 

bölg·edt~ yeni fakat; çok 
~anlı bir zafer dalta. ilan 
etti. Feyiıli Cümhuriyetin 

Sonu 2 nci sa.ydaf a-

·vurtdaş ! 
tnkılabı 

seven onu 
korur ko-. ' ruy,uc,u 
teşkil At 
C. H. Par
tisidir. 

Bir mil
letin siya
si ergin
lik imti
han ~a
manlarıl 
intihab .. 
günleri -
dir. 



Wlws Sesil 
nm r 

Sayı 117!? 
=mav ,_ 

Hakimler kanununun ~~--"Wm'M~'ltn~a~IF\1--~lYJ~a•·iiıı•vmw•_--_•_•_•~~lmJ!f_&------------~ 

Adliye teşki latı üzerindeki 
tesirleri 

H©ı lb) ® 1F D~ 1r ü 

-Ha~ tarafı l nd sayf:ıda-ı mi~ o!nn d:ıva adedi ~~P

Çt'll uürt yıl zarfınıla .\d
eınrine lıağl:rnıııa~ı ve her 
iki nıeslck ıniintesiplerinin 

ayrı kayıt \'C şartlara ta
bi tutulması. geri'k H<lkinı 
ve gnek ~lüdtlt·i Umumi
lerin terfilerinde nı tvtyyt'n 
''e tılüsbet esaslara. da~·a
ııılarak .terfide teıııyiz nc
ticcsile ölı;.ükıı ehliyet Ye 
muvaffakiyt>tin ' ' e mahke
meye irıtikul eden i~IPı uPn 
irıt:ı.ç cclilcnlcrin ıı:ızara 

alınını~ olnı:ısı ~55G sayı

lı Hakimler kanununun 
ıııcsıeg·ı yük~c!tmek vı~ da
'\'aları sür'atle ~e isab~tle 
neticelendirmek nınksadile 
kabul etmi~ olduğu e:-as
lar arasında sa!·ılalıilir, 

Hflkiınlurin liyakat ve mu
''nffakiyet. Jcrr.cC'sini ta
yin için tathik edilen kıs
ta!=; uir tar:ıftan lwr scıı~ 

inta~ cdilcrı iş nıiktarı di 
g-er taraftan Tenıyi;,e in
tikal c•den hükUınlPrin 

ıı:ıkz 'c tesdik ııbbetitlir. 
Bu ölı;n, biitüu mahkeme
lerin Temyiz mahkemesi 
tarnfınd;rn murakabesi c 
~a~ına \TC kaza ,·azife.sinin 
h:aplanna en uv1"un ol:ı-

liyt•uiu sür'at vt• ~:hl~liğ'e 

do~rıı eaaslı bir ilnleıııe 

kayucttil'!ini gi.i::ıterecek 
nı~lıiycttedir. Vil vaki 1D36 
yılında iutaç edilerı 707U3 
a~liye ceza chıv:ı~ırıa nıu

kaLil 1937 yılında 775~1 
a:-;liye ceza ua v~ısı netice
k·ıı<lirilm:ştir. Asliye llıı

kukt:t 1U3ü senesinde ka
r:ıra hnğ'lanan da va atle
di ıoıuıs, 1037 yılında 

rn~J417 dir. lI ukuk ve cc-
1.:1 davalarının umumi ye
kfıırn d;, : ı yrıi surette ıııeru
nuuiyct verici Lir halde
dir. 1 !);J(; yılında, intaı; e
dil nıi~ oları 4üD245 <fa va
ya mukabil 1037 yılında 

flG:3Gb:3 <l •• ,. a neti celenui
ı il ın iı;.ı i r. Görülüyor ki 
Türk Aılliye:;i µ:ı ı;en dört 
yıl zarfında elde ctıni~ 

oldııi'Y-u bu ııl't ic<·dıııı hak-

Köseivanof şerefine 
Başvekil Refik Saydam 

tarafından parlak bir 
ziyafet verildi 

Şehirden-Köye 

Mcrlıab:ı köylü d:ıyı· 

hır, Xasılsmız iyirr.i5imiz: 

Köyden gelenlerden ikin· 

ti müntahip seçimine he

pinizin büyük Lir affıka 

O'fü;terdirrinizi ve revleri· 
~ h • 

~ b 

ıııdır. K;rnun, da\'uların 

sür' n tle i ııt:H·ı ,.e l!ftkim
lerin ehliyeti üzerindeki 
teöirleri ge<:en dört yıl 
zarfında ı;ok batiz oir su
rette bissedilıni,.tir. Filva
ki kanunun ilk tatbik 8e

nesi olan 1!)34 yılından 

1!)38 yılına kadar lıiitiirı 

Cüınhuriyct nı:.ıbkPmele
rindt>n sadır ol:ın kararla
rın rfemyiı uıalıkeuıaı:iiıH.'C 

tasdik ııislıcti her yıl ge
çen bir yıla nazaran ue
v :.ıınlı l>ir ~ ühelmc k: ı y 
dctıni~tir. · 

1 

,... 
kllt• il'tihar <·del' ek \ ~.ıi 

: ettNlir. 
Bu ıla teknik ve lıil-

A nkarn 18 I~adyo: 
Başvekil H.erik Saydam 
tarafındau Kösei vanof 
ve refikası şerefine dün 
gece Ankara Palasta 
verilen ziyarette vekil
ler. Hal'iciye erkAni, el
çiler ve bir çok zevat 
bulunmuşıardll'. 

Baş~ekil Hefik :::ıay
dam söylediği nutukta 
bilhassa şunları söyle
miştir: 

I giye d :ıy:man ı a-yoıı cl 

Bay Başkan: Bu ak
şam burada EkseJansı- 1 

nızın şahsında Bulğ· ar 
Hükumetinin reisini se- 1 

lfimlamak benim için 
büyük hir memnuni
yettir . Bul'aclaki i~aııne

tiniz T\irk Cümhuriye
ti ve hükQmetinin Bul-

ıııes:iinin in kilfıp p: e ı ı :- İJ ,_ 
leriııu<!n millht•ııı 01:11 :ık 

'u onun ı;izdigi ~· ol.la 

ğar milletine karşı bes
lediği sempatinin ne ka

l dar metin olduğunu gös-

1 

)'tirli menin hir l'M'İ •i ; r. 

Cum~ur iyet HüKômetinin BayınOır lıK 
zaf erlari ve 

Er!:İncan garı karşısında duyğu
larıınız 

-füı::-: tarafı 1 nci sayraua-· rede k:ır~ııa~unı~ \"f! Erıu-~, - , , . 
ı ruuıa serbe::;t yol vcrmi~-

wım:ın aLiJ.<'lerinden bir tir. 
~ahc:>eri de Erzincan <la 
!{urdu. Bu kurulan abide- Bazı hadiseler vardır-
ııln adı ı Erzincan Uarı ) ki: Umumi bir lıakı~la ; 

Bu ~·iikse1i~ kar:ırJar- dır. mahiyet ve kıymetleri , 
<la.ki ü•abet. den·cesinin Bu gar. IJaydarpa~a- mana ve ifadeleri birden 
l> iiyük L>ir mikyasta art- d~n kalkarak Ankara, bire ve lıiitün <ltıinlikle-

t 1 .. t · r.• · g· lı l ı ile ka vra.nam~ız. Fakat ·, tığını vuzu ı :.ı. gos erır. 1\.ayscrı ve ıvas ına a . L 

Hftkinılerio Lilgi ,.e ehli- lı:lerini a:;.arak Erzuruma taf~ilata giri:;;ilerck irıcele-
ycti l>:ıkıııııııd:uı müsbet vı~ daha ileride kafkasla- melt~r göklc~tirilirse bn.sit 
rakamlara <l:ıyanan L.ıu r:.ı. uıannıakta olan (An- gürüııen hadiselerin her 
netice 2yrıi zamanda na- kara - Sivas - Kafkas) birinin hüviyet ve <lt'ğcri 
kız adedini nıaltnu:'\ ve Dcmiryolunu Sivasta.n iti- meydana ı;.ıkar. 

• 
l..ı u itibarla <l:ıva]arın tem- haren 353 inci kilomet- -Sonu Var----------...;.;....;;::.:.:.:.:.:.;:;.::._;_ ________ ~~...!,;~ 
yi1, mallkeınesine gidip gel-

me inık:lnlarını tahdit ev- ı· k ı A • k ·ı A t • ' 
~~~·~u~1~~ğ~:~,~~ h~~~~;~ n ı apçı, ın ı ap par ısı 
'""~~: ::::'·\:ı~:işt~~- nin kadros·unda yer alır, 

terecektir. 
Başvekil Nutukları

na devamla iki mem
leket arasındaki dost
luk, bitaraflık ve hakem 
muahedelcrile derinle
şen dostluğa ve ~ela· 
nik anlaşmasına temas 
ederek nutkuna şu söz
lerle nihayet vermişti!·. 

Ekscıansınız ve ma
dam Kösei\·anofun hu
zurunda bu dostluk ve 
kardeşligin bir remzini 
görmekteyim. 

Kösei vanof ta Baş

vekile verdiği cevaba 
şu sözlerle başlamıştır: 

~öylediğin i z güzel 
sözler ve huduttan gü
zel merkezinize kadar 
gösterilen hararetli ka
bul beni çok mütehas
sis etti. Bundan dolayı 
minnettarlığ·ım ı arzcı -
mek isterem. 

Bulğaı· milleti birbi
rine coğrafya ve tari
hen merbut bulunan iki 
memleket arasında. esa
sen mevcut dostluğu 

daha samimi bir hale 
g~tirmek suretile mü-~ 
teba~sis bulunmaktadır. 

Misafir Başvekil bun
dan sonra Türk- Bul
ğar dostluğ·unun gitti k
çe inkişaf ettiğini teba
rüz ettirerek Bulğ·ar 

milletinin Atatürkün baş 1 

kanlığı zan.anında Türk 
milletinin yarattığı za
fer ve t serleri h~yran
lıkla takip ettigini söy
lemiştir. 

nizi müttcfika.n Cünıhuri· 

yet Halk Partisi namzet· 

lerine verdiğinizi i~itt ik. 

('ok sevindik. 

Haydi sizi göreyim 
köylü dayılar, Kadw, Er
kek virmi iki y3sını bi-

~ - . 
tirenleri sandık b~:-ına . 
gönderin ve onlar:ı re\'-
lcrini parti namıetleri~e 
vermelerini &öyleyin l.>u 
gün için sizden beklenen 
büyük "atan bur l u budur. 

Sizleri bu günkü ha
yata kavu~turan Cümlıu

riyet Halk Partisiııe ve 
onun hükumetine ve ~izi 

daha bi r çok varlıklara 
ka vu~turacak olan ~<:v

gili ualıamız, CÜwhurre
isimiz İsmet İnönüve olan 
bağlılığınızı tazele~ek iı;iıı 
Jurı.na<la.n rey sau<lıkları 

. başına ko~un. Emi köylü 
dayılar. 

Sızden güzel habcı ler 
beklerim. Ho:;;ça kalın. 

Ka r a dav ı ., 

Yeni Neırlyat 

Çocuk 

Çocuk Esi rgenle 
Kur u n1u Genel Ater
kezi ta rafından çı
ka rıl nıakt a o 1 a n 
(Çocuk) cıd ]ı dergi 
nin (129) Sayı sı ç ı k 
nııştır. Yu rt va vı u
la rının sa Q-lık, so~-Ziyafeti bir süvare ~ ... 

takip etmi şti r. ya l Kül türel du ru ın-

Hitler 
hı rı nın i nkişrıfın a 
hizn1et eden bu ki v
rnetJi dergiyi çoc~k-

~nka ra 17 l~a dyo: la ra, çocuklu ana 
Hıt ler dün sa bah sa- ve- b abala ra t avsive 
at 17 de Vıya ııeye ı ederiz. " 
geln1iştir.. 
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- Sayfa 3 fUlus Sesi) 

TürKiye ra~yo~ilüzyon Postaları 
'Türkiye radyosu Ankara radyosu lrlÜJırk Köy~lUı~tüı 

Cümhuriyet idaresine ve kurtarıcı 
Şeflerine olan bağlılığını 

Uzun Dalsra: 

Kısa Dalğa: 

1639 m. 183 Kes. / 120 Kvv. 
19,74 m. 15195 Kes./ 20 Kvv. 
31,70 m. 94u5 Kes./ ~O Kvv. 

en aziz varhk halinde benliğinde 
yaşatmaktadır 

Bu günkü proğram 

Kanun köye kazai se
lahiyetlcr de ~ermiştir. Bu 
suretle lıir çok hukuki 
<lavaları kcudi araların
da halle inıkiln bulalıi
lirhff. 

Bir ka.ç köy ara:sında 
lııüRtcrek isler için kliv 
ht!\:~tlerinin' aralarında bi~
lik. yapmaları kanunla 
derpiş edildiği gil>i zirai 
<ll-'aviı·ün verinde ve düze-. . . 
llinde g-itmesi ve k.öylii-
lıiin mal cau ve ırzının 

' korunma$ı iı;in de köy 
Zabıtasına ıııülıaim selfüıi
YetJer ,·erilıııiştir. 

Devlet kendi v:u lığ"ı de
mek olan köyü daima el
de tutmuş Ye küyiin kal
kınmasını te:sri edecek 
esaslı t~dbirleri pro~ra
mın llaima ba.,ınd.a bu
lu nd urm u~tu r. 

Vergi ~i:..temlcrimiz ~ 

şinıencliift•r siyasetimi1. , 
suluma progr:ınıııını, 1irai 

i~lalıatımı'Z, kültür hare-i ket!erinıiz, iktisaUi k:ılkı.n- 1 

mamız, geni~ sağlık. mu- ! l l'adele tedbirlerimiz ... dev-
i IE>tin lıcp bu hedefe ı~o:t-
' rıı yüı üttiiğ'ü büyük köy 

i~ierimiıdir. Bıı da gö:-;te-.. 

illıamile dünya milletleri
ne fazilet örneği olan 

köylümüz; mektepsiz köy

lerin kimsesiz ve b:ıkını

sı ü zeki yavrularına yap

tığ'l 59 kargir ·10 :.ıb~ap 

yatılı parıs·yonda da bin

lerce y~vruyu Curnhuri-
yetin öğn·tmcn \ 't' ef{il

meıılcrinc tt:nli l'tuıi~ l>u
lunmaktadır. 

13,30 Proğ'ram 
13,35 Müzik Kabare Çi

gan-PI 
14:00 ;;ıc·ııılcket Saat a

yarı. ;Jj;rn~ \·e ınet.,oroioji 
haberleri 

14, lO Tiirk miizigi 
ı.t,40.15,30 ~lüzik Dans 

nıüıigi-PI 

ı 7 ,30 Proğ"ram 
17 ,35 Müzik Dan~ 

-PI 
saatı 

18, 15 Türk uılizigi Halk 
nrn:-ikbi 
18,:~3 Tiirk ıııiizigi l''astl 

beytti 
. . 19,00 Konuşma Dış politi-

Dün saltanat nasıhı- ka h<ıJb,...leri 
nin köye .bıraktığ"ı .. (ftm~~e) 1 19: 15 Türk rnüıigi Folk
cüıü yerme bugun koy ıor-lialil Bedii Yöuetg-eu 
kt·ndi camiasında de\ le- 19.30 'l'lirk nıüzigi .Mu
t in dağıttığ'ı bir çok fay- ali!~ Xnri Ilalil Poyraz 

~0,00 Ajans. meteoroloji 
haberleri, Ziraat borsası 

fiyat 
20,15 Müzik Neş'eli plak

lar -R. 
20,20 Esh·ım, tahvilat, 

kambiyo - ı.ukut bı>rsası 

fiyat 
20,30 Meıulı:ket Saat a-

yarı 

:?0,30 A T~tkdim 
B Tem3il ve Türk müzigi 
21, 15 C :Me:;;hur virtüoz 

Zino Francescatının Ke
man n.esita.h 
~2,00 Haftalık posta ku

tusn 
22, 15 Resitalin devamı 
23,00 Müzik Cazband 

-Pl 
23,45,24 Son ajans ha

berleri ve yarınki proğ
Du kanunun ı;erçe\·e

lediği iktidar ve selahi
Yetler; köyün inkişaf sa
hasını hü vivet ve icab
larile müten~zır uir hale 
getirmek gayesini rstilı
U:ı f etmiştir. 

riyor ki bu denin trlfık-

ld:5iııe güre küy ; devle
tin temt·li; memleketin 
urısmu a::fo;idir. Kijy nıü
kelllıfiyetini nzalhnak; C. 
Halk partisi hükfrınetinin 

s::ırı;ılmn bir lıedcfidir. 

r:ım. dalı e:5crlerle doln U45 ,.e arka<l:ı:;:hırı 
okuoıa. Olbsı ü:~4 kütiip· -=-----:-----~----------
hane yapatuıakıa inkıta- Mardin 

38404 muhtarlıkta ida
re edilen kövlerimizin ha
len ~0077 si~de köy ka
ııurıu vilrütiiın YC'rinderlir. 
Mtvcut kövümtlzün 11175 
i ı ·o · ··r v den aş:ığı nıı u~u 

Cılanıardır. Xüfusu 150 -
50o arasında olan 20451 
köyümüz vardır. Nüfusu 
00o den fazla olan köy
lerimizin sayısı OE:68 <lir. 

Köyde planlı vE> prog- j 
l"arnıı mesai tısastır. Bu
tıun htdefi mamur ve 
lnüreffeb köyü yar~tmak
t~dır 

İktisadi kalkınmamızın 
ltıilJi bünyeye mal edil-
nte~ı· . . kl 

·~ , ıstıhal kayna · arı-
lt\ııın ku v vetltnınesi en-d.. ) 

llstri hayatımızın inkişaf 
etın ... 

"sı ve nihayet satın 
alma k . . . t 

apasıteı:;ının ar nıa
sı ~ . 

•<;ın küv lü ve istinad 
etın J • 

lll ek ana davamız ol-
\l~tur. Bunun içindir kiı 

Köy yolları üzerindeki 
ıııanii nıurur avarıztn iza
lesi teker !ekli ,·esaitio 
geçme. ine ınii~aid hale 
cretirilmesi üzerinde La~-e 
)anan planlı \'C sistemli 
nıe~ai verimini her gün 
<:oğaltınal~ tadır. 

bın kiilt.iir ihtiyacım t:ıt

ının etmeo·e ı·alısmakta-ı=-, ") • 

dır. 

=-Sonu V:ır-

~ ... ~ ....... ~~ 
ı BU GÜNKÜ ı 
fPOSTALARf 
•~ .................. . 

18/3/1939 Cumartesi Kıiy çotuğu imamın 

uyutucu metodun<lan; küy 

<l~likanlısı <l:ı öldiirücü Bu gün gelecek 
telkinlerinden kurtulmu~ 

her türlü sağlık şernitiui Tre11 postası yok-
haiz 5350 irfan ocağında tu !·. Saat 10 da Kızıl
ve bunun yarısı katlar <la tep, Derik, 12 de Nu 
erritnıen yuvasında asrın 
t;rbiye ve tedri8 sistem- saybin, 13 te Cizre, 
ıcrile cüınhuriyetin 10000 İdil, 1'1idyat, (iercüş, 
ne yakın öğretmen ve Sa vur, 14, te Diva r
eğitmeni onu yarın için bakır, İstanbul,~ An
veti;ı.tirnırği ele almıştır. 

b1ill~t mektepleri :acrsba- kara ve Anadolu 
nelerinde ~e ona lıily_~k posta la rı ge lecck, 
ve ileri mıllct olarak yuk- t 

18 
d,. ~f . 

11 .. . saa e ı en pos· selmenia yo arı gosterı- . . 
liyor. içtimai ~rardım gi~i l tası gıdecektır. 
en büyük bır hasletl.ll 

Askeri ihtisas 
mahkemesinden 

Kaç3k~ılıktan Suc;lu 'e 
elyevm Suriyenin mü~er
he köyünde mukim bu
lunduf!u :ınla~ıl:ın Kızıl. 
tepenin telfe~·ı küyiindcr:ı 

murat o~lu bekiıon 5 gün 
zarfında Mardin ı\:,kcri ihti
sas mahkemesi sorgu lıa
kiınli r~ine rnurac:ıat etme· b 

digi takdin1c A;-;kcri u ·u-
lun 2 lG ııci madde:si mu
cibince Türkiye dahilin
ueki mallara h:wiz konu-
lacavı ilfln olunur. 

b 

Mardin 
Askeri ibtiaas 
malıkemesinken 

Kaçak\ılıktan Suçlu 
ve elyenn meçhul köyün
de mukim bulunduğu an
l3ş1lan Diyarbakırın h:ı
v ar en köyün elen 
m u s t a f a o ğ 1 u eyiip 

on beş gün zarfında Mardin 
Askeri İhtisas malıkem<'si 
sorgu ha.kimligine mura
caat etmedigi tak<lirdf' 
Askeri usulun 216 ncı 

maddesi mucillnce T~!~i: 

~1ar~in 
Nafia Mü~ürfüğünden 

t - Eksiltmeye ko
nulan İş : Mardin-Di
yarbakır yolunun 56+ 
000 - 60+000 inci ki
lometreleri arasındaki 

Şose tamiratı esasiye
si. 

2 - Keşif bedeli 
(821) lira (31) kuruş
tur. 

3 - Eksiltme 27/3139 
Pazartesi günü saat 14 
te Vilayet Encümenin
de yapılacaktır. 

4 - Muvakkat te
minrrtı 61 lira 60 ku
ruştur. 

5 - Bu hususta da
ha fazla tafsil!t almak 
isteyenlerin Vilayet en
cümeni ile Nafia daire
sine müracaatları nan 
olunur. 

11/14/18/23 

ye dahilindeki mallarına 

haciz konulacağı ilan olu-: 
UUI: 



iDAREHANESİ JVI.ARDIN'DE a Umumi Ne~riyat ve Yoı:ı.ı i~leri 

Eald Halio:e~ Biaasi Hus:ai Daire 

T clf:raf Adresi 

.\fardinde ''Ulus Sesi .. 

Dircktnrü 

jf. ~ire: Bn~·:ı: 
Basıldığı yer: (ULUS S ESI) Laaıme•i 
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a 

•• yu 
cu • 

Bir va • s 
!!> . .. 
ır yokmuş~, 

Evvel zaman ieinde 
:> 

(;OK G. l l HiKAVE 
• 

it B IR 
Sathk için İçi çok güzel Hikaye ve 
Masallarla dalu. bu eiitibı her çoeu 
ga tavsiye ederiz . 

1 

't=a 

mlllmi~~~~~~Yl!E:l~~::t5llS:ı~~~ima:il~ 

";e 

Tür Hava Kuruinu 
2J cı - T [ R T i P 

Büyük Piyangosu 
ii ncii f\: eşide: 11 Nisan / ü3U dedir 

Büyük İkramiye: 50.QQQ Lil'adır ... 

Bımdaiı ba .. ka: l:l.000, 1::2.0üO, 10.000 liralık 
ikramiyelerle (~0.000 ve 10.000) liralık iki adet nıii 
kfıfat \·ardır ... 

• 
Yeni tertipten lıir bilet alar.tk i.;tir:1k etnıe! i ih-

~~ mal r-tmryini.:. ~iz dl· piyangonun mesut ve balı ti- ~ 

;'arları ar.ısına girmi::- olur:::mıuz ... 

• 

-:o 

1'ürk evinin şe

refli ananesi kiler
dir. 

' v:ın bir ev. Cocuk-. .. 

Kavanoz. ka v:ı
noz recelleri. si5e . . . 
şişe şurupları oln1a- 1 

suz bir vuva k~d ır 
tadsızdır. 

Bu güzel anane 

ınızı vasatalını. ., . 

~ ~~-.. ~ifiiii1~ , • u;J: ,.3 •-• "/!, ... _,. ~ • • • ~ ..,, • ~ . ~~·~ :~~ın· 
'?! :. . \_• 

(( 
(( 

M 

~ 
~ 

B©ı~om~vö t; 
t.;i\ 

Doğu · ıııerinin en mo~ern bir B A S 1 ~ E V 1 O 1 R 1 
Dı'i\io S!M•t~'l'U2"0~::ıti4131!1fa ,... 11 ~~ 

~--~------------------~ ~ 
Her neYİ J)efte r, Çek, Bo- Yeoi ::etirttigimiz ~ 

fant.azi ve kübik ~-... 
no. ı\la kbuz. Ktı ~ıt başlık- lıarnerıe çok ş~k '5t,. 
lan, K.artvizit. Da vctive, ~eçete id1gıları Ç"f.., 

D f . l · s· ., basılır. F1_ uvar a ış en .... ınema ve ~-. 

l .. ivatro biletleri çok güzel Miiccllithaneıniz .. ·ardı r. f.'L-./ 
hi; şekilde h:ıs•lır ve kısa fler boycla kit:ıb. lh·!ter ~0• 
bir ınüddet içinde teslin1 ''c ~:.ılr lıiitün ~r·yler ~ok ·t: 

~ık \'C bcg.•nile~ek ~ekil- @• 
edilir. de tecli<l edilir. ~ 

·' 

\-~rilt·cek :5ipariş1er. ı:ödrrilec(·!.- paralar jhnlinde 
BasımeYi) ld:ıre müdiiriiil!ü n:uııına g-öndt>rilmt·li(iir. 

Oısarıdan gönderilecek sinari~ ... nümunelcrinin 
~ . 

rsuetle yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. 

t: 
( Cluı:ı ~t~:-i il~ 

'(''.:'J 

ok'Jnaklı hir T...f/ 


