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Sahibi ve Başmuharrir 
SİRET BAYAR 

'ılenııe•· a.et menafune aıd vazılara 
l!aviaıarımız nvıkt;r 

Basılmayan y~zIJar ~eri 

- VPriimez. 

On ili inci ~· ıl . 

-
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Pazartesi 
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Mille r Cemiyeti bu gün 
Al m an - 1 ta l yan askeri ittifakının 

toplaniyor .. 
ilanı bekleniyor .. 

Hatay Devlet Reisi 
Aukarada 

Bay Bonnenin 
nutku 

1 Milletler Cemi
yeti 

Ankara 2~ Radvo: 
"' 

, Ha tayın Türkiye- ı Aııkara 22 Hadvo - t 
Farans·z Hariciye N .ız ı 

' 1 

)re i{a VUSlliaSl ı · ı Bon ııe d u ıı ı ı ıulrn l iY -

~I illetler Cenıiveti . 
i o lSt" ~ i bu gün top-
);. il' c . ık, nızıwnıe

dt' hu! u ıı < ı n (.: ı n İs
t. k l t · ı i ,j tetk ı k edt'-

1 .ı. • 11-' ı· b i ı I ı g i k o ıı g r C' !'i i ıı cl e ' 

t:ks0Jan~ Tayfur .'.' ökmen 

Ankara 21 Radvo: 
" 

fi <1 tav devlt:t reısi 
"' 

eksda ns l"a yfu r Sök 
llıen Ankara ()'el

ö 

tniştir. 

l>iı ııutul' ~iiytıye f'k de-
m . ~ ıı· 1\1: 

Bıı g-tiıı ,11 \' ;ıı, ıt g-a1.t•t•• I 
:-i ıı lı . .\ .. •111 r~ ~·m.d ıtı ! "Fnrn .... a Hll·l t' o!-
l ;,~ 111,d,C11PC1ı'. !la\ ;ı~ :ıj<I U · 

•.ıııııı h ldhıi..d ll :n:w 
lllt-M•l ·~i h ıı.. .. • .ıı ı cl ık i Türk 

d uı..u gııı ı lıu uun de 
m ı lıi ~eı Pf cüı ıresınde 

su h i~temekıecliı·. 1 

Fı·aıhn , hiıtü n Av-
Fr:ııı~ız :ıııl a <;:ııwsıııı ıııe v-

. • ~ I'Upa mc-.:el e:-;mııı ~tıllı ı 
7.•JlllJ ,ılıı.-- t•dı·n·ı~. \'['ır:ıııı• 
nıakul ::-ı ·k liıı illıuk. t7ı lu- 1 içıııcl e hallcdi!m('::-;İııc 
; 1 1 

t . 
1 

.1 tarnllanJır. Yalnız kc.ıbul 
;unu. ıa-. "a ıır ~ P ~ı ara- . . ı 

' • . · cdemıvecegııııiz bir sey 
ııııaııııı ıııııııı k uıı olmadı- u .. • 

vaı·:-a o <la cebir ,·c ' 
gı nı ' e H :ıtavlıhırııı d:t . . 
ı. k .. 11. • ı. ~ . şıdcletın adalet ve sul-uu o·ıın ' U ~ l' ' 1 ut••rt: ıınıı- · -

tı r b~ hun ü~ltirıdp vtiı ütülmek •. 
verek doı•rudaıı doırrn \'a ... . ~ . : · - · 
J ı:ı • l": ~ ıstenılmesıdır. 
ana v:ıtaıı:ı ıllıaklarıııı ı::ı- Bay Eo~ne 

c ekt i r, 

Ahnaı -ltalyan 
Askeri an!asması ,. 

1 
A ı. kar ;1 22C< Husu

.... 1 o - Alın~ın - ltal
yan askeri paktının 
l;u gün ilü.n edılnıe
si bt klennıektedir. 

u·111t.>I~ te _hak 1ı _ b ııl u11c'I uk-, 
_hırıııı tebarüz t) ttirı~iş- "e 
bu illı:.ık günürniıı de ar· 
tık yaklaşım~ olduğ'ııııu 
kayuetmi\ tir. 

Hitler, Kont i~anoyu 'Tevfik Ha~i Baysal 
kabul ettı ls~arta Valisi ol~u 

Suriye kabinesi 
Katti surette çekildi 

<.. Konuşına~a fon Ri~entrtp· 
ta oulun[u 

A nkara 22 l~adyo: 

Saın - Surive ka- ' 
~ .1 1 

binesi, naG nnıa hede-

desinden başka bir 
ı11u<l hedeye nnı v:ıt:1 · 
kat ede1~1iycceğini 
btyan ederek kati 

surette istifa eyle
ı11iş ve isti fa ka bu 1 
edilnıiştir· 

Cuınhurreisi Ha
şim Atasi istişare
lerine başlanuştır. 

K~ bine buranının 
uzun sün ce<ri tah

~ 

nıin edil111ekteJir. 

lort Halifa~s 
Cenevre~e 

Ankara ~1 Radvo: 
Jno-irz Hı1ricivt> Na- 1 
~ . 

zı.-ı Lo:- t B cılif~lks 
Ceoe\'reye nıuvasa
la t et nı i§t i r. 

Kont Civano 
"' 

Hitle r, dün ltalya 
! l ı ric i \'e N ~ı zırı kont 
C ı v:H' O\'U ka hul ct-

..1 r 

ınis·ir. Al111·1n Hari-. 
Cl\' e N ızırın ı n da 
bulundui!:u bu oö-.... , ,..., 

I rü~ııı~ uz.~ın .. nıüd
• det surn1uştur. 

20 bin İtalyan askeri 
Hay Tevfik Hadi Baysal 

Eski Adnna valisi 
Bav T'e\'fik Hadi 

"' rinde ıı yirnıi bin as- . Baysal Isparta veli .. Aukanı ~1 R ad,·o: ' 
"' 

liJer bu gün Ne:~poli- \ li.ğine tayin edilmiş-
ye gelıni~tir. tır, ., 

İspa oyada bulun'1 n 
ltalydn gönüllüle-



~ayla 2 

19Mayıs1919 
Falih l~ıfkı Atay 
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Danıat Ferit <-Siz ıı c 
dersiniz?> diye sorar criui • b 

Cevat Paş:ının yüziine 
baktı 

- Gyleüir ef cndim. bu ı 
gibi i .. ler <lalıa h·i Yerlerinde 
hallolunur. 

Sadrazam mutmain 
değildi. Onun kafasında 
sanki daha büyük bir' 
endişe, sual şekli aramak
tadır. Ve bir:az heyecarıh 1 
bir ses16i bir sual ağım- ! 
dan çıktı: 

- Peki, ~iz bmı:ı ku
mandanızın bütiin mın

takası ne olacağım harita 
üstünde gösterir misiniz ? 

Damat I•'erit'in dibtü-• 
ğil vesvese meydanda 
idi: 

- Henüz ben <le pt>k 
iyi biluıiyorum. 

Ve küçük Kipert paf

tası üzerine elini koya

rak: 

İhtimal şu varç-a .. 

Diye bazı "ilflyetleri 
tahdit etti ve daha mfl

nah bir tarzda Cevat pa

şanın yüzitne baktı. O 
dedi ki: 

- Eft·mlim ıuıııtakanın 

o kad<ır dwrıuııiy<'ti yok
tur. Paşa tabii o ıııınta 

kadaki ku\'vctP kumanda 
edecektir. Hu~ zaten ne 
rede kuvvt1 t kaldı ki .. 

Kahve gelmi~ti. Sad
rAzam daha inşirahlı, mi
safirlerine birer eli' siCTarn 

r"I 

ik rn ııı eı ti . 

Mu~tafa K cınnl. Ce,·at 1 

pnş:ı~~, koluna almı .; N'i 
o.ant:ı~ı caddesiııin y:.,·a ':i J • .. 

kaldırımı iiıeriııd e Fıkı 

:adımlarla Te.;.:vik in )·w· ' .. . . 
doğ'ru yilriiıncktı>Jir. Ce
vat paşa samimi lıir li
sanla ~nrdu: 

- Bir şey mi yapacak
ııııız '? 

- Evet, hir ~ı'y yapa . • 

ca~ım ! 

- Allah mu\'affnk et

. ~ol 

.,, 

- ~Iuval"fak olacağ·ıı ! 

Hirlıirin<ll'n ayrıldılar. 

., imdi lıarekl't ctmt:k 
ic;in başka lıir iş kalına

mı:-tır. Bahrh·c Nazın Av-. . 
ni paşa ordu müfetti~liği 
karargfıhıııı Sam::.una nak
lenecck vapuru haıırlat

nıı~tır. Vapur lü :Mayıs 
gurıu gabahtan ak~ama 

kadar U:ılata rıhtımında 

)1 u:-;taf a Kem alın emrini 
hek li ye('t•kt i r. 

~Iustafa Kt-mal ı:ıon 

' 'etlai yapmak üzere Er
kfmı harbi ye tlaircsindP- , 
reii>lik biiro:5undaılır. Lr
kfmılıaı biye Heh;i F'evzi 

Pa~anın yerine Cevat pa
şa tayin olunmuştur. Ha
l<>f selef vazife devri yap
maktadırlar . Yeni rei~ 
masanın ha~ında, M us
tafa. Kt'ın:ı\ ve Fevzi pa.-

fa kar~ıdadırlar. Kapı ka

palıdı r. 

Fe\·zi paş:ı lzınir kar
::;.ısm iaki adalarda top
lanan Yunanlıları karaya. 
g·t>lirlenH' att>şle karşıla

mak i~· in emir verdiğin

den birinci ordu nıüfet

tişliğilr '':ızift>8İnd~n uzak
la~tırı l mı ~tı r. 

llasa iizcriııcJe a<·ılmı~ . . 
bir Türkiye aaritası var-
dır . Güzlt1 rinden , yü
zünden ,.<' tanından Fev
zi p:ı\':rnın pt!k d t.'lğun ol
du~·u arıla.~ılıyor. 

~( usata Kemal : 

- Ben Aııadolıı~· a. gi. 
di .vo rııııı. Aı:ı.ıııızda fazla 
ın ii ı ı :ılrn!" :ı va lıa cl' t. YOK· . . . 
tu r. Si'l. lıaı ı :1 y:ırdım edt·· 
eek;:, İ ııiz. 

- - Tnuii .. E' ı' t.. 

- V:ıkit gPçmeden ilk 
yapıb<·ak i~ Ulukışla ci
"arında huluınıp ta şi 
men<lüfcrlc naklt>dilınele
rinc mfü~:ıadc olunmayan 
yirminci kolor<lu~·a ~imdi 
viiriiverek Anka.raya ha. . . . 
reket etmelerini emredi- j 
nız. 

-Sonu Var-

(lJlus Sesi) 

SEHIR Ve • 

İLÇE 
il A B E .'7 L E il İ 

ilçelerimizde 
19 Mayıs Gençlik ve Spor 

Bayramı 

Derikte 1 
1 

Derik 21 t"H ususi] 1 

19 ~'1 n y ıs G n ç l İ k ve 
"' 

Spor bayranıı, in
kılabın1ızın başlnn

ğıcı adına Halkevi
mizde ycıpılnn te
zahünttln kutlulan
nuş, kuzular kesi
lerek bağçeJerde eğ
lentiler tertip olun- 1 
mnk suretile ve her 
taraf şanlı bayrak-
la rımızla süslenerek 
geçmiştir, 

Savur 
Kaymakamı 

i\1ezu nen şehri nıi 

ze gelnıiş bulunan 
Sa vvur l(a vnıa ka-., 

mı dün Sa vura dön
nıiiştür. 

Savurda 

S:ıvur 21 [Husu"i] 
Günlerdenberi ha 
zırlıi[ını ya ()tı<rınıız ....., - . ..., 
l\J .\:lavıs Gençlik ve 

"' 
Spor bayrann ka-
za nıızda da çok he
yecanlı tezahürlere 
vesile hazırladı· 

Ş;::hir başt~ n ha
şa al bayrak
larınıızla donat1I -

nııştır. 

Nusaybinde 

Nusaybin 21 [Hu
susi ] - Kaza ınız
da <la 19 ı\la)'IS genç
lik ve spor bayra-
1111 çok neş'cli geç
nıiş, her taraf baş 
tan başa b.ıyrakla
rınHzla süsl~nnıiş
t i r. 

Sayı 122C 

Şehirden-Köye 
. 

Merhaba köylü da.yı-

lar. nasılsınız. ne var ne 
yok. 19 Mayıs Bayramın
da Lir çoklarınızı aramız

da görnwkle çok ~e,·iıı

dik. ifa böyle daima bir 
toplantımız. bayramımız ol
duıııu geliniz. Si1.lere her 
zaman lıaşıwız üstünde 
yeriniz vardır. 

1 U M:ıyn; Bayramı do. 
layı:?.ile size bir ~ey ha.
tırlat ayı uı. Cüınhııriyctten 
evvpl bu mevsimde &hic
ri korku alırdı de~ il mi ? 
Ha .. ınızda bir a~:ır belası . 
vardı. .M:ıbsullerinizin on-
da biri elinizden alınırdı. 
Yalnız Lu kadar mı va: 
.M ülteıimin şabncsi g~lir, 
verirdiniz, :Mültezim gelir, 
ayrıca ağalık payı alırdı. 

Ilfüıı<l olsun şiıocli bun
lar kalıiıadı. Sizi bu mes
ut giinlere kavuşturan aziz 
Atatürkü daima sayğı ile 
anın. Büyük B&.bamız 

ismet İnönüniin de uzun 
yıllar l>aşımız<la kalması
na hep beraber dua. ede
lim. Sayın dayılar. 

Karadavı 

Midyatta 

i\lidyat 21 (Hususi) 
Evvelki gün giirıdüz ve 
gece caddeleri dolduran 
yüzlen.·e halkın i~tirakile 
kutlurıanan Geııt;lik ve 
Spor llayraını ı;ok ne~· 
eli geçti. 

Midyat Sporcuları 
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~ayfa 3 

' S~ırı - Ho Ko.ni-
serin son nutkundan 
sonra bt=lşla yan ka
rarsızlık devanı edi
)'or. 

Kabi11e istifa eyle
miş fakat Ho Koni
serin Sanıa gelerek 
hüku111et erkanile 
beraber tc111asına 
kadar nıevkilerioi 
llıuhafaza etnıeleri 
hakkında Cun1hur
l'eisinin teklıfi üze
rine iki ğün için 
Yerinde kalnıışhr· 

Ho Koıı.i .~er Şama 
gelerek hükfırnet 
erkanivle tenıasa 

başlan;ış. bulunınak
tadır. 

Türt-Yunan 
Kaı a sularm~a 

İ vi haber alan kav. - "' 
na k la ra göre bu te-
nıasla rda n nıüsbet 

bir netice çıknıası 

nıürnkün Jeğil<lir. 
Diğer taraftan ve

rilen bir habere gö
re-, Fransa idareYİ -
doğrudan doğruya 
eline alınak ve ade
ıni n-lerkezi yet üsu
!u üzerine müesses 
bir idare kurmak 
üzredir.' 

Bu ınaksatla va-.. 
kında faaliy~te ge-
çilecek \'eyerli nıu
hafizlar Ha Kon1i
ser tarafından bir 
knrarnanıe ile tayin 
olunr.caktır. 

lon~ra-lstan~ul 
asfalt yoiu 

(lnuı Sesi) Sayı 1~26 

günlük 

rPİYASA-

Bu!rdny 2 ~ 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 1 ~~;;'fıı~:aıı62~ 
1 

50 

Darı 2 ı:, 75 
Uzun Dalj,!?l 

Kısa Dali•: 

1G48 m. ısa Kcı:;. / 1:?0 I\sv. 

19,i.ı ın. 15195 Kc:;./:W Kn·. 
31,70 m. 9463 I\c.~. /:?O K n·. 

~ohut 6 ı-
~ierclmek 3- -

J)irinç ı :!2 -
~ade Yağ_ 85-

Bu günkü proğram ı Tere vac:rı 70 ----~ ·-

1 ~,;10 l' roğr:un 

1:?,.:35 Tiirk müzlgi -Pi 
13,00 ~ıeruleket Saat a

yarı, ajans meteoroloji ha

berleri 
13,15,14 Müzik Karlş1k 
proğram-I 'l 

18,30 Pro~ram 
18,35 .Müzik uda nıüzi

gi - Pl 
19,00 Konu~nıa Doktor 

sa atı 
19,15 Türk miiıigi Fası) 

hPyetİ 

:?0,00 .Memleket ::ı.aat a,. 

yarı apns ve meteoroloji 

lıaberleri 

Zeytin yağı 70 
Yün -ı,85 _ 
Deri 1 40 

-~- -

Badem 18 
20.15 Türk müıigi Kl:l-

Badem içi 86 sik proğ;raın 

".!1:00 Konuşma ı Ce\'iz 18 

:! 1: 15 Esham, talı \'ilat, 
kambiyo - nukut bor1'ası 

fiyat 

:?L:.?i) :N1;\ieli pl:ıklar-R. 

21,30 Folklor lhlil Bedi 
Yönetken tarafından 

Ceviz içi 50 
--

l\1ahlep · 30 
~ıazi 19 -
~ 

"Kesme ~eker 
Toz ~eker 
Kab ve 

35 
31 

118 

21,45 :Müzik Küçük Or 
kestra-Şef: Necip Aşkm 

23,00 Müzik Cazband Pi 
23,45,~4 Son :ıjan1', ha- ~ 

l>erleri \'e varınki Prorr. ı 

~ eı ,,•---··-----raın . 

50 Maiyet Me- Yarınki 
Çocuk 

• • 
moru ıçın Postaiar 

D . .lıilive Vekttleti 
,J 

22/5/1939 Pazartesi 

Türk· Yunan ka- L d 1· l teskilat kcldrosuna 
0 ·1 ra- stan lUI • 

ra sularındaki ka- nsfalt volu üzerin- yeniden elli ınaiyet 
Yarın gelecek 

Tren postası yok
tur. Saat 11 de Nu
saybin, ıa te Cizre, 

Çocuk Esirgen1e 
l{urumu Genel n1er
kezi tarafından çı
karılmakta olan 
(Çocuk) ac.Jlı dergi
nin (1:36) Sayısı çık
nııştır. 

çakçılığa nıani ol- de tet,kikatte bu- nıenıuru ilci vesi için 
mak için lzı11İr~ ~e· l lunınak üzre Lond- hükiin1et tarafin 
len Yunan _hey etıle J radan İstanbula ~O dan kan~u~a ya hir 
yapılan n~uzakere- kişilik bir İngiliz k.an~n .hı~·ıhası ve. 
lerde ınutabakat hey'eti gdnıiştir. ı nl1111ştır. 

"' 
İdil, ~1idya t, Ger-
cüs, Sa vur, 15 te 
Diyarbakır, Anka
rfl, İstanbul ve A
na<lolu posta la rı g~ 
lecdc , san t l de 
Ekispres ·rren po-; 
taları gi<lecektir. 

Yurt yavrularının 
sağlık, sosyal l{ül
t ürel durunılarınıo 
inkisafina hizn1et • 
eden bu kiynıetli 

hasıl oln1uştur. 
1 

1 

Mıntıka Ticaret 
L t • müdüri ÜH ierı 

Tıcaret vekillt· tİ
ne nıerbut oln1ak 
üzre n11otıka tica-
ret n1üdürlükleri 

ihdas olun111akta
dır. Bu husustaki 
kadronun haı.ırln n
ma kta olduğu ha· 
ber alınnııştır. 

lspanya-Belçi~a 
arasın~a 

lsp.ınya -- Bt'l<,~ika 

n rflSI nda veni bir . 
Ticaret ınua hedesi 
akıt edilecektir. Bu 
hu~us için yakında 
n .. Ü7.~ kerelere b : ş 
}anacağı haber ve
rilmektedir. 

Köylüye vsrilen 
Topra'< 

taksitleri 

dergiyi çocuklara 
ç ı)c uklu ana veba
hnlara tevsive ede-., . 
rı ı. 

Yıl~a [ 1 J lira 
Arnzi teyzi kn - YurtJ3t U Y Her güu binlerce yav-

nu n un~ göre köy- K ruyn ' senin vardımın 
lüye veri len topr~ k·' açağa verece- senin şetkatinİe sinesi~ 
la nn t~ k sit 1eri ver- " · d .. 

1 
de barındıran Çocuk E

dikleri tarihinden gın para uşma-, sirgeme kurumudur. 

itibaren başlayarak ~\ Dlll zırhlı Ve tankl Yılda lira ve. Ço. 
20 iene olacaktır. lar d " cuk Esirgeme kurumu-

lDl o gurur• na üye ol. 

- -- - -- ... ~ 



JDA REHANRSİ 
Eakl Halke7i Bln .. ı Ha• as; Daire 

T e ljTaf Adre si 
Mardinde "Ulus Sesi,. 

. 
ZiL 

ü 111< Öğretim 
1\laarif Vekületi

nin hnfta lık olarak 
çıkarnıağa devanı 

ettiği <İlk ()ğreti111} 
gazetesini n (~) ncü 
nüshası da 1'1 ıtha
amıza gel nıiştir. 

Vakfı 

l'rkulu 

Bahiıne "en·iıJe 
HaYhaııiye . . 
~aknlu Of'\? . . 

:ı 

JJan·meyin 
Kildaııi 

·ı 

" 
,, 
,, 

" 
" 

Umumi Ne,riyat Ye Yazı iflerl 
Dire k törü 

~L Siret Bayar 
Basıldığı y er: (ULUS SESi) 8a.aımeYi 

• 

ıı un. 1 u ;i yet ~~~üU ~ ei U ın u mili ~ in~ 9n 
1 Jl;,z ran /! ;~) t:ııi-

1 iıı l'O .H j/9·10 t:ırihine 

dt> ıııab:ıııdıµ-ırı:l yatırıl

ııı:ık vey:ı lm nisbettP nıı·z 

!, fır !'anıırı ıın 11 ıı<': rııad
dı·~iııiıı iL C. D. fıkıala-
1 ırıtbki ~·azılı teıııin:ıtlari

lt Yl'\'lııi ihale olarak ta

~ irı ulııııan :27 /n/n:-rn ta
ıiiıiııe ıırib~:ıdif Cıııııartı·~i 
giiııii :-;aat 8 ue c "l. u. 
liği riy:ı~P.ti altında mütP
:;ııkkil koıııİ::-\'Onu uıabsu-• . 
suna miir:ıC'aatlcın il:in 
olunur. 

~artnaıııe akh:ımını ta
lipln hc:r \'ak ı t C. M. U. 
liğ"indcn arılayaLilirler. 

12/15/18/2:? 

Vakıflar Direktörlüğünden 
Cinsi 

Diikldi ıı 

,. 
Xı. ıf rlt ginııPıı 
Borc: 
Bauıs:-;or lwrıı.ını ı 
1 Hikkfın 

., 
" ,, 
,, 

Ilaıw 

l >iikk:in 
,, 

Mevk1l 

l laffalarda 
ı\tt;ırl:ırda 

Z:ılıirP ı;aış ıı:ı 

Hı•::ıiil lıP~·d ar 

Arıırut kih ii 
s~l\ ur k;ı pu ~!. 

i ııPk ı;ar::;-ısıııtl:ı 

~aar çar"ısıııda 
J\~yseri ı;arşn 

Uirirıci cadde 
Yeuıeıı<'i 
~(l('tllPllttİll M.. 
Bakkallar 
ŞrhidiyP ~I. 

lıir scn~ l ik ıııulıaııııneıı lıedcl 
Nnııınrıısı Lira Kuru' 

7(i 14 
:!7 11 
H 'iO 

1:?7 
üO 

7 1000 
14:? 
lf>7 
rno 
4:~8 

•> -
4 

144 
1:? 

45 
:? 1 
17 
4:! 
8 

•)" .. _, 
11 
7 

50 
50 

1\1 u a il i n 11er1 e t a

le be leri ffıiz için fay
da lı yazılarla sü~ .. 1 

lennıiş olan hu gü
zel gazeteyi oku
vucuların1ıza hara
r e tle ta vsi \'e e<le- Vakfa ~1id "<' f''>'Safı vuk:ırıd.ı vazılı hane <legirıncn ''~ ıliikkfınlarııı 13/f>/O~Hl tarihindPn 2:~/ö /039 g-ii-

• lliiııde ilıale~i :?,1 pılacağıı;<laıı 10 g-fin miitldetlc ı.ııüzayetkye ~ık:ırılıııı~ ol<luğ"urnlaıı taliplerin \':tkıflar idare-. 
rız. siııı> gelıııeleri ilan olıınur. 18/19/:?0/22 

• 


