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Türk Hatayın 
Ana vatana bağlılığı 

Si mdf ye kadar her ve•fle ile tebarilz ettlji ai· 
bl ba günlerde, bu öz TU.rk tllyarının her yö· 
nllııde yapılan C. H. Partl•l ocak konarelerl, 
Hatayın ana vatana bathhiının canlı birer 
tezahUrl olmuttar. 

Yazan: Sire1 Bayar 

İki ilimizden Saylav 
seçilen Türk Hcıtav dev-

·' 
let reisi Tayfur Sökmen 
ve hükumet başkanı Ab
dürrahman Melek lıir kaç. 
günclenberi Türkivcnin kal
bi Ankarada b~lunnıak- 1 

tadırlar. 

.Meşhur Atalar sözii
dür: Etlt~ tırn:ık ~rasına 
~irilenıez. Bu \'asıfta ol:m 
'l'iirk Hatayın anavatan 
la Lirlc:;;ınl'Sİ en kurlu bir 
idealı \ ' C hakkıdır . Ar
tık ona bu . hakkının ve. 
rilnıe zamanı gelmiştir. 

._'imdiye kadar her \'C· 

sile iie tel>ariiz ettiği gibi 
bu günlerdr: hu öz Türk 
diyarıııın her yöııiinde 
ynpılan Cumhuriyet Halk 
Partb[ oüak kongreleri, 

Biiyiik Millı~t .Meclisi
nin geçen g-iinkü toplan
tısında sürekli :ılkı~larla 
kUrsiye gelen bu iki de,·
let allamııım sedakat ·re
naini i"melerini Hata ~'m a \' ' . 

na vatana ilhakının ilk 
01üidesi adetmekle pek 
bahtiyarız. 

Rendi kendini idare 
etmeğe b<.işlayalıdanberi ; 
l\eınafüıt rPjime "e onun 
altı kutrnl umdesiııc uağ'
lılığırıı gfü;teren "e bu 
bail"fılırrı her "Ün Liraz 

ı... " 
<laha inarılı ve iuıanlı ola-
rak derinle~tiren Hatavlı k .. • 
·artleş \ ' C soydaşlarııııı-

Zırı her an :ırtan ıııilli Lir 
irade ilP Anavatana ka-
vuR . . . k .. nıa ı:-ıteğ"ın111 pr · y:ı-

kın<Ia tahakkukunu gö
teccginıize i111a111mız ı;ok 
ku vvctJidir. 

~asıl ki, lıir in::mn \' Ü· 

Ctıduncla t!tle tırııağ"ırı bir
birinden avrılmasıııa im
kan voksa· "'ara<lılısı vur-u . lJ 'li>. 

U kültürü, Dili. Ülkü \'t: 

duy~·usu • hülasa lıüt ün 
\·ar)ığı lıi

0

r olan bir ulus 
e\>latıarının da avrı Ya· 
xa"" . kA • k . · ·•ıasına ını ·an yo ·tur. 

. Her hangi bir ariıe 
ıle tırnao-ın muvakkat Lir 
Zaıuan ~in etinden ay. 
tıJıp clüı-1mesi \'aki olabi-
ı· .. 
ır. f'akat çok sürmeden 

0 arize zail olunca yine 
l:tle tırnak ka vnasır. \ e 
Lirl*'şir. ~ . 

, Ilatayııı ana \'atana lJai
Jılığırıın C<mlı birer teza. 
hiiril olrıw~. İnönü meş. 
<tlP:.;inin uu öı diyarda da 
Kemalist rPjiıııin altı ok 
\'l' milli lıirlik ıı-ıklarını ,, 
sa<;tığmı bütün kudret ,.e 
az:ıınetilo tcct>)Jj ettinııiı:;-• 
tir. 

Bu milli irade ve i~

ti. k tezahürleri, müba
rek lnönii bayrağı :tlrın
un karele:- H :-ı ta vın )' ir-• ~ 

mi rı!lık iiz vurtla lıir-. . 
le,. me ha~reti rıiıı sona tırcı-
ceğ"i kutlu bir güniln ~ıri· 
fe:-inde hulunduğımu miij
dtıleınrktedir. 

Heyetinıiz Iran 
meciisinde 

Ankara 1D ~Hadyo) 
IJey e ıiıııiz bu güıı İr:ın 
Meclisini ziy~ret Nlt>rek 
meclisin ikinci reisi t:ıra

fııı<.hn kabul edilmi~lcr<lir. 

Sovi yet -in ğiltere 
Ankcıra rn Rcıdvo: ,, 

lo<,..iliz - Sovivet rnü-· o . 
zakereleri hakkın-
da keturniyet beyan 
edilıne~t~~j~~ 

-

1Beynelmilel vaziyet seıa
ha doğru gidiyor 

Londra mahafili, Hitler ve Mussolininin 
umumi bir harbe sebebiyet veremiye

cek leri kanaatındadır 
Ankara 19/20 Radyo -

Bir Londra telğ'rafırı::ı na-
1.aran <liplomasi ınahafil 

beynelmilel nıziyette l>ir 
derece selah hasıl oldu
ğunu, Bitler ''C M ussoJi. 
niqio umuıut bir harue 
sebebiyet \·eremiyecekleri 
kanaatındadırl:ır. 

Bir harb blokuna ta. 
raftar olan İtalya lıUku-. 
metinin harb Hun etmesi-
ne İtalyan efkarı umumi
vesi imkan ''ermiyecektir. . . 

Diğer taraftan biç lıir 
mütehassıı:> Alman \'C İtal

yanın harbe dayanacak
larını muhakkak ırtlrmi-

~ 

yarlar. Çiiukii: unlarda 
illf'\'Hddı iptiılai~ e \'t:ı i:ı\;'o 

fikdunlığı \'ardır. 

\'iyecek ve saire ihti. filosunun denizde bulun-
~':ıçbrı i~·in<le sıkıntı \'H
ken lspaPva da veni bir . . 
harbe girecek vaziyette 
<leğilı.lir. 

Yine mahafil, Alman 

ınası, lıir harh vukuunda 
lnğiltere filosuna karşı 
bir tehdit ika etmek için 
olduğunu beyan etmek
tedirler. 

Milli Şef Inönünün te
min ettiği bir vahdet 

Yazan: Yasin Kutluğ 
Koca tarihe karıştı· 

ğ·ı gündenbeı·i ceberu· 
ti saldırışlara bovun kır· . 
mamış ve medenivet 
dünyasında ltıyik oldu-

ğu Cumhuriyeti kanı 
bahası na kazanmış olan 
Türkler İnsani görüş ve 
medeni duyuşları her 
zaman hürmetle karşı
lar. 

Tayyare Filomuz 
Tahrana vardı 

Milli kalkınmada ya
lınız kendi ana yurdu
na bAkim olmaktan baş
ka gayesi bulunmayan 
Türkler başka milletle
l'in istiklaline reva gö
rülecek her hanği bir 
teca vuzu elbet de hoş 
görmez. 

Ankara 1 U (Radyo) -
İran VeliaJıclinin lliFrün ,... 
merasimine i~tirftk etmek 
üzre İr:rna giuen \'C veui 
tayyarc<len ibaret olan 
hava filomuz dün Tahran 
tayyare meydanın enmi~ 

vcd dost devletin tayya
releri tarafından hararet~ 

le karşı lan uı1ştı r. 
Dün Tahran iizerin<le 

uçan tayy:trelerimiz, Türk 
ulusunun \'C tayyarel~ri
rıin bu meseretli güne iş · 
tirakb şeref d11ydukları
ll1n bildiren Türkçe ve 
~,arsca yazılı kağıtlar at
Ult~lardır. 

~!illi şef (İnönü)nün 
demokrat dünyasına 
Yaptığı mesajla birleşik 
Amerika Cumhuriyetleri 
1-{eisi Huz,·eıtin totaliter-

, l~re verdiği mesaj ara
sında geçen hadiseler 
:!O inci asır medeniyetin
de yaşııma şartlarını 
gösteren ibret amiz ta
rihi vakı'alardır. 

Cihan harbine sürfile. 
lenme yüzünden eör
düğümüz felAketleri İs
tiklal savaşile düzen
lerken yurd davasında 
-Sonu 2 inci sayfede-------- -· -

, 



Suriyede Vaziyet 

Itaiyaniar Vatanilere yardını n11 

ediyor? 
Haleııtt~ ve Şamda gü ·üH ~Ue ı· 

devanı ediyor 

Aut:d y:ıd.ı (.'lk .rn ~ t•ııi 1 ;_!!lzetı>lı•riniıı a. keı i lı:ırP· 
giiıı n·fikiın izdeı : h.ftt:t d:ıir Jıiı;hir ~''." y;ız

ırı:uıı:ıl:.rıııı ve y::zuııl:.ı 111 

Duııl--ii po.tı: ilP ~~f'IPn '.İı1'lı tle cı1zalnııdıııl~1eak-
Buri.ve ,..••azı tl:'iı ·ı in;ıı Su:·i- ı ·ır. · · ıı ıııı ı .trı l'tını~tır. 
~·e <.h\':ıliııP dair q•ıılıJ....-

leri tef~ilatııı lıiila~ ·ı~ı ~·u

llur: 

Şebirlenle <;:ır~ılar }ıfl . 

Jfı kapalı tmlunıııakt;:<lır. 

Hatl>pte \ 'C Şa nu1a g-Hrü 1-
tii lü nüma\'İ-.lı•r dPv!ıııı • • 1 
el!iyor. Ilaleptc: lı:ılkın bir 1 
kısmı <liikkarıl:ırırıı a1;arak 
i ~ ve !!Üclerilt' ım·~•rul ol-• ~ .e 

mak isteıni~lcrf:ıkat dPrkıl 
Ş:ımdan IJuletw giJerı S:ı- 1 

llullah Cel.ıiri halkı camia. 
1 

topliyawk kerıtlilerim• uir 
nutuk sö~·lenıi~ >'C diik
küıı kap:ltıııakt:uı IJ:.ı~ka 

hir sil:lhı olrnı~ an Sııı i.' c
lilerin bu E-ilflhı kulla11-
ıııakta devam t·dccekle
riui, fakir lıalk:ı yardım 

olunacağını ~öylemiştir. 

Bu sırada halkın ara::.ın

tla Lıulun:ın r üırıi l Ilt·na
no; 1( artık bu df'~İ ::>Plcre 

tahammül ctmiyeccğiz. di
ytı 11 bağırınca halk üz.·~r i

nc atılınıs ve polis i"e el-• . 
koyarak kencliı:ıini dı~arı 

çıkarnıı ~ fakut polisin lıi 

nı:ıvc·~in<le de ıritlerkcrı . ~ 

halk tekr:ır iiıcrirıe :ıtıl-

mı~ ve 8:h1lı ~ıkılnıı~tır. 
Polis Kftnıil Il cnaııoyu 

zorla halkın elinden k~ı.-

tar:.ırak ha~taneye kaldır

mışt ır. 

Husu::;f muhabirimizin 
llalt ptP.n verdiği bir ha. 
bere göre Vatani kiirle 
fakir halka un ve ckuH·k 
dağıtuı:ı~a b3şlaınıı;;tır. 

Bunların bedeli ecnc'bİ 
uir <levlet tarafıntl:ın (ltal
ya) veril<liğ'i söyleniyor. 

İlrnaıı Cauiri, Halcptc 1 

ltalvan Prop3C.·ı.md:1sı yap-. '"' 
uıakta ve Arnavutluğ'tm 

' i.:galını l.ıir medeniyet iC':ı-
Lı tliyc :söylenwktcdir. Bu 
propağauda halk arasında 
<Jerin hir nefret uvaııdır-. . 
ınıştır. 

Fransanın Suriye ' 'C 

Lübnan Ho - Komiseri { 
1eni bir kararname ile 

t 

l 1ari~~ gidPn llo I\o
ıııisn U:ılıriel Piiunun tek
rar Suriycyt· dönmİ~'PCe

ğ"i Vtl ycrillC USkl'fl Uİr 

kuınaııdaıı gclecef!'i süy
lı·nmekteLiir. Bu nıal:.aın 

i<-in sövleııeıı sahı:-:lar ara-. . . 
~ırıda ~imdi Fram:anın İs-
panyadaki SPfiri Mart'~:ıl 
Petı·11 de \'ardır. 

------------------~ 

Milli ~et 1 önünün 
temin ettiği bir 

vaMet 
-Bas tarafı 1 nci savfetle--• . 
İleri sürülen milletlerin 
hakimiyeti esasına müs
tenit prensipler üzerin
de Dimdik duran ve bu 
idi'alı şanla şerefle İlk 

önce tahakkuk ettiren 
Türklerdir. 

(Atatürkün) başbuğ
Juğunda temin edilen 
zaferler dünya siyase
tinin müvazenesile öl
çülmüş, siyasi muvaf
faki yetlerimizi bu ba
kımdan devam ettil'H
mekde bulunmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Muktedir ve müdebbir 
bir halk hükümetidir. 
Milli şef (İnönü) nün 
talsin ettiği millt vah
det müemmen bi:- hu
zur ve sükfin içinde
dir. 

Yasin Katluğ 

<Ulus Sesi) 
lijj zz z s=- === Sa~ı 1209d 

. 
ŞEHiR Ve 
İLCE ... 

. . il .t IJ E .·t I~ L' il İ 

~usavhinlleKi S!tma HastalıörnUan 
~ v 

Balkı I{ ırumak için 
Lüzumlu tedbirier alınnıaktadır 

Hangisi ~oğru 1 
Ank:ırn rn (Tb<lyo) / 

Ho,,·ter ~ıjansı lıerlirıılf 

l.ıildiriyor: 

İl<'~n:c>ıı tı·kzib rt1ilıı1 · 

nlnıa:-;ıııf.' r:ığ'ıııı·ıı Ilit!ı r. 

"l iıwi yıldiıııiiıııiiıl" lı 
müki'ıf;ıt ul.ıı::k il:ı,rı• 1)'1 

1i~ın Alınaııy:ıy.ı E-' ı i ' 
ı i!mı•8İ J>o 1 ıırıya ilL· 1fı 

ı z:ı,,:ı•Jt' ı·ıJ!luıİ:;-'İr. 

Aıık:ıra l!J/~O Itaı!yo J 
Bertin, Danzi~;ın yakııı1 

Nus:,ybin (Husu- 1 Nus<tybin<le sıt- Alnıanyaya ilhak eJil 

si) - \1 ih1~·ctinjiz ITHl höstalığın ın önü- ceğ;i habt>rini tekzib r 
"I l · · K mektedir. Sı !1 !1a t ve çti 111 ı i ne geçn1e { ıçı n a -

lngiliz ve fransı 
n1uavene;t ıoüd ü rü ra Sinek YC Sivri 
bu ra ya g-dnıiş. ka~r- Sinekle n1üca<lele 
n1 ~1ka111 Bn y Ha 111- etınek neticesine 
di Onat vl.! hüku- \'<,rılnıış ve şu t cd
ınet doktoru ile sıt- birlerin ·ahnınası tes Ankara 10 l~adY.0 

nıa hnst :1 lığile y~- bit edil ıniştir. 1 İngiliz gazeteleri 1 
pılnınkt a olan nH1- 1 - Civardaki ufak te- giliz ve Fransız do 
cadelenin hızlandı - fek ~u birikintilerinin siir- nanmalannın Al\ 

atlc kurutuluıas.ı , 
rıl nıas1 <'İ rafında ~ _ Temizlik işlerine denizde ta haşşüd~ 
alınacak da ha esas
lı tedbirler üzerin. 
de t etk i kn tte bu 
Junuln1uştur. 

dalıa Çok örıenı \ Prilmc~i, llÜ büyük ha rflerl 
3 - Pirinç zer'iyatına 

Yc\zan, bu tahas~.-~ 500 metre mesafede uzak • • 
yerlcnle müsaade euil- dan Aln1an mana'' 
mesi. ralarına bir cev~ı 

teskil etti?lini k:ı~ 
• ~:> 

B_ Gafenko etnıektedir)er. 

l) cyli Haralt gB 
teside altn~n tedb1 

lerden başka k~f 
ve ha va da ta ha f(lı 
tedbirleri a ldı <r ı ( 

Alman iktisat nazıriie 
mülakat yaptı 

uzun bir 

Ankara 1ü (Hadyo) -
Iforlinde bulunan lfoman
~·a Hariciye Nazırı Gaf en
k o, Alman lkti::mt Xaz.m 
Fon Hibentrop ile uzun 
bir mülfıka.tta uulu111c11~, 

bu mii1:1katta. iki ıncırı

luket arasında görii:;; bir
liğ i ırıeveut oluın~tu r. 

ıııa e::;asları clahilinde in

kişaf edt>ceµ;i lrnn:ıatindc 
dirler. 

y<lzn1a ktadır. 

Diyarbakır 
Belediye ve Halkevi 

Reislikleri 

o 

~f :.ı.hfellPr hu uz.un gü
rü~ıııcrıin iki memleket 
ırıiirıa~c·betlerini geçenler
de Alıııanya ile Romanya 
arasında akde<lilen ~ııla~-

Diyarba kır fHu - Tahsin Cahidin d 
susi 1 - Şeref Ulu nıeb,us olnı~sile İ 11 

ğun n1eb'usluğc1 se- hilal eden Halke' 
23 Nisan: çiln1esi üzerine açı- Reisliğine de So~ 
2a 1\is:ın Halk ~alta- lan Divarhakır Be- yal yard1111 kof111 

natının kunıhluğ·u gündiir. lediye Reisliğine ş~- tesi Reisi Nün1ur1 

Huııuu iı;in ~ocuk bayra- hi r n1eclisi tcı rafin- Hasta nesi Dahili~' 
mı ve bunu takib eden dan Nazın1 Önen ~1ütehassısı Dokt0 

ı•ocuk hafta!'ın<lan <'ocuk ı . . . ·· • 
· · seçd ~n1ştır jNes.~ ti Ustüner tH) ı::alt:.ınaıı te.::ıid euilıuck- 1 

• : 

tedir. Halkevı Reisi kılıonııştır. 
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Hataym iKi şehrin~e ~a~a r-------·-----------i günlük 
Parti ocak kongre eri açıldı l--~-~-.Q_Y_Q_J 

1 
... PiYASA-

G üzcl AntaKyadan lıir görünüş 

Ankara lü/:.!O Had>•o: 
lfatayda. l\ırıklı:ın 'e 

Heyhaııiyc knal:ırında ( '. 
llalk Partisi u<·ak koıwrc-

, 1'.ınrla iıalıat vcrilıııiştir. 

.. 
leri a~ıl 1111;:-tı r. K oni!"'rı"ler-

1 

de paı tinin U uı)ı(1ed lıak- : 

Şimdi>·c ka\lar Hata-
yın heş kazasmda kon
ğrel~r !fatayın <ına Yata.

ııa ba~lılığ"ımıı bir tl'za
hürii oluıu~tnr. 

Avam Kamarasın~a sorulan sual 

Tür~iye ra~yofüüzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

t.171ın Dnli>-!.:_ ı tii~H ııı. 1, ;~ 1': <:~ . / 1 ~O 1\ \"\'. 

Kısa Onl*a: Hl .l.ı ııı. !;)lH.> Ke~. /~O K\'\·. 
:31.i'O ııı \ı-ıti~ı l\.e:-. /:;o K' , .. 

Bu günkü proğraııı 
12,30 Prog-raın 

12,35 Türk nıUzigi-1 >[ 

13.00 .Jlewlckct Saat a
yarı, ajans uıet~oroloji ha

berkri 

13, 15, 14 Müzik Karı\iık 

proğram -PI 

fiyat 
20.15 Tiirk müıigi 

~ 1,00 )[rmlı'ket s~..at :ı-

~ 1.00 K nıı ıı\\ıııa !ti izah 
saatı 

~1,li> Esham, tah~·ilfıt, 

kambi~ o - nukut lıor::;ası 

fiyat 

1\nknra 10 RadYo: ,, 
Ava nı l(a nıa rasın -

17 ,30 Konuşma lnkilap 
~ ~ı 1fıkada r bütün dev- tarihi dersleıi-Halkevin 

]etle rle ve So,·vet den naklen 

~~ ,23 Nc~eli plakl:ır-R. 

~2.80 ::\liizik Kiiçiik Or
kPst rn - ~l'f: .N <'cİ I' A:-;kıu 

da işçi r~' rtisi lide
ri oi n su\ı ilerine cc-
vrt p veren Çen1ber
la vın İno·i lteren in 

w o 

., 

){us ya ile ıı ıüza ke-
rede buiunduo·unu o 
söYlenıislir. 

" . 

J 8,:10 Proğranı 
18,3fi :Müzik Xe~cli mü

ıik-PI 

. . 
22,30 .M iizi k ltoman~lar 

, .t> gaire- PI 

23~00 .Müzik Caıuand Pl 

---------------------ı saatı 19.15 'l'ürk wüıigi Fasıl 
heyeti 

~3,45.~.t ~oıı ajan~, ha· 
lwrlı>ri ,.e y:.ırıııki l'roğ

ruın. Gazi OKulu fakir ~ocuklarma yar
dım~a ~olunanların listesi 

Lira Kr. 

3 
5 

5 
1 
3 

1 
1 

5 

., .... 

" ... 

:-3 
1 

1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
'> ... 

-

f)Q 

50 

Ilima \'C hl'' 'eti :ııas1: İhsan Şam.el . . 
,. ,. " Ağır Ceza )lah-

keıne .. i :ız:.ı.sı Hüsrev Eldem 
Hiuıaye.lıey'eti azası: Gani Yardımcı 
C'ennp Hudut Komutanı: .. ·nım Erden 
Cumhuriyet l\Hiddei Uııınıııi~i: A~ır Ak:5U 

,, ,, ,, uıua viııi: Der-
,· i ~ Kaçar. 
Af!;ır Ct'za Az:ı::ıı: Edip .ı\raslı 
Sorğu hftkimi: Fahri En·ukuş 
ihtisas ıııahkcınesi hükiıııi: l lısan Akut 
A:;kcri hastane:;i B:ı~tabibi: Necmi Tulgar 

,, Ba\i ecıacı:;ı ~uri 

" " 
Uperatnrü Saim Kı·:len 
'l'abiLi En"l' r 

" " Trahom Ila:itanP:::i 'l'alıibi: Aziz 
Ba:-; fen memuru Aznıi Te1.ean 
Sa~·,•ar .J. K. H:ımdi (°lzgüneri 
se;7~· :ır .1. Binha:;ısı lfa.gıp 
Sabit J. K. )l. :Mu. tal'a 
Orta ~IektPp ])irektürü: Ziya Kılıcüılü 
'rüfenkci Kfunil 
Tüfckci yiiıbnşısı lfagıp Ugurlu oğlu 
Yiiıb:ı :;.ı :Mahmut 
Yüzlı:ı:-:ı Tahir Altan . 
Hesap wemuı u ŞUkrü Yılınaz. 

20,00 Ajan~, m('tt>oroloji 
halwrlcri, Ziraat borsası 

Ailede çocuk hayatlarını birbirine 
ekleyen en sağlan düğümdür. 

İsmet İnönü 

( 23 Nisan Çocuk Bayramı) 
Sinema Sahiplcriııc : 
Çocuk B~1ynH1H yaklaştı. Çocuklara 

gö.;tereceği niz f ı 1 imleri hazırhyornıusu
nuz. 

Çocuk varlığına Aileleri ilgilendire

cek Filinılerle siz de bu n1illi ve n1üşte
rek dava ya iştirak ediniz. 

Çocuk Bavrnnıında Çocuklara öo·re-,, o 

tici, eğlendirici, terbiyevi Filimler ha-
zırlavarak Bayranıa iştirak ediniz. 

ol / 
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:\rıı;; --~ 50 

-- --
:)alnın 42 
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Pı~k nı<'ı 12 
lfal - - --, nO 

}UJ•BŞ;MM ............ 

Çocuk 
Çocuk Esirgenıc 

l{urunıu Genel nıer
kezi tarafından çı
karılınakta ola n 
(Çocuk) adlı dergi
nin (13.t) Sayısı çık
nııştır. 

Yurt ya vru1arının 
sağlık, sosyal l(ül
türel durunılarının 
inkiş~fina hizmet 
eden bu kiyn1etli 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba
b.alt-l ra tevsiye ede
rız. 

Yıl~a [ 1) Lira 
Her güıı bin l0rce yav

ruyu senin yardımın, 
sPııin şefkatinle sinesin 
de bar·ındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

Yılda lira ve. Ço
cuk Esirgeme kurumu
na üye ol. 



tDAREHANESİ 
Eski RaUıre~i Bta .. ı H ..... i Dat .. e 
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T elj'raf Adreai 

Mardinde "Ulus Sesi,, 

na 
Mardin Hukuk 
hakimiiginden 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Dircki:örii 

~1. Siret Baya~ . 
Baaıldığı yer: (ULUS SESi) Baaımefl 

YURT DA~! 
Çocuk Esirgeıne ~ür~I durunıl~rının l\laJdei Nusaybin I 

Kurunıu Genel ~ler- ınkışafina .hızme~ 1 polis menıuru 1\las
kezi tarafinda n çı- eden. ?u kı yn1etlı l ta fanın n1üddei ~ leyh 
karıln1<1kt:l olan dcrgıyı çocuklara kendi karısı ibrahiııı 

Türk Hava 
(A nn) adlı derrrinin ('Ocuklu nna veba- ı h' 

" ~ kızı En1ine a ey ıne (15) Sayısı çıknH5 t 1r b:darn tavsive ede 
1 ., açn11ş olduğu boşan-.Yurt yavru arının 1 riz. 

Sa<Hık, So~vnl Kül-ö ., 

Türk evının se- \':ln bir e\, Çocuk
r~fli ananesi kil~r- /

1 ~uz _hir ym'a kadar 
dır. tndsızdır. 

nHl davasının yapı

lan nıuhakenıesi so-
nunda boş:ınnınla

Kavanoz, ka ''n
noz reçe11eri. ş i şe 
şişe şurupları ol ına- i 

rına ve iki t:ınıfın 
tnuyafakatile Örsel 
isıı1indeki çocuğun 
validesinin vilayeti
ne terk ve tevdiine 
ve bahası tarafından 
görülıııek isteoiJdi

Bu güzel nnane ginde nnnesi t:lra-
n11zı vn ş~ıtalın1. fından n1unıane<lt 

edilnıenır~ine ve 
müddei Hlevhanin 

Yuvanın saadet ve varlığını doğur an, bir sene nıÜddetle 

Aile düğün1ünü kuvvetlendiren çocuktur, evlenmenıesine ~lar.
(:ocuğu sev. 5,~,·ilnıekten nıahruın bikes 1 din asliye hukuk 
yavruları da hatn la Yılda bir lira ver 1 nıahkemesince G-12-
Çocuk E~irgen1e Kurunıun~ üye ol. 9:3 tarihinde karar 

j verilnıiş ve nıahkunı 
•·---· 1m-11E•mılilt!n::ı::m1=m-------~ t a 1 ey hanın ikanı et 
VOJ11Ft©1©l~ g nıahallı meçhul bu-

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav
rulaı·ın sn~!lığına e:·i şehilmck için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 
olalım ... 

•••••••••••••••••r•~aa••a••••••••••••••••e••n= •• 
·················~··g~·························· .. ·-• .. ·~ 

ii Y urtdas! !S 
•• !) •• . ., .. 
•• •• 
!5 KURDUÖUM JZ f ABRİ· ii •• •• 
$! KALAR VF. Y APTIÖIMIZ ~~ 

l buomnsı hesabiJe 
hük111ün ilan edil
nıck suretilc n1ez -

• bu reye tebliğat ifa
~ına avnca karar ., 

allınn alınınış oldu-
ğundan ilfın tari
hi n<len i tibn ren bir 
ay içinde nıezbu re
nin kanun yollarına 
111'ür~ c~1at etnH: <liği 

takJirde hükınün 
ktt tileşecegi i ILln olu-

•• 1 i! DEMİ YOLLAR 5! 
nur . 

... ' ) 

5: Hep ulusun biriktirıne gücüne : ·· 
:: dayanır. :a. .... .. 
is Bu gücü arttırmak hep senin E~ 
•• •• 
!5 elindedir !5 
==····••&••···································~~ ................................................. 

Yerli mah 

Kullanınız ... 

K ·r 
Vardım 

Bu yardım en bü
yük biryurd bor-
cudur. 

Mar~in Bele~iye Riyasetinden 
nardin kasabası iç.me suyu projesi 

tanzimi işi eksiltmesi 

~fardin kasabası içme 
suyu tesisatı .:ı tüt \' C pro
jelerinin tanzimi i~i pa
zarlıkla ck8iltıncye konul 
muştur. 

1 - l~in mulıammen 
bedeli 6000 liradır. 

2 - İst ekliler bu işe 

ait şartuame, proj!! \ ' f' F.<l.

ir c·vrak1 bilft ot'dr ·l An
kar<ıtla Dahiliye Vek:l
l<•ti Bt' l l' di~· Pler imar lwy. 
eti fen ~efliğinc.len \·eya 

1 

Mardin Dul cdiye::- inlle1ı ala
bili rll•r . 

:~ - Ek--iltme 5/~iayı ~.; 11 H3H tarilı i ıı e rastl a ~·an 
Cıını:ı g·üıı ii :-aat !.•n lıir
de ~JanJin 1k1 Pdiycı:; incle 
toplaııacak ek .siltme ko
nıi~yonunda yapılac aktır. 

4 - Eksiltmeye gire
Lilın~k i~iıı Üü<,klilerin 
aşa~ı<la yazılı teminat ve 
vasaiki ayni gün saat 
ona ka<l;ır komisyon rc
islio'ine teslim ctmis ve j 

h ' 
ya posta ile göndermi~ 

olmaları lftzımuır. 

A - 2490 sayılı ka
nununun lG ve 17 inci 
nıaddı·lPrinc uyğun ,.c 
teklif olunan lwdl'l rıis · 

betinde 0/ 0 15 kafi temi-

nat, 
B - ı-:anunun t:.ıyio 

ettiği vesikalar, 

O - Kanunun 4 ııci 
maddesi mucibince ek
~iltnıeye girmeye bir ma
nii lıuluıımadığına dair 
imzalı bir mektup, 

D - Münak:ısava h>· . . 
tirak edeceklerin su i~-
lcrindc sahihi ihtisas yük
sek mühendi~ ve~·a mü
henditi olmaları şart ol
ıfoğundan isteklilerin lıu 
hususu tevsik euPn \'C:-i

kaJarı nı tc•h lif zn rfüırile 
O("rabcr Y<.>rmclcı i Iazıuı
dır. 

5 - Tc•klif mektupları 
ihale giirıü tmat ona k:t 

dar nıakbuz rııukalıilincle 
konı iı-;yon reisliğine veri
kcP.ktir . 

I >o::ıta ile O'ünucrilm·ı'k 
~ 

tPklif nıd•tuplarınııı inıle-
Ji teahlıütlü oluıası ve ııi
h:.ıyet bu saata katlar 
komisyona gclmi~ bulun
ına~ı lfızımdır. 

B•ı iş hakkında fazla 
izahat almak isteyenlerio 
Belediyeler iuıar he. \ ·ti 
f11n şefliğine ve Mardin 
BeleuiyPt:iine müracaat et
meleri ilfln olunur . 

6/10/15/20 


