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Sahibi ve Başmuharrir 
SİIU:T BA y AR 

Memleket m . 
enamne aid vazııara 

'avf • aıarınuz a~ıımr. 

Basılrn:ıran yazu:ır ~eri 
VP.riimeı. 

On ikinci yıl 

-----

- . 

Hatay 
sınık 

para
etti 

Ankara 28 A.A. 
Anadolu Ajansı 
Hatay hususi nıu 
h :1 birinden: 

Hatay nı n I sa n-
.ı 

dıklarındn Türk 
parasının kabu
lu kararlaştırıl
nııştır. 

~irıliyece tediya 
tın 'fürk parası 
üzerinden öc.Jennıe
s~ne karar verildigi 
haber alınnııştır. 

Ingiltere 

Bur~usu tanıyacak 
Ankara 23 Radyo: 

Ö<rrenildi erine rröre 
~ ~ ,_, 

gelecek hafta Çenı-
ber1ayn Avanı kn
n a -clsuı<.la be \·an:1t-

" 
ta bulunarcık Bur-
ğus hükunıetini ta
n ı ya c .ı k l ı r. 

Kont Ciyano 
Bu akşam Var,.. 
şuvaya gidiyor 

Ba an ntantı 

konseyi işini bitirdi 
Hariciye Vekilimiz Atinada üç 

gün kaiacak 
seyi topbntısın1 bu 
oün bitirnıiştir. 
ö 

Harjciye Vel,ilimiz 
B~lğratta 

H,ıricİYe \'ekiliıniz 

bu gec~ Belğrada 
ha re k e tle, orada 
bir gün kaldıktan 
sonra Atinaya gi
decek orada üç gün 

Bay Şükrli Snraçoğ'lu kalacak v e deniz 

, nkara 2;3 A. A. - \'Olu ile istanbula ,, 
s~~ ıkan antcıntı kon- dö:ıecektir. 

Ankara 24 Radyo: , ---------------
Ciyano yanında Ha-
riciye n1enıurları 
olduğu h3 ld~ bu 
akşan1 Varşovaya 
hareket edecektir. 
Dönüste B~rlinde 
kalmıyacaktır. 

lmre~inin tesis ettiği uru~ 
Anknra 24 l{adYo; ,, tesis edilen rruruh ...... 

i\lacar B .. ş,·ekil i hükıinıet partisi ile 
İınredi tarafindan bi rlt Şı niştir. 

Sayı 1153 

24 Şubat 19~9 
Cuma 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Agustos 921 

Yakalanmış Kaçak 
eşyalardan 

Hayır müesseselerine yardım 
Giimrük mulıafoıa teş 

kilaıwın yakala<lı~ı ınuh
tı1lif ciıı:s kaı•ak e!-l.Yalar-

) .. 
dan uiıılcrce lira kiynıc-
tiııdt.! l,ir kı~mmın yiik:'ek 
nıüsaadc ile istarıbnhla 

h~tyır rnüC:'8CSl'leriııe '-·c 
rildiğini, ipekli ' ' C ço;!u 
pamuklu mcıısucat olan 
bu e~y:.ılar ara sında lıir 

rndyonun da bulıınchığ-11-

nıı g:ııetelt•nlt' okuy~ın

lar e l lJett<'ki ı:;eviuıııi~lcr

dir. 

Türkün servet kudret 
kaynağı olan de"let baıi 
ne6iııe z a r ar Yerenleri 

lran $a~ile le~ron 
arasında 

" Ankara 23 l~adyo 
lnkitaa uğrayıb ye· 
niden h<lşl a y n Fı
ra nsa - lran ,ıip l o 

nıatik nıünasabatı 
doln \'Jsile F r n n sa 
Cunıhurreisi L eh- . 
ron ile Iran Şehin 
şahı Riza Pehlevi 

Ha n arasında telğraf 
lar taati edilnıiştir. 

ltalyan uönüllüle· 
• 1 • 1 

nnın reısı 

Romaya gittı 
Ankara 24: Rndyo 

İtalyan gönüllüİe
nnın kunıandanı 

bugün Tayyare ile 
l Roınaya geln1iştir, 

merhametsizce kovalayan 
muhafaza teşkilfLtının faa. 

liyetinden ınutezarrir olan 

ınahdud yurddaşlara in
ı:;ani bir düşünce ile :ıcı

makla. beraber devlete 
taalluk eder işlerde her 
hangi bir z:ıaf ve tesire 
Lapılmayarak ''azife gör
ıll(•k yolunda umumi men
fa:ıtları korumak iı:in ka
c;akcılığ"ııı Hl.yık olduğu 

ehemmiyetle takibinden. 
duğan iyiliklP.rden birisi
de hayır müesseselerinin 
sevindirilmesidir. Gönül 
istcrki bu i~ yalınız istan· 
bula münhasır kalmasın 

met'cla: :Mardin, urla Ga
ziantep gibi cenup vil~
rrtlerimi'lden vakalanan 
w ~ 

kaçak c~yalanlan da bü-
tün ha.yır müesseselerimiz 
hakkilc is';ifade ettirilsin. 

Bunun lıi r faidesi de 
cenup \'İl:lyE!tleri ğümruk 

ambarlarında toplanupta 
satılmak üzen; istanbula 
yollanan kac;ak eşyalardan 
lıilha~sa beyaz pamuklu
ların malıallı hastahanele
re \ "C ınektepler<ll·ki yok
sul çocuklara elverişli o
lanlamıın hayır müessese
ledı~c verilmesi suretile 
mahallinde istihlakı kaça
gın faturaya bürünen sü
rümünü de önlemiş olacak
tır. 

Bu işi daha ~umullu 
dü~üncceklerinP. emin bu-. 
lundu«,.umuz vüksek ida.-.., . 
recileriınizin ve cenup vi
l fıyetlcrinde geceli gündüz
lü çalışan muhafaza teş

kılatmm çok şerefli bu 
yardımından muhitimiz 
hayır müesseselerin de 
istifade ettirilmesini uma
rız. Çünkü Türkiye Cuın
lmriyetiude her şey halk 
iı;in, ' 'C bal~a doğru yü
rümektedir. . 

".'f. "· 



Sayfa ! 
WZH smm:· 

Altıok ve Halkevleri 

Kemalist rejimin ismet inönünün 
kutsal prensiplerine bağlı olan 

milli heyecan kaynaklarıdir 
Milyoolarc:ı Türk kah

ramanı i~erisinden istib
dat devirlerinin hazırla

dıkları acı sahnelere ra <'r-
~ 

men Titrk t ffihil!e 1-.ıı<l-
retli lıir (fahi ve erıı,~ı l

sız bir knmanuan lıa !.. iın 

olmağ'a ba~J:ımı~tı. Bu 
eşsiz önderin arka~m<la. 

bayrağı ölmez, kalbi g-i..l 
m illınez ve lıen I iği sil in
mez yep yeni bir u.il let 
uyanmı~tı. 

Bu Önder yalnız mil 
leti, bu millet de 8:tdece 

Mustafa Kemalinin ül kiile-~ 

rini benimseyerek kay

naşan bir bütündü. Tüı k
lük dünyasına o gdıii

ği zaman uzıın )"iiz yılla

rın karanlık Vf~ paslı ~· ol

larını sanki il:i.lıi bir ı~ık 
tı. Aydınlatan o tliirı~· :ı 

tarihine eski ve t'ZCli i:-,. 

miınizi rn ~erefli ha··fler
Je yaz<lırttı .!: ı zaın ani:!.r 
bizlere :ıy yıld ı zımız ka
dar mukaddes bir b :ıy

rak hediye etnıh:ti. 

Bu bayraktaki altı ok 
işareti; kalblerimize girmiş 
olan aydınlıkların ~ıı ı renk· 
li ı~ığına benzer bu gün-

. 

de, butJ!ar hepisi <le ayıı ay
rı birer milli karakter \·e 
heyecan ifadesidirler. Mü
dafaai hukuk kelimesinin 
tarih olıııuı;; lıatır:ılarile 

ve:sikalandırdığırııız uu ok
lar; Türk milleti11io kül
tür mab'!tieri sayilan Hal
kevlerintle berabercP ya. 
pacağı milli ibadı·tlerin 

ınana3ını anlatırlar. Cüııı 

huriyet Halk l'<ll timiz in 
samiıni hariıninden çık :.ın 
her s~~e bPııliğini vnınek 
aznıile yüriiyı •n Tlirk ;; t•ıı ç-

li~ini bu mukadueı:ı aı:ıı • 
ile doldurarak :sü:;leme-
l iclir. 

Bir dakikalık öyle bir 
mües:sm:e t:ı sa ,·ur edelim ki: 
on:t ula~mak için gidilen 
hP.r yol "e birl~t-uıe yeri 
ayni ışık dekoru ile sü::ı

lü bulunf\un .. 

l~tc II:ılk e vle rimiz: ıııa . 
ziıu iztlc hayal olar:ık tasa.1 
vur cttiğ·imiz böyle haki
katlcnlenılir. Una 11!<1=:
nıak i~in gidilen lıc r yol 
ve uirleşırı e yeri hakika
ten lıir an içhı tuha~·~· iil et
ti!!'iıııiz ı::-ık:arın ı;iıudi <·n 

" . ' 
güzel dekcırlurile süolü 
bulunuyorlar. 

İbrahim Necdet Gök~r 

r 1 

Ysnı acar Başve-1 

~ili pro~ramrnı 
o~u~u 

Ankar~ 2a Radvo 
~!acar Başvekili bu 
s~1 bah nıeb'usan 

111ecli.si önünde proğ 
ra 1111111 oku n1u.ştur. 
Başvekil İrnredinin 
progrannnı takib 

edec .. ğiz ve topr~1.k 

krınununun hir o-ün 
h 

evvel cı 1 ı:a n) .. cca o ı-. ,..., 
nı sö' İ e ın ; stİr· 

"' . 
Mısırda 

liği; l.>u yeııi milli ih .. <.let. Ankara 2:3 Rad\'O 
ocaklarında ç~likl P.,İr: tıııu;
la~ır ve gürbüzl e.~ir. Bu Bir çok Polon ya Jı 

ClJlus Sesij 
« f' ·=· ;S 

~ 1 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

H A /J .E :l L E' il İ 

Viiayet Umumi.1ec isi 
konusmaları 

.; 

''ih"t vt t U ınuıni 
Meclisi dün s:1at on 
dörtte ikinci reis 
·y. hv~ Sii ınerin b .. ı~-. . 
k<-lnlığ·uHla topla-
narcik evra kı vari
deyj o·el cek ruz-. h 

na ıneye ;, lrnış. ruz
ncı ıned( .. k i ıne vaddt 
nıüz ·ı keı·e eder ·k 
aid olduğu encü
nıen ı~re vcrn1 is ~ i .-. • 

i\1eclis, ınün~ kasa-
va kon ulan Y<:: bu 

giin i h·-d esi Yfl p~ la
ca k obo nafrn si
lindiı·inin tanıiri ile 
ı\18rdin · l)i,·arh'1lor -
\'Olu ara~ına kunı 

ferşi i h<i lesinin nıu
va k kate ıı cü 1~1 en 
tarafından yapıl
n1asına kcı ra r ver-

i 
dikten soıır<1, öoü
ınüzdt ki P.~zartesi 

gunu toplnnnıak 
üzre celse\'e son ve-
r iJdi. -

Posta Memur~arımız 

Şe!ı ri :n iz Postn \'e 
Telğra f nıenıu,. ve
kili Jzzet Çubuk, Ze· 
ki Coşkun ve Ceb-

h:ır Önerinin esa 

letleri tasdik edil
n1İştir. Tebı ik ede-. 
rız. 

Filistin Konferansı 
Netice vermizecekmi? 

birlc~me yı'ri Kemalbt ·r a yyn re fabrika -
rt>jimin, 1::ııneı. 1ntiııü duy- törleri l(a h j ı eye gd-
;tusunun milli heyecan, n1islerdir. Bundan Kndustan bir manznra 
milli kültür ve milli olan 
her ı-;e .. ·ini Türı~ cvHi.dma evvel İngiliz fabri. A:-.k 2'> R i · · · · • J tı ~a rn •) nt YO n11~reccg1 n ı ve şı nı-
aşılayan yeridir. Türk k~törleri de ~1ısır<.la Londnl: Ekseri ;a- di İoQ'İltere n roi[ra-
vatıoında Y3~:lvan her b T f: b h .....,. t' ~ 

· · · ır ayyarc a rı- ztte1er Filı'stı"n kon 11'101 orta\·a l<OVc'•-mütekfimil ioı:arı. hu rııa- ı ' ' 
betlert! uğranı:ılı : onun k :-: sı kurrna la rını fer;:ı nsının nıu vc. f en <hnı y~ zn1a k-ta-
birieşnıe ve iuanı~ ç:ıtıRı teklifte bulunınuş · ı fakiyetle netic.:- len· dırlCJr. 
,ııında toplanmalı ve beıı· lardır. 

} 

Sa.yı 1153 
m= s-m-= fi OT ;ad 

Şehirden-Köye 

~\lehaba köylü dayı
lar, nasılsınız, iyimisi· 
niz. Ne Yar, ne yok. 
Bugünlerde havaların 
yağ·murlu gidişi her hal
de keyfinizi, neı{cnizi 
arttırmıştır. 

Siz neş'elendikçe 

biz de neş'eleoiyoruz. 

Ve iyi baberlerinizi al
dıkça seviniyoruz. 

Sayın köylü dayı
lar. Biz her zaman ya
nınıza gelmeye f:rsat 
bulamıyoruz. Faklıt si
zin şehre gelmeniz içiu 
elinizde bel' vakıt fır
satlar vardır . 

Bir işini~i görmek 
için bile şehre geldiği

niz de işiniz bitince her 
halde Halkevimize, Mat
baamıza uğrayınız. Hal
kevimiz sizin için da
ima açıktır. 

Orada görüşürüz . 
Size güzel haberler ve
rir dünyada olan biten 
şeyleri daha çok an
lar smız. ~izde köye dö
nünce köy odasında. 
toplanan arkadaşları
nıza gördüklerinizi ve 
işittiklerinizi anla tırsı
nı z. 

Bugünlük bu kadar 
şehre gelince bize uğ·
ramayı unutmayın emi 
köylü dayılar. 

l(aradn \'I 

f llı~O 
İnfii!tere ve f rarısara 

beyanname verdi 
\ ll k<:1 r~ 23 Rr.d \'O: 

General Frankc: İn
giltere ve Fra:1sn
ya hir beyan, anıe 
göoderen·k, Cunı
buriyctçilerin bi la 
şart tesli n1 ol 111a l ,. _ 
rı ı~zı nı gt:ldigini 
bi ldirmiştir. 

~ 

• • • • • 
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Sa.vfa 3 

llususi kalem 
müdürü 

(Ulu.s Sesi) 

i\lfardin 
Askeri ltıtisas 

l\i ah k eoıesi 11 den 

p~~. H ı n t n ü ,l ü 1ıa 11 K aı_::ıkc ılıkt:uı ~uçlu \'C 

· l · l h ~ı • G ·rn stırh·cnin (J'ircıni · · .. · lcı rı 'Oll rrres ı tH e 3 - c ~ ..::\ ~ · "' 
Dahılıye Vekalett l I ö l .. köyiinde nnıkiın lıulun-

lı _ zır >U u n n1~1 \. uzr e · .. 1. 1 •. · . qususi ka len1 nıu- 1 . . '. du~u aııl.l::-ı .m >cı ıgın 
d ..... .,.. . . , 1 Mart.ta Hınaıstanaıbirbe~e\'l'etiköyüm1en halil 
uı lugune D ıhth) e h.ıı«:- ket edt>cekkr- oğlu Ahnwt on beş gün 

seferberlik n1üdür- \ di .. ı:ırfında ~Ianlin Askeri 
] ·· l · b lhti5:,t; Ill 'ilıkı>nıesi rorğu 
uğü )İrin .. cı şu e . 

Al 
rl U ı ı, hakimli~ine ı. urcaat l't-

Ş~f i Cd :i ı _ 0 .. 1(~!1 t '1- 1 man~aua ııazıı ili uıedigi ta!'. d i "ı_.. Mk .. ı! 1 

)'llı c· dılrnış ' ir. r\l ı ıHı n rn <ı k :ı n1I - u:;ulun 2Hi. ı ı cı ıııadıle~ ı ı 

• • 

re ısı 
istifa etti 

ıı •ı n iht i\ at lıubu ı 
rnııcib iJıCl! Tiid .. iye d:!hİ 1 
liııdeki ıııallanıı:ı h:.ıciz 

b :-ı t ted aik inJe bu - koııulacaµ;ı ilfı;1 ulunur. 

l.Jnduğu bildiril-
nı ektedir. 

rvıardin 
Aodulğani oğlu ka<lır on 
be~ giin zadınd:ı. l\hırdin 
Askeri lhtisag mahkeme-

günlük 

et Xafia dairesine ait 12 

En C 
·1 · j toııluk :::ilinclirin tamiratı 
t.menınten \ 9/~/~mn taıihinuen 24/':-/ 

,r . 93!) tarihine kadar açık 
~tıara ırı - Diyaı bak ır .. · ek~ıltmeye çıkarılmıştır. 

yolunun melJddııdPO 10 
üucü kiloı:netro:rnııa k:ıı~ar Kcı:;if lıedeli 535 Li-
ol:ın kı$ıııına nakledilecek radır. 

ihalesi 24/2/939 tari~ 
500 met re nıükftp 9ü5 
Lira bedeli kf~ifli kum 
naldı açık eksiltıneyt- ı;ı - hintlt• Cuma günü s~at 14 
karılıııı~tır. de Vilayet makamında 

İiıak:-ıi ~4 '~/939 tari- yapılacaktır. 
hine ra:-;tl:wan C11m:t gü- , . . . 
ııü ı-aat 1'4 de \ :iyet 1 alıplerın !lliitehassıs 
ıu:lkammıl:l ~·:ıpııac:ıktır. 1 \'e .::auatkiir olmaları meş-

M ı \·akkat teminat mik- rut bulunduğundan ayrı-
tarı 1:-3 Liı adır. c:ı mütea.hitlik vesikasına 

Kuıı ı ııal,liyatınm mu- ihtiya<; yoktur. 
ka \'Ple t:ırihiııd en iti lıaren 
Xafiac:ı i s t e ııi!d igi anda l\[u\·akkat teminat mik 
i :;t c ııile ıı miktarı gösteri- tarı 40 Lira 13 kuruştur. 
len m~thallet e uerlrnl ııa-

kıl ,.e teslim etmek ~ure

t i1e UO i~ giiııün ı~ lıitiril · 

Çek Erldioi har
b\ve un1un1 reisi 

Aske~ı İhtisas 
l\tabkemeslnden si sor~u hakinıligine mu- ııı L·:s i mr~ruttm .. 

racaat ttuıedi,,.i takdirde i~teklileriıı ih:ı!P :-;aatı -

Bu hususta daha faz
la tefailat almak isteyen
ler Dnimi Encümen kale
mine ve ~ afia müdlırtti-

,, 

General Kreççi, sıh-
hi sebeplerden do. 
layı istifa etmiştir. 

r" 

Kaçaktılıktan SU1;lıı \"e A:;kuıi usulun ~ 1G d ıın k:ıd::ır Daimi Enciimcn 
eh·e,· ııı Suriyenin ayimli- ırıac.ldesi nıuciUiııce Türki- kalemine mün.u;aatları ilan 
v:~r köyUude mukim bu- ye <lalıilinueki mallarına olunur. 
ıunduğu anlaşılan Cizre- 1 ha~iz konulacağı i 1 fı n l 
11ın µ.\ir al\ aıabaUesiodtn t olunur. 

4-4 

•riiııe 11J.üracaatl:ı.ıı 
"' 

ilan 

olmıur. 

• ..J 



JD AREHANESİ . ]VIA..RDIN'DE • Umumi Nesrivat TI! Yazı işleri 
Dir;!ktörii 

T eliraf Adrui 
Mardinde "Ulus Sesi,, ULUS SESi M. Siret Bavar 

Baınldıiı yer: (ULUS SEsl) Saaınıe~ 

YURTTA~! 

Türk Hava 
Kurumu a 
Vard 

Türk e\•ının şe
refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz, kava
U oz reçelJeri, şişe 
şişe şurup] a rı olnıa-

vanbir e' ·· Cocuk - ~ 

suz bir vu va kad~1' 
tadsızdır. 

Bu güzel annoe 

mizi y~şatalını. 

.··D··.·······················~················ ! ~ . ···························••t••·····-··• ·,. .. ' l c=ıa 

Buyar ımenbu-\ t 
yük biryurd bor-·=@ 

~ 
b 

:': y d ~ i! urt as! ~i ~ ...-,-f •• ~ -, 
~\J '-" •• ~, 

-+-' cO en 'ı 

:: c:: 
1 

Si KURDllJGUM JZ f ABRİ· il 
::s ro i! t<AlAR vıı: VAP"nGIMIZ ı~ 

>:_ ~ i! DEM
0

RYOLLAR i! 

:o 

~ 
cudur. 

• 

..........._ ~ .. '• ~ \\ıl •• ,, 
,..., ~ :: Hep ulusun biriktirme gücüue : 
~\J ~ •• d "· _ ....t •• ayanır. "ı 

...-4 C/'J :: :' 
~ ~ iS Bu gücü arttırmak hep senin ~~ 

......~ ;..... .... ,, 
-~~~~~~~~~~~~~ın ~ ~ < i5 elindedir !~ 

A M ER 1• K da fi/) ,.. ..... :: ••••••••••••••••• ., ••• Da•·D~················ .. ~i · ~ ~·••••••••••••••••••s•••••••~•••••••••••••••••' 

ıc~~~~ .. ~~~~~~~~ ~ IH TORK ~OCUGU 1:@ OMARDİNC~ il: 
HER TÜRK ÇOCUÖUNUN ' :1 

UI s Sesi 
R. O m A N l ı . . IE5> . D f 

1 Fi.yatrıao kuru~t~r , 1~~ ıgc§.\~DM@VO ~' 
Kıraya da verılır. ,~ I~ . . ~ 

~~~~~~~~~~~~~ i Doğu illerinin en mnOern ~ir 8 A S 1 M [ V 1 O 1 R 1 
Tü~BHC1av_ aT~E,R.~T7u1. ·p:u • l P Hernevi Defte~~ek, ·:· . ;:;;~;71!:tı:z~:~ 1 

, \,~ no, ~1a kbuz. Kağıt başlık- harflerle çok şık ~ 
''1.!'il lan, Kartvizit, Davetiye, r-eçete kAgılnrı ~~ 

Büyük Piyangosu :1 Duvar afişleri, Sinema ve basılır. • c: 
... Tiyatro biletleri çok güzel Mücellithancmiz vardır. ~1 
:: bir şekilde bas•lır ve kısa llt'r boyda kitab, defter ~ 
~ bir n1üddet içinde teslin1 ve sair bütün şeyler ~·ok ~ 

:1 ~ık ve becrı>nilecek şekil-

1 İ 50 000 1 edilir. cte tccli<l ~dilir. il_ Büyük kramiye : • Liradır . . . r• 

Bundan ba~ka: 15.000, 12.0CO, 10.000 liralık 1:1 1: 
ikramiyelerlP. (20.000 ve 10.000) liralık iki adet nıü- ~ Verilecek sip~ r .:;;ler, g~derilect!\: paralar ~fardinde ( üluft Se;:,i •.ı 
k ll f d F;I Basımevi) İdare müdürlüğ'ü namına ~önderilmelidir. ~~ · il at var ır... ~ ,. "~ 

Yeni tertipten bir bilet ~Iarak i~tirftk etmeyi ih- lfll Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok'.lnaklı bir ,._ 
mal etmcyini.: . • 'iz <le piyan~onun mesut ve bahti-

1

. ~ rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. 4lil 
yarları arasına girnıi!';' olursunuz... JdJI ~ 

ı---------=--ı-119~······------.. ~ 

' ....... •'-İılA)lıf. 'l .... ...,, 

3 ncü Keşide: 11 ~1n rt / 939 dedir 


