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Pazartesi 

Sayısı 100 Paradır. 

On ikinci yıl Kuruluş yılı 1 Ai:ustos 927 

Milli Şef ismet lnönü, dün a 
lngilizce olarak Amerikah~ 

şam radyoda 
. 

ra 1itaben me-
sajlarını verdiler 

Milli Şefin Mesajları 
Türk nıilletinin barış duyğuln rının 

en canlı bir ifocitsi, c~\·ni idealle 
birbirine b[ığ· lt olan iki <len1okrat 
n1illetin derin dostluk tezahürüdür. 

Yazau: Siret Bayar 

Milli Şef tmıet lııütıii : 
<liiıı ak :ıııı Ankar:ı 

Hadyosnııua NP' york . er-1 
gil'ii clolayısilc Birle~ik 
.\ınerika ıııillethıe hiıalwn 
lngilizee olarnk lıir ml' 
saj verdiler. Mil 1 i :)ı·fı ıı 1 
nıPsajlıın Tiirk millPtiııiıı 

barış duyğııl:ı;ının cıınlı lıir 
ifadı•si. ayni iıll'all<' lıir
hirine u:ı<r]ı olan iki de-

t:' 

nıokrat milletin derin <lost· 
luk tez:ıhürüdür. 

lt>ıirıe nl:m At:ıtiirk. b 
mf't. İııö ııii \ e Ruzn·lt 

gibi: üç büyük dahi ~ · 
fin cihaıı ~ulhn yoluııda 
y:ırnttı~ ları \"<ırlıkl:ırla irı
s:ıııh·ı t<' y:ıptıklnn lıiz 

ıııf'tleriıı ı;ıkdirldlrı yal
ıııı Tiirk ,.,. AıııPrikaıı 

ıııilletleri dC>~il. lıiıtüıı bir 
iıısaııiyı•t taı ihidir. 

Harp sonu diinya:;;ının 
Lıu güne kadar geçirdiği 

bulır:ınlar, Ltikrarsızhklar 
Kısa oldu~n kadar içinde Tiirk ,.e Amerikan 

Çok veciz ve manalı olan = ııetlerı· 11 iz sefl•·rirıin k 111• , ' "L ' .• \. 
~u mesajı <linlcyenl_cr, ç~ - j ııı illi bayrnkları alnnd~t kut -
ıyi :ınl:ıım~lardır kı, uır 1 L:ıl h:ırı.. idealleı iııi her 
hirincfon uzak ,·ı· fokat giin biraz daha kıı\'\·etli 
lltnıımi $ullıa. ve in 3 uııi- ve iııanlı olarak yürüt 
Yete hiınwt volunda a~ rıi ııırğc ünkfm Lrnlınakla 
idealı t:ı~t\'a~ iki donıok- ı. ı t• ı ı • pPk ua ı ıy:ın ır ar. 
tat millcti;ı uirlıirinr. olan 
se,·rri b·ı[!:ları c;üıülmez 

h • • 

hir samimiyete d:ıvannıaı ~-. . 
tadır. 

Filhakika umuwi harp· 

tı!n sonra biiyük şeflerinin 
telıuerlikleri altında lıii · 
tün <lünva milletlerine 
iuıtisal nUmun~si olarak 
Urrı uıııi ı:;ulhun h;tikrarı 

Yolurı<la ilk ,·c inanlı adım
ları atan Türkive ve Bir
le~ik Aınerikad.ır. 

Birbirlerinden u1ak 
Oldukları kadar :mlh idc
alı, dostluk bisierile bir
Liriııa o k:ıdar yakın \'e 
ba~lı olan bu iki dost 
lllilletin mukadderatını el-

Sıılhmı ııimetlerini en 

paıl.ıl\. silfı.lı niıııetltriııden 

çok büyhk güren 'c a~I 
ııı i ilet iıı in ua~ınJa l.H·~eri · 
vetiıı bu giinkü iztiralnnı 
;,.iderccek olan diiuya sul
Luna yanlım idealini hPr 
f'evt.len üstün tutan ( Bii
yilJ;. lnönii) nün dost Ame
rikan milletine yurtd:ı~la 
rının se\•gilerini götüren 
cı'-""'ı· r>n""in <lenizleri, vük-._ .. ,;,,.._ r" ~ 

sek d:.ığları aşarak yük-
selirk•cn, yeni (]üny:mm 
her tarafıncla duyulan 
sev(J'i hislNinin <lerinli~i-

. ,~e bü,·üklüğiinii o aıı-
ııı . . 
da kalplerimizde his et. 

-Sonu 2 nci sayfada-

Hariciye Vekilimiz Atinada 
Bay Saraçoğlu, t(endisini çoşkun teza· 

hüratla kaşı~ayan halka dediki: 

"s·z' -~ KÜN KAR~E~ SELAMINI GETiRDiM" 

Bay .-:.arn.çoğiu General Mataksas 

lngiliz Generalı 
Atatürkün 

Tabutu · önünde 
. ' 

eğildi 

Ankn ra 26 Radyo: 

Aııkar~~. ~ü H:ulyo - ' <leş Yunani:-;tanın St>lfun-

İngiliz istihbarat 

dairesi nı üdür nıu
, a vini, Yanında mih-flariciyc Ve~ilimi~ Şiikrü !arını "erım·ge lıaıırsımz. ., 

Sarnço!!lu , e Yunan Ba~ 

vt>kili Gl~ncral .Mataksası 

hamil treu ~ ıat ı0,m~ te 

.:\ tirıaya gt·lıııi~, iki de\'

lct rit'alı cü~kıın tPzalıü-. 
ratla k:.ı r:;:ıla.uarak, Mauam 

~Iataksas ' e Bayan Sa
raçoğ"luna. lıüketler veril
ıni~tir. . 

B:ış \'Ok il 0 enercıl ~1 :l.· 

t:ıksas, nıisaf i rlerini u part
ınanların a. katlar gütür
ıuü~, ::;okaklnnla toplaııaıı 
halk Türk ve Yuııan r:c:ı
lini alkı~lauııştır. 

Sarac;oğlu ile ~lataksas 

Balkona çıkarak halka 
tc~ekkür etnıi:'ln<lir. ~a-. . 
rac:ofrlu halka kısa hir 
lıiıalıcl1C lıulunmuş n: t'Z· 

cümle şurıları süyleıni:;-tir: 

"Türkiin kardeş selft
rnını getirnH'~c geldiııı. 

Göriiyorum kiı sizde kar-

Dostl11~11mııı o kadar 
.-ıkıdır ki, i~ i ,.e kütü 
g:inlerde ka:pleriıııiz bir 
çarparak l'I t h· \'ii rü\·c. . . 
ccgiz. gu t e:-~ niidliıniiz 

bütün zoı luJJar:ı galtlıc 

ç~lacaktıı .,, 

m:1nda rh1rı ve deniz 
binb:ışısı olduğu l)al 
de ELnoğrafya mü
z si ne g iderek Ata
t ürkün tabutu önüo 
de egiln1iştir. 

ln~iliz istiD~arat mü~ür muavini 
ı General Georges, An-
\ karadan ayrıldı 

Ank~ra 2G Rndvo; 
İngiliz generalı .İs
tanbula gitn1ek üz
re r\ na dolu ekispre
sile Ankaradan av. ,, 
nlını~, nıer: · s:nıle 

l uğuriann11ştır. İ~-
• 

tan bu lda bazı yerl~
ri gezdikten sanra 

Senıplon ekispresile 

BelğrC\da gidecek 
ve oradan Londra-

ya dönecektir. 



Sayfa 2 

Bir kısım Suriye 
gazeteierine 

k Bir az nezahet istediği
mizi hatırlatıyoruz. 

h;ken<lerun 'e .\ntak
yade çıkan Hatay ,.e Ye
ni Gün arkadaşlarımızın 

verdikleri haberlere güre 
bir kısım Suriye Gazete
leri <Alem yine ol :.deuı 

devran yine ol devran > 

misralarının meclluliine 
körli körüne ha~lıl;klarını 

hırakınay'.trak Hatay alt'Y
binde uytlurdı , kları üir 
sürü yalan Yanlı~ halıer-. . . 
lerle ı-af \'C tl'nı iz ,. ~•ta ıı-
<la~lii rııı ı da l.;;rnılırııı:cfr:ı, . 
Hat:ıyın iı; i;;.1iklfıl ıt·ji-

oıiııi de ::wrsııı:ığ":ı rııatııf 

o·an ııı~frPt vrrici ıll';:;-ri 

yatlarına tle\·aııı etııwk

teJirler. 

H:ı.tııy jJillet. ~~ tdi~i

nio her gün \·erdi[.i ~·.,ııi 

yeni kararlar llat:.ıy <;o
çuklarının Ana vat:rn:ı 
karRı olan ~anıiıııiyı tlPri

IJi her şeydf;n üstün bir 
kuvvet!e teyid 'e i~pata 
çalışır, muvaffak olurke!ı: 

Suriye gazetderiııin bu 
ne1ahetten uz a k 1 a ~ a ıı 
menfi ruhlu harek'!t:erir-ıe 

ne mana vermek 1:1zını 

olduğunu tesıih etıııl'ğc 

lüzum görnıi} oruz. 

Sayfalarım yalan yan
lış yazılarla dolduran bir 

kısım Suriye gazeteleri 
bu harekctlc,rilc cf!di.ri 

umumiye üzerine de ne 

derin tces::üf \ ' l' nefret 

heyecanları serprcP~ini 

galiba bilmeyorlar. E~er 
Lilnır~·orları'a g ... Jsi ıı ler biı 
keııcl leriııc ııw~!ek der.-i 
vernı PğP hazırız. 

M(•d,.ııi diinyaııııı her 
t:ırafınd:t gazı~ttcilik do§;
rıılu1~ ,.,. ııı'zalıt' t bıt'y.·ıı 

bir mf'sld; olarak taııııı
mı~ oldufru İ<'ill lıir kı~ıııı . ,. . 
Surivcli me::-ltkt:.ıslarımı-. , . 
zrn da mcdr.ui alenıin ayak 
uydurduğu bu asil gaze
tecilik c;Pr(,'e ''esi ic;eri::;ine 
~irrnelcrini göı ınek iste· 
ri1 .. 

~u muhakkak ki: Bu • 
Suriveli ıneslektaslarımız-. . 
dan biraz nezahet iste-
nwktc lıı•r halde haklı

yız. 

İ . N. Göker 

:M ö O ü1 Ş~fü fil 
Mesajları 

-Ba~ tararı 1 nci sayfad:ı.- ıııilletinin asil <lü~üncele

miş olduğumuzu ~üyler

e !k büyük bir lıakikatı 

ifade etmi~ olmaktan haş-

rini bir lahzede bütün 

dünyaya duyuran bu ve

kur, ahenktar~ tatlı se 

ı-in önünde. ancak Türk 
b. şev ı-;ö\'leıııeıni:- ulu-
ır · · • · 1 bayrağına sarılmakla ken-

r uz. 
dini kem nazarları.lan sak-

(Esir) d~nilcn tabiatın layal>ilPn "Sulh Perbi .. de 
bu barikul:lde kuvveti , bütün insanlık namına 
Türk Cümhurr~i~inin tatlı hürmetle diz çöküyor ve 
ve ahenktar l'l'Sin!, dost ~u cı·\·abı "eriyordu: 

Amerikanın her tarafıııa Sulh bU· 
b

.
1 

.. 1. un en ve t tun < un vaya vaY:ır~ 
· · · · y ü k ha · · t · keu, milyonlarca insar:ırı 1 . nıısı, arı-

kalbinde taı-;an sevgi ve h i n eşsız linhrama
sayğ'ı hislerini dl! on ı:;P. nı Büyük lnönü 
kiz miıyon Türkiirı kal- yaşa var o l ••• 
bine nakıl ediyordu. 

Sir~t B ayar 
pkyanosları u~an, Türk 

• 

u 
(lJlus Sesi) 

,_ 5 
Sayı ~ 10~ 

Halk şairleri gecesinde 
Ortaokul Direktörürü Ziya .Kılıçöv 

lünün yaptığı mühiın konuşma 
Ortaokun halk şairleri 

gecesinde, okulun direk
törü Ziya Kılıçözlü, ço
cuk \. elfü:rile kısa bir 
nıüsahalıe yaptıktan sor
ra, insanın mu.nevi \arlı

ğma gida ol:ın sanattan 
ba:setmi~·, ~iirin ne demek . ' 
olduğu izah etmi~, kütle-
ye hitab ecJ~q şairdrn, 

her kef'in ani ay abile<"egi, 
'fiirk inkılflbini en hücra 
kibrlPr<' k;.tl:ır Yayuc;ık . . . 
oları ~in· taraftar oldtt-
~ııııu :-;üylı·ıliktt>ıı roııra 

~(izli lıalk :;;:ıiriııe \ 'f' lıa11' 

~iirirıt~ iııt il: al ettirmiş 'e 
derı:i~tir l,i: 

i'ıteıl(•ıtlıC'ri an:ıYurt'ta 

\Jir halk :;;iiri vanlır. O 

halkın öz duyğu~ııdıır. 

Halk şaiı i şiirile güzelli
gin m:ıktsi olmuş. halkın 
<frrtlerini elem ,.e hie ·an
l arın ı lı:ıykırını~ ve <lio
leın iı;.tir. 

Türk milleti ötrden 
lıeri her devirdr 'e güzel 
sanatların her ~ulıesirıde 

bilhassa ~Er ve edebiyat 
sahtı8ında asıı lar geçtik 
c;e parlaklığ'ını ve güzel 
ligini arttıracak. eserler 
yaratmıstır. 
w ' 

Atatürk, Türk nıillr
tinin bu büyük kudret 
ve kalıiliyeti hakkında 

onuncu yıldönümünü nut 
kunda şö~ le deuıi~ti. 

"' T ~k bir insan r.cmi
~·t>ti <•lan Türk ruill<>tinin 
t:trilıi bir ':ı:-ofı ıhı giiz<'l 
san';ıt'arı sii~leıııek '<' on 
da yükselmektir. Bunun 
içindir ki milletimizin yük
sek karakterini, yorulm .ız 
ç:ılı\'k:ııılığ"ı, fitrı ~ekfü:mıı 

ilnıe bağ'!ılığı, güzel f'an
<1tlara sc' gisini ve rııilli 

IJirlik <luyğmmnu müte 
nıatliyen \ e her türlü va
~it e 'e tcuoirlerlc be:;Je
yerck inki:;;<ıf ettirmek mil
li ülküuıüzdur." 

Türk milletinin güzel 
rnn'atlere karşı olan kud
ret ve kabiliyeti bazı 

sebep lerin te:sirile bir kn.ç 
a~ır faaliyP.ttcn kalır 

gilıi görümlü. Fakat : er 
· altında akan sular iilJi 

göı ürımeden ç.ığladı. 

Ve ııihayet Cuma uri 
yetin halka kiymet ver

<ligi ve bulk~ılığl bir esas 
olarak k~l.ıul ettigi gün

den beri kiymetini tekrar 

k:.ızandı. 

Faruk Nafizin şusöz 

}erile yurdun i~ltnnwrni~ 

• 'imdi ve kadar el ('l'jlJİ • • e 

dolastılar ~iındirc kaJ~ır . ) , . ~ 

'·ur<luınuzda bir crarib idik· • l:> 

fakat Türk bu ynr<lull 

ezeli ,.e cbt:<li sahibi ol· 

durrunu bütün dünnwıll n • 

gözü öniinde t:uihte r.rıı· 

ırnlı göriilınP.miş parJak 
müzaffariyetlerile bir da· 

ha ispat etti. 

"

1 

: ·ı Yıırduııu i~·iııd· n ta· 

Ortaokul Direktörümüz 
Ziya Kılıcözlü 

bir mevzu gibi <lurduğu . 

nu sö~·liyen:k 'e Türk 
gencini yeni ,.e ıııilli bir 
\'azifeye çağırdı: 

El gibi dolaşma Arıadoluda 
Arkada~ yurdunu i~·iııdeıı 

tanı 

Diııle uir Yosmayı pınar 
yolunda 

Dinle bir ynylada garip 
çobanı 

Ş.ıir ~·ok doğru sö~·
liyor. Yıllardır, asıı lard:ın 
afrza alınına~·aı1. göze gü 
rünrnf'ycıı bir lıakikatı 
biitün parlaklığ'ile UH'Y-

f dan'! koyıı~·or. 

El gibi dolaşma Ana<lolu
da. 

Arkadaş yurdunu i~·inden 

rıı~ aıı, yo~ına:·ı pıııar 

yol•ında, g.ıı ilıi y:ı~·l :ııl:ı 

diııle~·;ın \ '1; uıılarııı uN· 
dilı· iııle.\'l'ıı, ~·ılbrc :ı g-öı 

~·;,:;- 1 dükı'tı ~·a\ 111111111 der 
d ·IP :ılı enip Ttırııaııııı 

h.ısı et ile Yaııa11 lı ılk ~~ı-. . 
irlerinin t•ı::t•ı leı i l•irer s;ıll' 
at iııtisidir. 

Halk ı;:iri in<:<an ruhu· 

nun, tabiat güzrlli~inin 
ıııakesidir. Halk şairi aşık· 
tır, Halk şairi dertli v~ 

lıicranhdır. Halk şairi g-ü· 
zelli~e vurğımdur. JI.ılk 

sairi •rüler Halk ~airi air-• r:ı • ~ 

lar. O tıpk1 bir cemiyPt-
tir. Nasıl bir insan caıııi 

ası içinde hrr türlü lıi:> 

ve hicranlar elem V<' z
tiraplar var~a. halk ~aiti 

de tıpkı öyledir. Onuıı 

e:::erlerinde cemiyetin bü
tün halini seyredebiliriz. 

-Sonu Yaı ın-

Maarif Müf ettiş !e ri 
G-:çenlerde şehr i 

nı i z.:- gelnı iş o l .ı n 
n1aa ri f n1ü f _ ttiş '<: ri 
faz ını gelen tef ti~ 

tan ı leri tn nıa nı lad ı kt.l n 
Dinlt: bir Yosmayı pınar 

so n ra şehri nı izden· 
başında 

1 
Dinle uir yaylada garib git ıı1 İş l e rd ir. 

<;otıanı 

Bir ıssız ev ~ibi gczd j. 
ğiıı bu yunl 

Yıllarca döktürür Mna 
göz ya\iı 

Ya nu dertlile ah eder 
Bayburt 

Turnanın ha~rcti yakar 
Maraşı 

Yeni bütçe 
Vekiller hey'eti n 

de bütçe nıü.za ke 
resine bu hafta içi n
de b3 Şl <l n a cağı ha
bt r verılnu·ktedir. 

'" 

, 

,. 
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Tür~iye radyodifüzyon Postaları - Pıv AsA 
Bufrd:ıy 3 ----Arpa 2 50 

Ortaokulumuzun halk' 
şairleri gececi 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
Uzun"Dali?.!,!. 1G~1ü m. 18;} Kc~. / 1~0 T\vv. 

Kısa Dalğa: Hl.14 111 • 15Hl;> K<.:~. / ~O K\' \'. 
31 :70 m. !).ll);; Kc~. / :20 K \'\'. 

Bu günkü proğram 

Un (13ir çuval) 620 = 
1 >arı 3 
.·oınıt 5 -

----
J\crcime~ 3 
Pirine; 22 --

J ~<ı de Y af: 90 -
Tere> y~-ı --= = 

Çok canh ve neşeli geçti 12,30 l >ro~raoı halıeı ll'ı i, zirnat uorsası 
fiyat 

Z(•\·tin ,·a.rı 70 . . ' 
Yün - 3n - --

1:?,35 Tiirk nıüzigi-PI 
13,UO Mcuıll!ket ~aat u-

yarı. :ıjans ,.e met ornloji 
lıabı·rleıi 

1:),15 jHiı.ik ~ t·~cli pla~~

la ı· 
rn . .ıu. ı 4 Koııu~ı .. a 

clııı ... ;ı;ıll 

18,:Jıı Pro.!":ırıı 

1 _;{,') l\ıııııı~rıı·· 

\le:ııtlııh Kı"n:uı 

('( •' ;I t 
tar ili 

~0.15 Türk rnliıirri 

21,UO ~1erııld,tt Saat a
.ra rı 
~ ı .ou Komı~rna . 
~ l. tj E":ıaııı. tall\'ilfıt 

k:w:IJi.' o ııııl, ut lı nsa~ı 
fı~ ;ıt 

::?'ı.01 1 jliıl'.i!, hılı;iıl.; Or 
:..ı·~tra --$• f: :N'ı·Clft .\-;-k•tı 
~::::ll) ~lili'. k Upl'ra ar 

\'t• rek:'ıııdilıı ~· ,.ıaı ı - J' l 

-- --
))pri 85 

----
Baoeııı 18 ----
Batieın içi 95 

t- -ı-
':ı 'e,·iz _!_~_. __ 

1 ı \.\•\iz içi 85 ----
Jl:ınlep 00 
\);11.-i ---- 12 -

Ortaokul talebeleı iııoe uiı' gı·ub 1 H,IJO Koııu~ıııa l >okto ~:3 ,00 .\1 iızik (;azlıaııd 11] 

E,·clk i ~ece h::ı1k: e' i

rnizin 8a1onunda ~ehrimiı 

ortaokul talelwlari tara
fır.ıdan yaşatılan lı:ılk şa
irleri gt·Ct'~İ ı_-ok ne:;o'eli 
geçti. 

Prnğraın mucibince ::a
sat t:trrı 20,i 80 gPçe 
okulun bir k;~ırıı tal<>uelc
ri tarafından h<'yt·<.'(·nl:ı 
okunan btiklfıl mar~ı a
Yakta \'C <lljık başlarla ilı
tirauı vaziyetinde dinnen-

" lllek suretilc mu:;aınercye 
ba~lanllı. Ukul direktörü 
Ziya Kılıc:üzlii tarafından 
•Halk ~airlcri \'f! halk 1 

f:ıfobiyatı n me,·zulu uıun 
'°'-! fakat g·iizt'l lıir konuş· 
nıa Ya}Hl<lı • ..;iüılı't:e aıkı~· 

' ' .. 
le. ntlı. 

rnn şaaı ı ~:~. t.>.::?4 ~on .Aj;ırıs ha 
diııkndi ve yine talt>l>e<len 19: 1f> Türk mü·ı.igi lıt•rlı!ri ''t: vanrıki pr0 o-. . ~ 

Şiilıeyla Siinıt'r: Fatma 20:00 Aj·ın~. nıcteorolaji ram. 

Acun, Cemile Da~an: Su- 1 

~ ~ ı'.:,~"'; 'ıı~ ı~~~~;: 1~~.~~'.~: iJ!JDlllllU1U1mııııııınıuuııııııııuoıııııımınıııııııııınınoııınıııııııımııııııııııııı oıınıııuı nıınmuıo~ 1 Mardin 
yurda kııl ve Suna Enle- = ~ 0 ~ Askeri ihtisas 
111iı1 oyııadıkları lıalk dan- : lf e lfi1 O 1 Mahkemesinden 
sı büyük lıir alaka ile 5 ~ 
alkışl:ıııdı. Mn iki öğret- ~ _ Kaçakcılıktan suçlu, elyevm 
Blt!lli Snlıri Öı.alp \'(!iki a 9F emr~oa D.n ~~o~= Suıiyenin kamışlıda mu-
kız taleiJeuin i::;tir.ıkil(! ve- -- U U U ~ (gJ U U U ~-=· kinı bulun<luğ'u anlaşılan 
rilen hclk ıııilzik koıı:-eri =.: =-~ ~:ı hiz v:tb köyünden yusuf 
de caııılaıı aikışl:mtlı. Ay- , 

1
• t• :·: oğ-Iu hfüıt·yn on beş gün 

h:ın Suıığ"ann ~üylcdiği .j Aş z 1 r p ı· r ~---:_. , zarfında 'Mardin Askeri 
•Dil tılı~ıuıııı i:inıli lı:ılk I~ İhti$;,s m::ı.hkemesi ~orğu 
lıikfıye>i de .- yircilcr iizıı / .\ şk i, h issi \'e = hııkiıııli~ine .. urcaat et-

~~~de ı )t·iı~!~ i!ıtib:l blıl·ralk;n•· ,-- edebi Ronıa tl =-~-:. ırıı~:.ıclı:ı~r.-ıi --~aıl<'>.<.lıiırc<·lı·e nııa:\ds~ee•sır~ 
ı llH' ;ı \: ue(ıen ... !'~ .=~.: __ -::---_-. ., • u 
Suııgar \'l' ~lii~errd yurt· Yazan: _ nıııci!Jiııl'e Türkiye dahi-
d:ış taraflarıııdan çok be = Oğuz Uzdeş §:_~ liııueki ıııallanna haciz 
venileıı zevuek \ e kaz.as ~ koııulacağı ilan olunur. 
j,a oyunları oynaııdı. ;;,,; Ank~ınnıın gu ç 

\, .. ı ı ı = yızıcıl:ıı·ı ıı(l ·,l n -. -e :5u~· crıcrı o rn m:ır- _ -
~ıle mii:.-;uıııı·rPye goıı \'e· Oğuı Özdtş ar- ~ 
ıilJi. = ka(h ŞlilllZtn ga- ~ 

Bize çok tatlı lıir gece -
yaşatan ya\·ruhırımızla ta- ~ zctcnıiz İçin lıa- ~ 
Üm heyetinin lm muvaf- ;;-~ zırladığı Aşk İz- Geııç )ıızı arknda~ıarın ızdaıı -

f~k'ıvctlniııi candan tel>- = · · · ı · u~u:t Ozdeş --... : ·-· tır.1ptır tsı ın ı ~ 
rik etıııcyi bir Lorç biliriz. - = 

--: çok heyecanlı eseri ni bu ny btışından ~ 

Mardin 
Asl.-.eri ihtisas 

l\'Jalıkemesinden 

~I ütPakilıeı~ t:ıld><•tlt>n 
Suna Erdem. SitlıP~·la 8ü· 
nıer, Snat Deıııir Seren. 
Safinaz qırda Kul Ccmi-
111 Do~an · v':! Fatma Acıın 
tarafından çok :.ı\l\lşl:rnan 
n1illi avuıılarınıızdaıı zey
bek O\:unu oynandı. Yine 
Okul t;tleb e!'i~1dt•n Taeı't
tin Barını ağzıudan din
lenen ctak tak tahacık• 
adlı halk lıikayesi hoşa 
gitti. 

Parasız muayene itibaren tefrika ctnıcğe b~1şl[1y~;ca. §_=_ 

= O-ız 

Kac;akcılıktan suçlu ve 
l'lyı~vııı Suriyenin ayin 
\'artki köyünde mukim 
lıulunduğ'u unlaşılan aru 
abat köyünden murat 
uğ'lu .ıbuullalı on beş 
giiıı zadmua. M ar d i u 
A:-;kcri l lıtisas mahkcme
ı;i sorğ'u h:.ıkimliginc mu
rn.(·aat etınetligi takdirde 
A~keı i usu 1 un 216 ci 
rna<lllesi nıucibüırc Türki
ye dahilindeki mallarıua 

13 Kı7. t:ılclwııi n yap· 
tığı Halk l lansı mu vaffa
ki~·ctl~ neticı,lerır:li. Oı han 
Erueınin caltııı ta~» :ı llı 
halk hikavesi de zt:vkla 

~ 

Halke\ im izin i<;tinıai 

yardım kolu tarafından 

fakir ı a t ıl ırı p:.mısız 
mıı:ıvene Nmck frı.re gü
zel bir ı, 1 nik ımwycne 
yeri Jıazırlamlığmı ıııem

;ınııiyetln lıalJer nldık. 

:::; ö • E 

="= Okuyucu 1 an nıızın Jezzellt> oloı ya- -~--~ 
· caklarına enıin olduğu ınuz hu I~o 

n1a ıHnHzı sa bu·sızlıkla bek len1elcrin i ;_:-~--i 
___ şin1diden t~1\·siye tderiz. 

~~lllmilllllliUiWUlllUUlUlll U!IUUUUllllUillilll~Olllllllfü--
haciz kanulaeağı ilan .. 
oluıHır, 



JDAREHANESİ 

T eljra f Adreai 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

YU RTTAŞ! 
T am 
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Buy~ 
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cudur. 

Tür Hava Kurumu 
28 C1 - T [ R T İ P 

Büyük Piyangosu 
3 ncü K1·~idt: 11 ~la rt / 939 dedir 

Büyük İkramiye : 50. OOQ Liradır ... 
Bundan lıaşka: 15.000, 12.0CO, 10.000 liralık 

ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet nıü
kftfat vardır ... 

Yeni tcrtiptPn bir lıilr.t alarak i~tirflk etmeyi ih
mal ctrnc>yini.:. Siz ele piyangonun mesut ,.e bahti

1 

i yarları ara~rn3 girıııi~ olur:-ıım:ı ... 

....... liml~a:cl=-~~:::;:z::::z:r::~ı::::3:i~ --

Umami Nesri vat ve Y 3%1 1'leri 
Direldörii 

M. Siret Bayar 
Baaıldığı yer: (ULUS SESi) llaaıme~ 

Türk evının se-. 
refli an~ncsi kiler-
dir. 

Kavanoz. k::ıvn
uoz recelleri. ~ise . . 
şişe şu:-upk rı ol n1a-

Ynnbir e\'. Çocuk .. 
~uz bir yuva kad~ır 
tadsızdır. 

Bu güzel 

n11zı V8S'1taiın1. 
"' . 

.. 


