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-
On ikinci yıl r ~ --
lnönü Bayrağı 

altında 
Ken1alist rejinıin yeni ve ışıklı yolu 
üzerindeyiz. Bu ışıklı yolda bir 
yurtdClştn bile topallan1ak hedba ht
lığın ;1 düşınesini görn1ek istenıc -
vız. 
ol 

Yazan: Siret Bayar 

Beşer t~ırilıini tetkik 
Cıliniz, lıi~ bir devir ::-ize 
dtatiirk ve lsmet lnönü 
llı!,' ri gibi fryiıli bir de
\ ir, hayatlarını nıilletleri
rıin itilası uğruna \'akfet. 
lni~ idealci nıiir~it. mef
ku~eci ve lıalkç~ t(aur:ı.· 
nıanlar gösteremez. 

Bunun içinuirki: ilham 
ve fcyzlerini, ezeli mef
kure ve aşklarını hulkm 
Lüyük ruhunuan alan • 
'fürkiin lıu iki dahi "e 
htiyük evl:l<lıııa, Yalnız 
~ir Ulus değil, büttin bir 
ınsanlık tarihi nıedyuni 
~iikr:ın ve b::ı.yrcın<lır~ 

1'ürk milleti, bu gün
kü ınedeni havat ve te
karnuı sahm:m;da ilerle
<lik~C', vasatlıkları < mef· 
kure 11 ;ıe~indc zevk ve 
neş'elerini ancak halkın 
~~falı ve şaa<lecin<le, va-
Ul\ın itila~ınd:ı arayan 

ve bulan bu iki e:-;siz ön
<lcrin c•::-er ve zafe~leri de 
~Jir:r ııur ve irfan meşa-
esı halinde aziz \'atanın 

kalbinde vük~elıncktc , 
kükleı:;nıekte~lir. 

Ruhundaki ul \' İ\'~t ve 
1· 'lt . . .. ' sı yetle kuruuğ'u rPJI-
~ıi, yarattığı muazzam 
Hık } ~ ' l · l .. 1 <tp ve ülnıl'l. eser erı, 
>uyuk ulusuna mal et-

tikt ~ . en 3onra her fanı m-
san gibi. bu fani hayata 
gözlerini yuman ebedi 
~efin inkılc1p mes'alesi ua
~llıua, adı ve hizmet ha
Yatı bile rejimin, milli 
dav... . 1 . · · ... ve prcnsıp erımızın 

lı:ı~kanı g-örmek biitiiııii
ıniiz i<;in t:ırihtt~ l':::inf' bir 
rlaha te~adiif edilmez bü
yük ui.r u:ıhtiy:ıılıktır. 

Bu balıtiyarlı~a maz
hariyetle Milli ~din bü
tün millet pfr:ıdın ı Lirlik, 

beraberlik Ye vazife se
verli~e da \' et eden ~anlı 
bayrağı altında, inkıl:ibı
mııın her zamand~u da
ha fazla nızamlı yiiriiyü
~üııe dt>vaın edeccğiııi 

ırijrıııekh• ıle Utı\'lfoğumuz 
~ .. ~ 

"<'''İn('e ~on \'oktur. " . 

I• nünü bayr:ığ'ı altında 
Ken,albt rt'.iiuıin yeni 

\'<' ı~ıklı yolu üzcrinıleyiz. 
l3u ı~ıklı yohfa bir ymt
da~ın l.Jile topallanıak uc<l
bahtlı_g-ına düşme sini 
<ro·· ruıek isteıııeviı. Ve bu-
t') • 

mı gürıııeyeceğiıııize <le 
iman ediyoruz. 

Yeni Türkiye<il! mazı 

bü~hütüo üluıü~ ,.c siliLı
ıni~tir. Türk Ulusu yeni 
uc~riu mes'ut ititikbalına 
<]ol'rru ruh ve ülkü birli
ifi\~e akın halindedir. Bu 
""' . ·ıkın<lan l1ic: uir zaman 
(rerive <lünwı·nin imkanı 
b • 

yoktur. 

En uüyük zafnimiz , 
inkı1fLbııııııın ı:ıfcriuir. Bu
nu kükle:;-tirmek: yeni nes
le mal etmek Cümburiyet 
Halk Partisinin ~ıarı ,.e 
en kutsal idealidir. 

Yeni Şefimizin yük
sek karar ve tcclbirleri, 
vüce partimizin dcğhşınez 
prorrramile hayat ve is
tikbalımııda yeni bir ufuk 

Kuruluş yılı 1 Agustos 927 

Hariciye V ekilüniz 
Bükreşe gidiyor 

Hariciye Vekilimiz 
Şükrü Saraçoglu 

Haricive Vekilin1iz 
Şükrü Saraçoğlu 
vekület er kanından 
bazı zevatla birlik 
l t' bu h~ıfta içinde 
Bükreşe gi<.kcektir. 
ŞükrüS:ır çoğ"lu 

üç gün k:1d~1 r ~ürc
ceği tahıııin edılen 

Balkan antantı Ha
riciye 11<-lzırlan top
lantısına iştirak ede
cek tir. 

Filistin Konferansı 
Çemberlaynın bir nutku 

ile açıldı 
Ankara ; Radyo - Filistin konferansı 

bu gün Lon<lrada Çen1berlaynın bir nut
ku ile açıln11ştır. 

Kornite, Filistindeki İngiliz nıen1urh1rı 
tarafından halka karşı yapılan bir sürü 
zorlukları saydıktan ~onra, bilhassa 
son zamanlarda altnan şiddetli ted

birler üzerinde nazarı dikkat celbetnıiş
tir. 

lngilterenin 
Çine istikrazı 

Ankara 7 A. A. -
Londra: İngiliz hü · 
künı<.:tini n Çine 2 

oci bir ikraz tasav

\'U runda bulunduğu 
anbsıl111<l kt~1d1r. 

~ 

İspanya' da 

11 araba aitın 
yakalandı 

Ankara 7 A. A. -
Dün gece İspanya
dan kaçanların ara
ba1an içinde bir çok 
a 1 tın ve günıüş çu
buk bulunan on bir 
araba yakalann11ş
tır. Bunların İspan
ya bankasına aid 
olduğu anlaşıln11ş

tır. 

35 bin İspanyol 
askerinin Fransız 
topraklarına iltica 
etn1eleri bekleni -
yor. 

ı---~------
1 

,·:ıhdetin lnönii bayrağı 

altın<la gittikçe ı ... u \"\·et
lenmesi Türk milletinin 

Şehir Meclisi 
toplandı 

Şuha t içtinıa ını ı :\ziz U rası~. tek li~i 

tek vücutl ola:-ak !Jlilli 

~efinin etrafında toplan
ması, bütün dünya mil
letlerine imtisal nümune
si olınağa değer tarihi ve 
muhteşem bir manzara
dır. 

akdeden sehir nıec- ıle azadan olen Hı-

1 

lisi evelsi .gün saat da yet Aru~un ha-

10 ı Ş b " . · tınısına hurıneten c a ar ay ~zız . . 
1 U ~ 1 ... 1 hır dakıka sükut 
, rasın başkan ıgın d' ld'k b 

Bu tarihi manzaranın, 
yeni meb1us se<;imindc te
zahür edecek milli vah
de~le bir kat daha rev- ı 

1 d t I t e ı ı ten son rn za tı 
a op anmış ır. sabik okunar~k av-teruinatı demek olan cls· 

tnet lnönü> yü, ayni za. 
Ilıan<la. Cümhuriyet Halk 
Partisitıin <lcgi~ıneı genel 

açılıyor. n:ık bulacağına inanımız Celsenin açılnıa- nen kabul t>dilmiş
sını n1üteakib Reis ! -Sonu 2 inci sayfede-Bu ufka <loğru milli ı k u n ·ctliuir. 

~ .. -,. - ~ ... 
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Sayfa :'.! 

~Jidyat. tv!ektHbu: 

Mü©! y ©1 'lt0t©l 
Umran faaliYetleri 
Ha ırevi ;çi~1 • _ odern bir 

binrl ~ıapıldı 

I\lidyattan bir manzara 

Midyat (Hususi~ 

İlçemizde Cümlıul'iycti
mizin yapicılık kudreti 
ve imar ı·aa liyeti giii1 
den güne artmaktadır. 

Estelde inşasına l>aşl..1 
nan hükumet binası in
şaatı sür'at!a ilerlcnıel\
tedir. 

<;alı._karı İiı;Pbay .\kif 
Rahmi Kocamano!.!'iu:.ıııı 
azimli ve dt:.\".lllıli ç~.ı:; 

malarile nt1ı direee l cık 
kısa Lır ıııiidll ettı• Es el 
ile Mirl~r.ıt :ıras:rıda ~.rarct 
giizcl bir ycrdt• y:ıpılan 

Moderıı biıı:ırıııı iıı~aa•ı 

ikıııal edilıni:--tir . . 
Jf obilycsi ılı· hemen 

hemen ii1zar c<lilnwk iizre 

bulunan bu bina ıntl\-ıık

katen hiıkfını et tt\ 1'ilfuı 
Eı:ıtelc llakil ediline ~re 
kadar. l\lidratta ~t<~ıluca
ğ·ı ırıiijcle, i \ l'rileıı Halk 
e\'İn e tah~i · rclilE<"eUir. 

Sirrıdiye k:H1ar • lidvat . . . 
ve Ede]de ~':ıpıhu! yeni 

' tli,Jen E:;telde rniiııasib 

bir lıına arnştılmakta ~·e

ya yeni Lir Halke\'i uiıı:ısı 

~- :ı pı 1 ııı :ısı <1 ii ~ii rı ül rıı Pldo
di r. 

E~teldı· miisaid lıir bi
na hıılu11unC'aya Ycya ya
pı!ıne:ı ~ra k:ııla r ııı ll vak
k :ı ı rn Efalkc\•İııin ~iid~·at

taki bu reni nıoderrı }Jj. 

n:ıda :ıı;ıl:ır~ık faaliyc·t<: 
!!Ct:ifc(' ğ"i haheri, bu kiil
tıir oc·ıUına hir aıı iiııct! 

kavu~nı:ık istı·ycın lıütiin 
ıııeııııır: sııb:ıy '.'C halkı 

pek SC \'İ ndirıııi~tir. 

A~ m gayp ıığruııcla 

çalışm·il.ıa Luluıı:ı?ı 1iıl

y:ıt Türk diliııi ~·:ıyıııa 

"o akın idınarı ccıııi~ et
leri grrn;lik te~ckkiillcri de 
fa<tli) eıl· riniıı yarıı b:ı~ırı
d:t bulurı~ıcak ve onlara 
rehberlik PdCcPk .. Hall"c 
viıı ile ılalı:ı ziyada in1'i
~af irııktınlnrıııı lmlac:ığı 

rııiilalıaza. ile lın kiilt iir ve 
ülkü oc tğ'ı ~ıııı :ıc;ılıııa8ııı~ 
~nbırsızlıkla beklcuıe!:tP 
,·e hu mazhariyete. kr, \ ıı ' 

(1Jlus Sesi) 

F aideli bir te
şebbüs 

ŞEHiR Ve 
İLCE 

~ 

il J IJ l:.ı~ :l L E il İ 

Şe~ir eclisi 
toplan~ı 

Baş tarafı 1 nci sayfarta 

ti,.. 
Bunda n . 

sonnı şı-

,· .. ·ıııize uyğ·un hu 
lunn1'' V~l ıı 1118 halle . 

Sayı 1139 

Şehirden-Köye 
ı-:-----·------

Merhab:ı kö~·lü dayılar: 

Nasılsınız, iyirııisini? Hiz

lcri sorar$aııırl, daima ~i

zin iyi lı:ıyat gecimıeııize. 

sai!J:r .. mıza duaci\'iz .. .. ~ , 

Bn sene ha ,·alarm ı;o k 

iyi gitme~i, yağmurl:ı nn 

vaktında y:.ıj:!;ması yiiziln
den ckiulerinizin çok i~·i 
olduğ'una, bu sene gr·(:cıı 

scnt1dcn daha c;ok nı:ı l::;ul 
alaC'ağ"ınıza lıih;eniz lıiz 

::;11hirlilcr ne kadar ::::e' iııi-. 

Ifa her aldığııııız:ı güre 

Ort:ıok11l Direktürliiğii , 

Ortaokul binasınm arka
~ına tesadiif eden hayır· 

cl:ın t<1~ dü::ııw tPhlikc:;i 
ııin üııütıı! geçmek \'{' 
mr>ın!PklttP :ığ'.'lÇ ürd 
mek hevesini u~·andırm:ı k l I <l · · · ı '.·oruz. C-tl arının eğ-rs•.ırı -
nıak~adile bu bayrı ağ":t(.' .. . ' , • 

ı . nıesı uz~n ıH.ıe cc-latı( ırmaya karar vı·rnıı-. Hele • izleri köylf~riniz-
tir. Bu faich·fi tP~clıbii~iin re\'a n eden 111 üza- de, tarlal:ırırıızın b:ı:;-1ı ı da 

' · · . rah:.ıt rahat çalısnıakt:ı \'I! bir an linet> kuvvedl'n fi- 1 t 1 l\'1 • 
<C'ı-e ne ıcesınue ıs- C 1 . t 

1 
.. kfı t •. le ç.ıkrna~ını eandan <li • um nırIY<' rn · mır ıııın 

1 

Jnriz, kin ınahallcsi~~c· D i-I git,ı i:q:e ~ızaltıııakta oldu-

yarbakır kcıpı, Kö 1 ğu .vergilerinizi .'·ak tın la 

·Y 'U t A J, le-;iyan ın<lh:::dlt·sine vcrıu ferahlı hır h:ı>· at 
eni "38 anl'A lif fi3Sl ı G ı:>iirnıektc oldıığ'unuzu 1:!'iir-

I la U U Ü!, Ba bıssor ffıa- mE!lde bu sevincimiz kat 

1 
ha ilesine Snvuı· ka - kat :ırtiyor. 

~ehriınizde ycııi ~·ap! 

IJ Pu, Ba bülcPdide Ye-l: c=ık olan :ıM: ı :ı•., biııa- I 
~ıııın diin ,.il;, .\l:i eııdi- n i ket pı ~ Şeyu lla h 
meııi t!\··afıııdan :\lt•lımPt n -1h- lles· S , le a . ı ne "> ar , 

Allah \'Üendunuza ~ağ"
lık: koli:ırınıza kııv' et, 
ckinlcriııize bereket \'Cr:-in. 
Ç;ılı~ınız. hiikurnetin blt>k
lı> riıı İ: bu yrıı ldanrn yeri ne 

Saracoğ';ıı~·a ihalr. Pdi ldi
ğ"iııi ıııtmnııniyctle haber 
aldık. Bina ~I:ı>'t$ gayc
:-iıw :.-:.1<br Litmi~ ola-

Catniikebir nıahu i
lesine Ulu Cnıı1i. 

gı>tirn.cye gayrl't criini ·. 
1\:kkc nıahalJesine 

e:~ . i ı r. 

Haf~ ~air ve ~iirleri 
sütunumuz 

IIalkc'i Dil. Edelıi~·at, 
Tarih kornite~i g-:ızl'te ıniı
de bir halk ~iri 1Siitunu 
a!'ı!nıasını i. tPın:stir. Hu . . 
i.::ıl'gi ~iikr;ıııla karşıl:ır, 

Sa nn okml:u ıııııza varııı-. . 
dan sonra her gii rı tiz 
Tiirk<,:e d eıı giizd parı:a

lar :::unacağumzı uıiij(le· 
leriz. 

·reker , ıncıhallcsi 
adlan \'eri ln1;ısi k<l
ra rL~ştırılnıış, Bele
divc Fen rnernuru 
İb.rahiınin ücretinin 
1!1aktu1n seksan li
ra ya çıİ\'.a rılrnası da 
nıu·;;,fık görülerek 
Q"elecek salı Q·ünü 
' ' ' 
san t 1 O da tekrar 
toplannıak üzere 

celseve soıı veri}-. . 
llllSt J r. , 

Se\·iuıli baiı~ımız. Fı'\'. 

gili Curııhıı rrei~imiz l::ııı ıut 
İııünii ::ıizkl'i <laha ı;ıık 
varlıklara ka"u~tıırat!· ı l(
tır. ·Yapılm;ınıış >'(ı]hrırı7. 

kalına.r:ıcak. lıepini~ tu.ı

rak s:ı.lıiui nhr.:ıks uız. 

Ta: lalaı ıııızı 
~iin'cek 'e ekccl·k~iııiz. 

~imdi !Ji:·t' 011 ıı ıalı$ tıl ;,Ji
yor:;aııız, o zaıııau bin• :>O 
ınahsul al:ıcak, Zt!ııgiııll'

ı;;eccl~, güzel bir öı.ı ür 
ge\· i rece k si ıı il. 

Yakırıd .ı, her ~clıı e 
(l'cldicriniz. vakıt ,.,.ünlü•··ii-
:-ı' o 'b ~ y:ıpılaım en gliz0H olan 

ve Halkevi iı;iıı ço;, t l
verişJj uulunaıı !.Hl modern 
kurağua, HalkP\'Jllin kü
şad ıııcrasiıııi biitün uıe

ınur ve balk tarafımla.n 

büyUk bir 'H'Şe ve . t drn;
lc lıek!enilııwktedi ı-. 

şae:ıkl:ırınd:ın pek Se\'irı- -----------,------------! nfrz radvolaı daıı küylP ı i-. . 
nize de lıin·r t:ıııe koı u ı:ıektedirler. 

1 

T. Oral 

ı-·----

.Bununla beralıer l·~s

telôf' y.ıpılmakta oları 
yeni hükfunet Linasrnrn 
ikrnalı haliııue. ?\fidyutta
ki bütün rcsnıi d:tirclcı le 

1 
ber.tber Halke\ iııiıı rle ora
)'U uaklı llçebaylıkı;a ~im-

Ziraat Ve~ili 
İs ta nbu IJ~i bulu

nan Zinı~t vekili 
~ l u · ı' İs Erk nı en A ı ı 
k ~i rc.ı ya dönınüştür. , 

rualiye, maarif ve i~tisat ve~illerimiz 
Mali ve vekili Fu · 

ol 

"~t Ağrah, ~1narif 

vekili Hasnn Ali 
Yücel ve ik tis;ı t ve 
kili Hüsnü Çakır 
istanbuldan Anka
r~ı ya dönrnüşl<.~rdj r. 
\1<ıİİYe vekili ist<ııı 

buldan a'-rılırken 
ol 

gazetecilere vaki 
bcvan.atlnı Anka -

~ 1 

ra va döner dönnıc-z 
yeni sene bütçesi le 
uğraşrna ğ·a başla -
y[lcağ·un söyleın1ş -
tir. 

l:ıc ıı<, lmnuııl:ı. <lünyada 
oları biteni i~itecek, Aıı
karada. \'eril en konfernm;. 

hırı, ziraat i~leri iizeriııdt> 
yapılan konu~mal:ııı h·'t· 
g·iiıı dinleyc~cksiniz. 

Bu güııliik Lu k;:cl:ır. 
(folı·cek mektubumda şizc 
d;,ıha <;ok ıniijdC'ler n·ı l' 
c<'aim. llo~ca kalınız kiiv-, . . 
lü dayılar. 

K '\ rc1 de) vı 
w 

• 

Ce ,\ 

Va 

\'a 
"' 

hü 
tal 
ler 
di 
Yıt 

ku 
lis: 
tc 

ş, 

ı·j 1 

hf 
B· . 
rı. 

Ku 
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em erla 1 
Bu!:llny 3 · 50 

Avam kama ·asında 
"Arpa ~ 75 

ün ı Bir ~uya}) 650 __ 
l ları :3 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
Uzun DalS't!.!, 

verd'gi nut Kısa 03.lğa : . .. _...._ 
1H.7ıl ııı. 1ii1H3 Kı•.;;. / :?O Kvv. 
81.70 ııı. !).1l)j }~l's./:?O Kn·. 

4 :'iohut -- 15 ---
~ Mercııneı~ a 

Pirinç -:22-, - -

Ankara 7 [Radyo] 
Fransız ı\lcıtbt1<1t1 
Çeınberlaviııin A -

"' 
V 3 n1 kaınarasınd~ 

Yaptı ğ"i be Yan~ tı 
büyük bir ~İfıka il~ 
hd~ip etnıcktedir -
ler. Piti Pa riziven 
diyorki; Çen1be~la
Yİn bövle bir 1isaıı 
ku\lan;11::.ln1ıştı. Bu 
lisan her hangi biı· 
lehlikcve is ırettiı 

.; . 
Ve hunun 
büvüktür. 

ır>a nası 

Cinliler , 

1 

Fifaro g:ı zelesi

de; Çen1berlayin A-: 
va 111 ka nıa rasın<la
ki ht""yanatı Fı·an 
sa ve Jngilterenin 
kars1lıldı teahhüt -• 
)eri ifa edect-klerin1 
bir dah~ bütün dün 
va rHt zarı ·1da teza-,, . . 
hür ettirnıiştir. 

Aıneri k~l t fkürı 

unıuınivesi de bu 
w 

be·v.ına tı ıueınuu -
ni y ... t le lHı rşdanıış-

tır. 

1 

aponıa~rı 

Bu günkü proğram 

l::.:;.ı Tiirk ınüıigi-PI 
t;J.00 Men:if>ket. :::aat. ayarı, ~ıjaıı s. meteoroloji ha

t rriNi 
13. lO. 14 Hiy~ıSPti Ciimhur Baudo:;u ( - . ' ef lhrnn 

K iiııı;ı r ı 

1 R30 Pro~ram 
18.:-l:J ~tüzik ( Krınaıı . olo: 
1 B.00 Konu~ma 

En,·cr Kapelnı:ırı ) 

H). l5 Türk nıüzi::i ( I• a~;ı ] heyeti: Sultaniyegüh faslı ) 
:20,00 Ajans, ın<'t "<>1 oloj i h aberleı i, zir:ı at. lıoı~ası 

( fiy .ı t ) 

:?O, 15 Tiirk ıııii:1.ig-i 

:! 1.00 ~lı·ırıll'kct s:ıat ay:ın 

:21.00 Konuşma ( Miıalı ~natı) 
~1.~0 Esham, tahviJftt. kambiyo - nukut borsası 

( iiyat) 
21.BO Temsil ~ Bir vak'a ) 
~~.00 ~liizik l Kii<;iik orkPstr:l-Şef: Necip A:;kın ) 
::Z3,00 Müzik ( cazbanu-1'1) 

:3adr Yağ' 9U ~ --
Tere ~nf!-ı - - -
Zevtiıı va:rı 70 

.. . :- -- -
Yün 30 
Ueri 3ii , --

Baden~ -=[18 -\ = 
nadPm içi H5 
C'ed_z __ - 1~ ı1-

Ce' iz ic;i _ _ :-35 -ı =' 
l\l:ılılep ~-; 
:\1aı.i ---- 12 -

l' t•snı e Şeker ~fö 1-= 
Toz ~~ker ;31 

120 
:-:.:ıl 111-11 ___ :!5 -
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