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_ a 
On ·k· -

ı -ıncı vıl 
~ . 

lrr· Arık:ıra rn .A. A. _ H:ı~kan kısa bir nu-
onu '!' ·· kl k bu ıırkkıışu kampı I tu · a ampta toplanmış 

I< Bııbah Tiirk Hava olan 468 genci büyuk 
Urumu B""k" l~ 1 g:ıre.ve karsı !!o'' ;;:.terdı'k-r1110 "·:;> unı .. rzu- - • ., ..., 

~leh'usu Ş"I ·· K leri ba!!lılıi!ı tebrik ''e C!:ık • il .ru O· ..., •. 

tarafından açılmışur. takdiı etmiştir. 

Fransız Cumhurreisi 

l<raı Leopolt, Lebrun şere
fine bir ziyafet verdi 

~Ankara 19 A.A -
h ransız Reisi~ürn-

llı·u b .. B . 
:ge}, . ugun eje 

. 111Ş ve su sergi-
Sttf • 1 <ı Çn11ştır. 

Belçika Kralı Leb

run şerefine bir öğ
le yemeği ziyafeti 
vern1iştir. 

Hatay Valisi 
Söt<nıensüer, Antakyada 

coşkun tezahüratla 
karşılandı 

tı Ankara ıu A A -
~at · · 
Sok arnym İlk Vuli..i Şukrü 

en c. •. 
tak . ~ucr dün An-

\ ava 

k:ı ~elıitleri ahi<fosine bir 
çelenk koymuş ,·e bir 

nutuk söylemiştir. 

General fran~o 
Ankara 19 A.A -

Frnnkonun yakın· 
da Ronıanyaya ge
leceği habt:r veril
mektedir. 

Ankara 19 A.A -
Varşovaya gitmiş 
olan ingilterenin 
deniz aşırı n1üda
f aa şefi general i. 
renside Po1onva er-,, 
kani harbiyesiyle 
gör üşınelcrioe b."ş 
larnıştır. 

Hitler ve Oanzi~ 

1 

'· 

Kuruluş yılı ı Aı?ustos 921 

Salı akşamı Yaş asın 
Aşk ) Filimini seyreder
ken bit· arkadaş sonlu ? 

- Bu filiuıi beğeniyor

nıusunuı? 

Muhatabıma hayır di
ye cevap verdim. 

O nedf'n diye te krar 
sordu? 

Ben sebebini şöyle 
anlattım: 

- Bu filimdeki :ırapça 
~arkılarla Türkçe mükA
lemelerin vaziyeti tıpkı 
arap kaşığı ile Türk pi
lfisi yiyen insanların ha
line benıeınektedir . 

Bu filim; dil kültür
lerine kııvvetle sahip ol
makta bulunan bir kısım 
halk arasında a:-ap dil 
kiiltürünün yenidP.n can
lanmasına yardım eden 
muıikli sahnelerle rlolu-
dur. 

Bir başka ıat y cı ili· 
ma yaklaştı. 

- Neden oturmadıııız 

• 

' Merdinmleri iniyordum . 
Balık istifi 'ibi birbirle
rini ezerek; çiğneyerek 

ilerleyen insan kömelcri 
ar:ı!ından bir ses haykır
dı \'e işte yaıılacak mev
zu dedi. Fakat ben üçün-w 

cü muhatabımı •evapsı~ 
bırakarak yoluma devam 
ederken: Kopuk filim sey
retmekten ne vakıt kur
tulacağız diyenlerin mu
ha vcrclerini dinlemeğe ko
yuldum. 

Halk dtin ak~aru da 
gene diğer bir kısım ev

velki filimler gibi (Yaşa
sın Aşk ) filimini de bir 
kaç dda koptuğunu gö
rerek gergin asap buh
ranlarile seyir etti. Ben 
bu mevzuun güzide halk ' 
yığınları arasında bırak
tığı intibaları kendi ken
dime tahlil ederken: mu
ha vvelemde ver eden bu 

ı • • • 

dört ~ahneyi düşüniyor
dum. 

aı kadas.· diye S'Jrdu ? , 1 • d 
1 

d 
• ıc anım a arka a~-

Bunu da - cevapsız bı- 1 lık hatrıam birbirine z;d. 
ra.kmamak ve buna da 

hah·ti ruhiye buhranları' 
yaulı~ bir cevap vermiş 

i~r.risinde ç<ırpı~an bir in-
olnıarnak isteyen kalbi- san kad:ır heyecanh idim. 

Ankara 19 A A - min heyecanlarile kar~ı Tıpkı iki cami arasında 
1 karşıya idim. Bu arkada b' 

Valinin mU\·asalfüı mil· Hi t erin D.ı nzi ğ dev- d ınauıaz kalmış olan in-

i · · ·ı "'· şa a: 8anlar:ı. bcnzersliŞ olan bu 

kı.ın' • varmış ve coş· 
tez.ah·· 

"ı uratla karf\ıl"n· ·• ıştır. " ... 

İsk Ştikru Sökmen Sürr <.•nu .... 
ar erun ile Antakva 
asında l' . 

tıınd k' >aylan ka5aba 
a 1 41 birinci A fır-

nasebetile Payastan iti
baren Antakyaya kadar 
bütün g-Uzng!lhta hAye
canh tezahürler yapıl-

ı nııştır. 

et reısı seçı t cegı- - Dostum dedim: Bu- halimle kendi kendimin 
ne da İ r oln n haber• rada gazeteciye hUrmetia in~anlık duyğumla dost
lerİ Va rşova d~c se: manasını bilenler azda hık ee"ginıin derecesini 

. ondan mı ? N~den<lir bil- 1 çarpıştırarak mukayese 
lahıyettar l11'1hfii- mı'yorum, ,_•alnız bildiğim 

ediyor ve bundan alaca-· 
ferde uydurn1a bir bir şey varsa oua gaze- cağım neticeyi s:ı.bırsız-

Y ag""' murlardan taşan gazete havadisi na - tPCioin Halkevinde, Ba- lıkla bekliyordum. Niba-
lolarda, Sinemalarda ve 

arı.le bak l '-ta .vet yalnız in~ani_vet ve 
Nehir 1 er ~ar. c 

1 
l11'l K - ~~~u~~~d~a~l~~~~i b~:r~:~~! milli - d uyrtularını uğruna 

A • milcadt·leye alışmış olan 

S"nkara 19 A.A b3Zl z.ırarlar yap- ~ gazP.teciye yer ayırmak ben de vicdanımın sesine 
C\ l11 l ~O 'ı t p ,. 1 gibi güıel adetler her D6· sr.s vererek dostluk sev-"ağ<\snun 1~vaıjsinde mıştır. Sin1diye ka- u o IS er dense usulu ittihaz eail-

J _ gimin üstümı çıkarak bu 
d yagn1ur1ar- dar !{adın erkek ve mcdiği için olsn gcrt-k ki: s:ıtırları yazmaktan ken-
\J a~ Kurt.un nlert Ankara rn A. ı\. - ayakta durmayJ tercih dimi bir türlü menede-
J t ş 1 çocuk olnıak üzere t 1. 1 t · ı İrn1ak ve kı- Bugün stanlıul polis o~u- e tım. medim. 
~ıl · üç ceset bulunn1uş - ıunda polis şehitleri için Filim bitti. Her kes 
· ırn1a k ve Cl pta 1 \ merasimle bir a\Jide di· 

11 gibi ben de kalabalık halk 
\tfl,lakları t~şmış ve . tur. . kUıPiıtir_ - · 11&ıaları arumı katıldı~.• 



Sayfa 2 

Maliye Ye~iliıniz 
~taliy~ Vekilin1iz 

Fuat Ağralı İsken
deri yeye nıuvasa
lat etmiştir. 

İskenderun 
limanı 

İskenderun lima
nı, devlet linıanlar 
işletmesi un1un1 n1ü
dürlüğüne bağlan
n1ıştır. 

Hatay 
Postası 

Antakya ve İsken · 
derun posta ve tel 
graf kadrosu cre-

• 1 b 
nış etilecektir. . 

Mısır T aDvilluri 
Yüzde üç faizli 

l\1ısır kredi tahvil 
leri ayın on btşindt> 
çekil n ıişt i r. 

lnailiz-lt alya 

(lıiüS 8esi) Sayı }27~.J 

Osmanlı 8ankası 1 
,1=--_~_©ı_©l_V/_©-!11! Mardin inhisariar Müdürlüğfü1deo 

ın s ınle~ 61 imiz~ e 
17 şube ~a~a açıyor 
():sn1anh Bankası 

ınenı le keti n1izde ki 

Türkiye Ra~yo~ifizyon 
postalan 

20 • 7 • 939 Perşembe 

12,80 Proğ"ranı. 
iş hacnıinin günden ı~,35 Türk miiziği 
g·üne gcniş1enu~ se-
l l · J · h · l 13 00 :\feuılckt·t s:ıat ava 
)e )l e l ti\ acı ~ar- ı · · .. · 

939 Mali vılına ait lılanlin İnhisnrlar ~rncliiıİ· 
Mardin ,.c rnülh:ıkatı ara yetinde uıüı.ı·~ekkil ıwıni::ı· 
sında y:ıpılac:ık nakliyat. yon tarafınuan ~·apılac:ı~· 
17/7/939 ~arilıin<len iti. tır. 
baren on be~ ~iiıı müddet- Talip olanların bu tıM' 
Jc açık ek~ılt ıııryt• konul tak i ~artııaıneyj cröruıi'~ 
muştur. ı ,.0 p .. k. .. r:, '1''r· <' ' $U rme - uzere •' •' 

İtıalP 2/ Ağ·ııstos/G~~!) din inhi~arlar ~lihliirliiğii· 
g-iiuüne ınüsadif Ç:ır~:ını. ne müracaatları ilftn otıı· 
lıa giinii saat on dörttt> nur. 17. :?O 23 

ı 1 
~ • - • \ rı, aj<1ns ve rrıetcuroloJı lıa-

şı nnıaı< ıçın /- na- ı b 1 . ---------------- ~ · eren. ~ 
dolunun ınuhtelif 
yerlerinde 17 adet ıa,15. 14 ~Iuzik (k~ırışık Emniyet 1 Mardin Huku~ 
veni su be ;lcn1a va proğram · Pl.) hk · d 11 ~ · . ~ d · kt.. ! •• ,, d ma emesın e 
ka1::1r verıniştir. 19,00 Proğram. ıre Or.augun en 

Hk o1c1rak b ~ı zır- MüdJei mardinlİ 
l tnan EJrenıit şu- 19,05 Müzik Millöcker- Polis sit:ıjyerligi c·ısaf hauna vekili ınelı 

Fakir talebe oprretinden ve ~eraitinc haiz olan ve 
besi bu gü nlt:rde lstanbııl Puli" Okulunun nıet b:1 yar ile nıüd' 

' 
1 

potpuri -Pr 5 '.~ .. d d . l h açı ac:a <tır. . ' ncu evresirıe girnıeve eı a ev rnelek h8' 
ıstekl~ bulu?ı:ıaların 1/~y- dule v; vilaveti aHl' 
lul/939 tarılııne kadar \'İ· l' h I ., _ .. ,, 
!ayete ınuraca:ıt etmeleri '! Ol <l u unan kuçll . Mısırda 

T aiehe Talim 
• 

yapıyor 

lü, 15 Türk müziği Fa:sıl 

heyeti 

20,00 .Memleket saat aya
rı, aj.ıos ve meteoroloji ha
berleri. 

20,15 Konuşma Ziraat 

Kahire - l\lılli şaatı 

~lü •.lcı fHrı Nazıı ı' 20,30 Tllrk uıUzigi 
bütün ~lısır üniver-
site talebelerinin 1 ~1.,1?. .~o.~u~w:ı l~arko 
. f 1 ı · d l nının olumunun ~eneı dev-
ya z ta 1 ıerı n e a · riyesi münasebetiyle 
tı haf ta ınüd<letle 
askeri taliın y 8 p- zl,25 Nr~eli plaklar - R. 

malcı rını eınretnıiş 

tir. 
21,30 Müzik ş·an solo 

Soprano Şadan Candar 
tarniıııdau 

Ye bu hıı~usta dah:\ fazla oğlu cuzif ve n1elk1 

n.ıaluınat almak istcyr.rıJc. ! aralarında nıeş1~ı1 
rıı~. ~.er .. ~.aın:ır. Emniyet 1 n1üşterek bulungJl 
Mudurlugune b~ş vuralıile- 1 • • •• 1 

cekleri ilan olunur. rnardının latıfıy~ 
rTiahallesinde vnl~ 1 

Vakıflar 

Müdürlügünden 

bir bap hanenin t:ıl\' 
sin1i kabil oln1adı' 
ğından biln1uzayeJe 
sa tılınasile suvuoııı1 

izalesine . n;~rdifl 

lııgiltcrP. ilf' lt~1lya 

arasında 1988 c1e nkid 1 G · T ı. [ . " " 
cdilıni:;: olaıı :mlaşııı:ıların 321 Bru.ye nSflfUSUne 21,45 :Müzik Opera ar-

Mir hamamının tamiratı 
496 Lira Keşif b~<leli ile 
artırmaya <;ıkarılmıştır. 

ihale giinün<lc S ağustos 
D39 pcrşPmbe giinü saat 
13 clc'dir. t:lliplrı in ınura
c·ıatları ilan olunur. 

sulh hukuk mahke' 
nıesince 31/5/939 uı" 
rihinde karar ver~1-
miş Ye nıerkun1 n1e 
lek handulenin ik~" 
nıet nıahalli n1echlıl 
huJunn1asi hescıbile 
kendisine ilanen te .. 
bliğat ifasine avriô' 
karar altına alı~n11Ş 
okluğundan ilan t'1' 

rihinden itib~ren l>İ( 
ay içinde ka11un yol· 
farına nıurcıcc_ıatet' 

rnediği takdirde ht1' 
küın katilrşeceğİ 
ilan olunur. 

f~:;~ıedildii!i. Ronrndan biJ. fa'e~e alınacak yaları -l'I 
dırılmektt'dtr. ı U Mardin Tapu 

dairesinden 
Fransada 
Tevkif at 

FransRda, Ca
susluk suçu ile ye-

'd b' ' n ı en ı r ç o K k i nı 
seler· yak3Jannıtş
tır. 

Başvekil D:ıla di
yer, ya hancı dev
let meınurlarile te
n1asa gi ren ve bun
lardan nıühim mik
tarda para al:ıh)a. 
rın şiddetle tnkip 
edildiğini biJdinnİş· 
tir. 

Gazi TNlıiye Enstitü
sü muhtelif şnlıeh!rine ta
lebe alınHcaktır. 

Fazla tafoilüt Maarif 
Müd Urlüğ'iimüztlen 
lıilinir. 

alına. 

lugiltere-Japonya 

22,00 ~lü·ı.ik t küçük O!"· 

k~strn · şef Necip Aşkıu) 

23,00 Son ajans haber· 
ieri, ziraat. esham tahvilat 
kaınuiyo . nukut uorsası 

(fiyat) 

23,~0 Müzik Cazl.ıand Pl 

Sar ınahallesin<le 
va ki yal<up ;:t nıunun 
7 ba P d üiduı nının 
ınahallinde kesfi 

:ı3 -- ) t \r h.ızun1u rröru·· ıci.t''ı -"" ,o;ı,:."* anııki Prorr- .._, 
İngiltere ile Ja- ram. n günden al<ıkadarla-

ponya arasında mü- 1 1 rı_n bir diyec~kleri 
Zhkerelere b:!şlan- --------- vcırsa gazetenın çık- ______ __../_.. 

nııştır. tığı gü.1ün f erdcısı 
J ,ı ponv Umum Neşriyat ve yazı gününden itibai·en Gazetemiz 

"'anın ar- . işleri Müdül'ü 10 
zusu hılaft-na, İno-i - ncu güuü saat 7 
Jjz se,firi ·'·'alllız. ~J~ı·- de n1ahaJlıne Q.İde- Sayfalarımızı makiJJf?.' Siret Bayar k ..., ye veriı'ken Bir keıt& 
eoçin n1es\~lesile ce n1e1uura cvra- neticesi iki sayfawıı 

I 1 1 Ulus tiesi Matbaasında il' - ı · 1 1 d ·· nıcşfru o n1n c için ~ı n1u"oıte erj e bir. oküldüııünde Gazete' 
t.J basılmıştır. J • k · l salahiyet alJıg">"ını ı te 111üracnnt (·t- mız m gün tek yııP· 

1 
. . .. rak çıkmıştır sayın Ok ı.ı· 

bildirn1iştir. rne en 1lan olunur, l yucularımıza Ö4'ür di· 
leriı, · 


