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= . S~İ YA SA L _ G Ü N D E L İ K TURK 

Hatay vilayet kanunu alkışlarla 
kabul edildi 

Ankar~ i A. A. -
1! Ü Y ii k !\ 1 i 11 et ~1 c c
lı s. . -· ının bu o·ünlaı 
t o 

1 °plantıs1nd:ı, .dev-
tt deniz volla n i h
t~Yacı içiı; ınuhtelif 
tı Pte ge nı i ler inşa 

' ett\riln1esi ve sair 
ves~iti techiznt ve 
nıal7~nıe, alfıt ve 
edev:.1 t siparişi için 
1:2 1111 iyon G00,000 1 İ
ra ya kndar gelect>k 
\'1 llar~ geçici ta hüt-., 

Kızılayın, kurtarıcı ka
natları arası a 

·y<1zan: İbrahinı Ntcdet Göker 

GUıüıniin önünde ma-
1'.İ • 
· nııı \'P ha:in tekmil de-
korla · rıyle ('anlarıarı acı, 
tattı ı . . ıatır:ılar adeta hırer 
sıne>nı·· r·ı· . 'b' 'd .. ı ımı o-ı ı ırt>çı tes . n e 

1
. llıı y:ıp:uken. narin bir 

14 ın J 
1 ı:ı, ta rııhuın11 :n dın-
<ltan l · · · ıır ı , ık ır'ıhi kallıı-11. • e 
ıı :ıü lediğiui hissf·diyo

turrı. 

Kızıl lıilfılile ınuh< r· 
't>lı> 1 . ~ ıııt e rıt..•eip lıislerın 
et lt·~H l .. . \ lt'VPc.,nlarııııa gur 
bır .ı 1 r: ~ 1. 
b. ·.e. ule kadar kudrel ı 
it Ht"k"l j L·" ııe ku'''et veı"rı 
ı r tı 1 ". 1..... . 

b ıc e•rırı bı·n wıııım 
Ut" · ~ ' 

0 

.ı· un ıztiraıJlarırn dindir
uır.·iı . d 
, r- il uyıııağ;a u:t~laılıın. 

Lu <'o·• .. 
1 ~~uıı duvğularhı mn-

b~~ıa ::;is diın.:.ıl..ıuı bana 
Uv··k . t:ı :' u. uır içtimai varlıl'rın 

lıııl!' ı ı:o • 

} ~ ı ıayatıum. iiıeriudekı 
tak· 

varlığ'lllı hiirml•t ve seYği 
hisleriyle selaml:ıdıu1. 

Ufuktn hatan g(ineşin 

mıışfik bir :uınP gitıi pa
rıldayan kw.ıl yüzlii alev. 
lni iizerindc> hı•mbı·y:11, 

l>irn ay gibi duğan hila
li: büyilk Türk ıııilletinin 
da!g-alaııı~ıııa lıenzHtim. 
O zaman Kızılaym yük
f:ek ,.e mec.ız v: ı lıpııı. 

renğ'İrli ~t>hitlı-rimizin kır

nnzı kaulannd:ın aldıgını 

anby:ın hir lıcyPc:ınh1 

tt:•tll,ik ettim. Nihayet ha 
tırlaclıııı ki: sı>l. tufaıı. \':Ul· 

' . 
ğ'ın, Jolu 'e hıırp giui 
in.:an hayutının arkaı:::ın-

dan koşan bin bir tür 1ü 
fe1aketleıin ouüne gı>~<'n 
büylik Türk ıııilll'linin 

şanlı \'C hrylıetli varlık

larım örııcklt\tiren Kızılay 

'atanın tt.>nıiz sineeinde 11 ırıı rolleriııi hatırlattı. 
ay· l· · ·ltıının bu t.!ngin ufuk· ya~nyan 'e ıııiişfik kannt-

arırıua · ı ı b ın .. au havatmın Jnriy e ö iirnii hile öldü-
u lıaltlskar avı k~rtulus rl:'n bir kullretiıı ifade.-ıi· 

lerde bulunnı~sı hu
susunda münakalttt 
vekaletine nıezuni
vet veren kanun 
lavihasile nüfus de
neıne y~lzınH kanun 
lfı yi hası, 1~ ürk ceza 
kanununun ~\J4 ir.ci 
nıcıdd~sini n de<ris-;:-. ') 

tiriln1esi. t:ıpo ve 
kndastı o un1un1 111ü 

düdüğünün A<lli~ e 1 
\T eld11rtine r<1pt1, 
köylerde 3Çılan eğit· 
nıen k u rsl~ rınırı ve 
k ö \' ö (r ret nı en oku 1-

- b 

la rı nın iJ~, resi hak-
kında ki kanun ltıvi-

w 

ha la rı 111 üz.ı kere ve 
kabul o1unınuş • ur· 

Yine nH elisin bu 

1 
günkii toplnnn-..ın. 
da l'unct· li vıh:'lve-1 • _, 
-Sonu ~ inci s~ı yfrdc -

tlitler Po onya 
lmUuUunUa 

Ankara 7 (.\. r\.) _ 
Hitler diin l· oloıı. ra hu 
dudu mmtakasmda tay
yare ile tefti~te buluu
muştur. 

haz 1 • ' 
fik· ır aıuak isteyen iıısaui dir. Türk faziletiııi, 'l'iirk i 
. ·ırlcriu uu uıüheykel IJiiyükhiğlinü tecessüm et 

Mısır Hariciye 
Nazın tıLUs· ı· . 

·l ıııı bütün azeaıet tiren Kızıla) ın isim 'e 
\'1.ı -
b· mclıabetile gönneğe manasını tebcile htnk ..,,<>· 
.aşl:ıdıın. lşte o ,·akıt iz nu !!'?lnıcz tak<lir k:lside 
tırao ..... 
t ı saadet, felaketi kur- !erine uenzeyen ı;ıı r fC'· 

b~luş yapan ueşeriyetiu ~iuıle hayhıraıak ih.111 edi-
s . uıuka<ldcs seuıboıu kar- voruın. Ö 1 il nı U dahi 
,ı::>ıuua !' l 1 w • • 1 ~ızı ayııı ue~ip -D~' unu :Z ıııcı sayf ede-

Ankara 7 (t\ . . \.) -
.\1ısır Huı·iciyc Nazırı 
Abdülfettah Yahya Pa
şa ~ofyadan Belğrada 

~itıniştir. 

.. 

Sayı 1267 

8 Temmuz 1939 
Cun1artesi 
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Kuruluş yılı ı Aj!ustos 927 

Bulğar Basını: 

Türk Sivasetinin mu-
.1 

vaff akiyeti 
Türk ordusunun da:ma temayüz 
eden yüksek şahsiyetlerinin mü

him roiü olmuştur 

Bugüııkii ciiuıhuriyc•t 

Tiirkİ~'C:'İııirı ınr.ychınP gr.

tirdiğ·i tar ilıi inkişafları 

an l:ı nıa k İ<;İ ıı h:ı rp ~ırnra
$ı Tiirkiyl·rıiıı vc.ıziyNini 
hatırlamak kMidir. 

~uh:rn:H mnkeziııin 
g-alipler elinde bulunduğu 
Vl' biitiin Tiirk v<1t:ııııııırı 

dii~nı:ınlnr tHr:ıfınd:rn iş 
ğ'al <'dilmiş olduğ'u z:ı. 

m:ınlarda. TLirk onlıı 111111 

id.are edenlerden kü~ük 

bir ziimre, Tiirkiyenin 
asırlık dii~maııile dost ol· 
nwğa IllU\'~ffok olırıuş ve 
ordıınuıı milbiırımata ınii

tealiik ihtiyaçlarım tPmin 
eylerııi~ti. n biiyük felft
kPtler kar.,1.ında hiç- ol
mazsu ıııuannın inıpara 

toı luğun rıısfını olsun 
kurtarmak, esas itibarile 
kabul edilmiş bulunuyor
du. EldP. edilen 7,afer, ilk 
fü11~(' Arı:ıdolu toprakları

nı, dnlıa sonra da dü~

maıılann eline geçmiş bt!· 

lanaıı arazinin ıııühim bir 
kı~nıını kurtarmış oldn. 
Şuphc yoktur ki bu ruu
v:ıffaki~ Ptte Türk ordu-

1 ı::unun daim:~ tenıa~·~z eden 
Yük~ek şah ·1yetlerının mü. 

l .hiın ıolti olmuştur. Bu- 1 
mınlu bcrahPr bu i._ te i ıı
ce 'J'iirk diplom:ısisiııin de 
lıüyiik bir rol oynadıgı 
\'e hiltrn.ssa. <>Ski Rus rop
raklarındaıı mühim hir 
kısmım dostluk ~ olile 
l.:f ndi hııdııtJcırı i\inc al 
mağ'a nHl\":lffok oldtığli 
şiiphl'~izdir. YPııi Türki 
yenin yeni ııesillcrint> \'e 
•;(•ni insanlaıına ku\' Vl't 

l ~e nüfuz a~ılıyan bu mu· 

--. . 

Yazan: Nlhail Macaroff 

,·affokiyet. halka yurd 
ıl:ı ,·aı- ıırnı er ı.reı; 11111,·af • 
f:ı k ol;ıettl!;ı k:ı ııaatini vrr
ınişt i. Harp sonrası t-ıl<lP 

cdiJPn hn ilk lllU\'affaki
yf•ti, nt· hir tı·~adiif csni 
ve ne bir "kı. met,, tf·

lftkki etmemek Jfızımdır. 
Bn, diplomasi san:ıtımn 
ıııüsb,1t bir ~emeresidir ki 
hunu :ı.n('ak " mümkün 
olnııa razı olmak ve z.a
nıri lııılunan ~oraite uy
ınnk .. la ifade Pdcıbiliriz. 
Türk iyen in tat l>ik ett i~i 
bu siyası·t, asırhk Tiirk -
Hus dGşmanlığ'ını, 8arsıl

maz Lir Tiirk-Hus dost
Juğ"u haline ~oktu. Böy
lt·likle yeni Türkiye Kaf. 
kasya ile Kar ad eniz bo
yu uda kendi hudutlarını 
tahtı t>rnıı h•ete alırken 

" 
D:ılkan dt. \•h::tlerile ak-
det:j~i 0<>5tluklarla da 
garpteki hudutlarını eın

ııiyt't alLın·ı almış bulun
du. Buıılnrdan bir kaç 
seııe soura da Türk dip
lomasi~in iıı Boğazların tam 
,.e mutlak hakimiyetini 
tf·uün edeıı diğer mühim 
oir zaferini gördük. 

Bu yeni z:ıft"ri Tiir-. 
hh·eyi Yaluıı kum. uları . . ... ' ' 
ara ınd:l değil: uzak meın-
lekl'tll'f :1ra::ıııu.la bile ıuti
lıiın lıir faktör haline l.)'e. n 
tirmiştir . 

Biiyiik ıntn affakiyet
lt'rdeıı lıiı i "e sonuncu
.. u lla bkeurl ~ruuı ınese
lı ısiııiıı hnllidir. Türkiye 
Cıınılıuıh <'d bu nıesc·levi . . 
yıltardauberi yakın şark-

-Sonu 3 ncü savfada-.. -
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Sayfa ~ 

Cengiz Hanın cesedi 
Japonların ellerinden 

f{açırıldı 

lı:;,·estia g:ızrte~ imkrı: 

Çiııdı•ki .Japoıı i:.tilfı 

or<luları komut:ınlığı i<; 

uıogolistandaki E ;inhoro 
ınan:ıstınna hiicuuı ederek 

burada ebedi i:-tirnhattc 
Luluııan Mogol faı ihi ve 
kumandanı Cprıgiz Harıın 

cesedini ele g.,.çirmeyi dii
şünüyonlu. Cengiz ll:uıın 

hu surt>tlc ele gP~irilecck 
ce8Pdi. Japunların '' mii::;. 
takil,, :Mog-ol Jedeti hü
kfıuıetiniıı •·p:ıyıtahtı.. itıi

h:ız (•tnwyi kurdukl:m 
Suyyuan Yilfly.-.tiııin lw~ 
ı;;e.hri •>lan Jluylıu:ı·,-.ı mık- 1 . . . 
!edilecekti. 

Lftkin .Japoııların hu 
planı suya dii;;-tii. Çunçin'
den bildirildiU"irıc l!i;rt-, 
<~:in hükumet adanılan 

ıno~ol camia~ı vekilleri~·]" 

l>irlikte Cengiıhaııın 1:1h
dnıı açarak, ccsecli gizlice 
ıne~lıul bir stmıte ıı:ıklc.t· 

ıııişleruir. Ce~eu nakledil
diği bu meçhul mah:ıiue 
harbin f'onuna kadar ka -

lacaktır. Cengiz llanm 
cesedi fcvkalftd~ bir rıw

rasiııılc n:ıkledilmi~. cese
di Şaıı~ı hududlarına kn
dar bliyük lıir Çin ,.e 
~lo~ol Siivari ıııiifreze$i 

takib ctıııi:;-tir. Talıutun 

arka~ırıcian '"cihan fatihi ,. 
rıin kılıciylc di(!'er zikıy

ırıt.>t P::;yal:ırı eltlL: gütürül
nıii~tiir. 

"Tıtrmi$,, gnzctct'inin 

hu:3ıısi ıııuhalıiriııin bildir

diÇ:i iizeıt>, Cengiz llarıın 

cesedini ıriitürPn alayın 
~ . 

15 haziranda ~iııwndiifer-

le ':ı n::;i vilfıyetiııiıı {ma
linde kflin Yuyliıı ~r>lıriııe 

rrıu' :uwl:.ıtırıd:ı, biıtOn ~e
hir l>·ıvrııklarl:.ı tt•ıyirı <.>dil -. . 
mi~ lnıluııuyonlu. Alay, 
yii('e kuııı:ırıd:rnın cesedi
ııP t azi 111 hit'leriıı i gü:;ter
rııı·k iı· i ıı sel, d n eıı bii \' Ü k .. . . 
cadcle:-imle lıirik<•n (,'irıli ı 

'., .Mogollarılaıı ıııiirekkeb 
ga) ı t \,:ıl:ılıalık bir halk 

kütJegj ar:1srndan grçuıi~-

tir. 

Hatay vilayet kanunu 
alkışlaria kabul edildi 

.. fıd ı • c t k - ı ıncı SrtV t. en -- 1111c-ız arzırıa, :ıs .- er-.. 
tinin iJaresi h<ikkın Jik işlerine ve İs-
daki kanun lıükünı- kenderun linı~nının 
)erinin :11 Birincika- ·roprakk<ıle- İskt'n
nun 104~ tarihine ka - <lerun hattının dev
dar uzat1l ınasını, ı 1~t dernjr yolları ,.e ı 
Sü ı nerbank sern1a- lıı11anJarı İ!Şlet111e 
yesine on dokuz n1d- unıuın nıüdürlüğü
von beşyüz hin lira ne devrine <ıid ka
ila vesine. Hcıtavda nun]Clr da ~lkıslnr . .., . 
bir vilayet kurul- arasında kahul olun· 
ması ve burad:ı ad- muştur. 

---·----·--------- ------ -- --

(lJlus Sesi) 
- - ==r:; 

SEHIR Ve'' .. 
İLCE 

.a 

Evelki gün Diyarbakır yolun~a çok 
feci Dir otomo~il kazası olmuştur 
üğrendiğ·imizc .. gö1·~ 1 mış bulunmaktadır. 

evvelki gün günduz Dı-
varbakırdan kalkan B. Kazanın su kenarı-
V ez irin sahibi lwlundu- na gelen kamyonun 
ğu şoför :-ııın mının ida- ı devrilmesile vukua gel
resindeki" kamyonu ani diği söylenmektedir. 

Savı 12Gi ._ __.-

1 Garip Vak' alar 

Dünyada eföise 
~iyenlerin sayısı 
Zannetnıcviniz ki 

"' 
dünvntia elbise eri ... 

" l:"I 

vmi \·en le ri n sa vıst .., 
;,.i v~n leri nden cok-
~ ~ ~ 

tur. Bilakiselbisesiı 
gezenler ek='eriyctİ 
ttskil edeler. İnsan .. . 
lardan beş yüz ınil-
vonu tanHını elbise 
;,.iverler iki vüz elli 
b • ' "' 

t• 

b 
d 

lı 

IJ 
\• 

k 
lı 

tıı 

nı olarak deYrilnıek sure
tile ft>ci bir kazaya se
bep olmuştur. Kaza rıe
ticesınde İzzet isminde 
şehrimizde Marangoz
luk yapan bir vatan-

nıil~onu şöyle böy .. 
Alakadar ~rnktlmlar · Je crivioirler. vedi 

kaza Rebeplerıni mey- ı _ r-- -. • - H 

dana çıkarmak için tuh- yuz n11lyoou ıse vu-
kikatlerine de\'am et. cud leri oi n ya ln ıı 
mektcdiı·lcr. küçük bir kısnHnt 

daş ölmüş Ye dört ki- E · tt 
şi de hafif yaralanmış- mn1yc e 
tır. Hadise Diyarbakı- \ T · ı 
rın Kara köprll ile Ak- a yınıer 
pınar mıntakaı;;ı arasın- \ 
da cereyan etmiş, ölü- ~Iardin Polis ınemur-
nün cesedi ile yaralı- !arından < •sııı~ın Erol C'iz-

lardan biri şehr!mizc reye: Cizre polis memur

getirilmiştir. !arından Kemal da )lar-

Yarası hafif olan 
bu genç ı;;ehrinıiz mem
leket hastanesinde te
davi olunmakta, diğer 

üç yaralı da lJiyaı·ba. 

kır hastanesine yatırıl-

dine tu ll\'il eılilmi. tir. . 

. 

Kızıiaya Aza 
yazıl 

Kızılayın1 kurtarıcı ka
natları arasında 

-B:ı~ t:ırafı 1 ı,ci ~:ıyf:H.la- rı da iiyll'ce. :ıynı ı-ef'katle 
~ifal;aıdıı iyor. · • 

iHdiirı·ıı. İ'lJİrabı \'ok r.dpıı . . 
lıiıı Lir f t~ l:lk Pf !ere ı;f'li k t ('il 

daha ıııc liıı ir:ıdt>:-;i ve lıfı 
kim varlı il ı ile ıro"'o·ijc ıre -

~ e o " ı-, 

ren•k irısarıl:ırııı ters tali 
ini de yPrıen Kızılayı unut..: 
uı:ııııak bir iııl'anlık, lıir 
mert lik ,." bir jyi kalp· 
!ilik uorcudur. 

1 rısaııl:ı r arat-:ıııda ıne ,,_ 
ki farkı güzc·tınc~·en bu 
IJiiyük dtı\•li·uJu c•ıırııivet, 

• P'ı • 

i::;tikl<ll k :ı hraıııan la rıın ııııı 
\'<l tarı serlı:ıt l~riııtle d<Ffii-

r." 

:;.;iirkc·n :ılJıkları y:ıraJarı 
ne k:rdar ulvi bir rnhnıı 
~ı>fkat il~ ~ararsa rııukad 

dN:ı tııı birı bir acı tt>k nıe 

Her k<'s bilnıelidir ıd. 
bu lıuyırlı k:ın:ıtl:ırııı ta~ 
~ıuığı k:ılp yalmz üliivvii 
cenap \'C sa<le<'e teıııiz 

duyğululuk iJl'almi benim-
~er. 

Rızılayı C>P\"Hll'k ''<• lıe
rıiııışerıı ek 110 ytikı::ck lıir 
\'atuu borcu, en z(•,·kli 
bir in:::anlık \'azifesiuir. 

Ona yapılacak her 
yardım gere milletimize 
\'r gerek ins:rnlık pren
f'İplcrine kcır .. ı bc·sle<.liği. 

miz yükı:;ek b~ığlılığımızı 

t· b :ıı iiz ettirir. 

setredtrler. 

Dünyanın en ~ıy
mutli atın parası 
Yer vüzün<le te<la-.. 

Yülde bulunan altın 

ti 
lı 

tı 

paralar içinde en ı.: 

kıvınct)isi Hindi çi
nide Annaında Lof 
adı verilen paradır 

b· 
Bu altın paranın (] 

• 1 

değeri 2:3 lngi l İz l i- k 
r<lsıdır. 

y·arınki 

Postalar 
U/7N39 Pazar 

e 
Yarın ı;;ab:ı~ı ~a:ıt. 8.:-30 lti 

da Eki:-:prı·s Tnm po t:ıst ~ 
~eh'cek, .Savur. Uercii:;-. 
jJ idyat, luiJ, Cizrı·, Di
Y:ırbakır, Nusavlıiu Kı- : . . ' 
zıltepe ' ' e I>eı ik po:stal..ı rı 'ır 
gidpc·c·J~tir. ~ 

i 

li kanun hu ın tatbi- ~1tclis, yarın sa
ki şekli ne, i ltuula rıo +l t 1 O l opl<l na er! k tı r. ' :ıini ~·ıyeu uütlıq irıs:ıula-

I l:ıyuı k:.ı:-deşlı•r \'UJ1.ifı! 

uaşına .. 

Mektup kişe~i 8aat 8 
den 1 i YP: Ha ,· :.ıln , (' 
Paket kısmı da. saat 8 
dr.ıı 1ü Şt: kadar açıktır. 

....... . 
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Ba\ tar·tf 1 . 
• 1 ııcı s::ıyfada- 1 

ta 
b nıerıra 1 • 
ıitUrı bü a~.'~rı c;arpış:ın 

do·t Ytık <le\•letlc>rle . ane ı .. 
"İ • ıııırıasebetit·r CC· 

{ trrıek • 
ttıj~ , • ıırc>tıle halJet-

y 'e tık · · llııı · · ııır dnıııl:ı ka-
<ıkrn·ı · \·c·r1 • ':sına ırwvd:ın 

k 
11 ,..nıı~r · 

Uıııl·ti f ır. Tiirkiytı lıU-
lıir Poı· . >tıgiiıı rıııım.zaın 
ıııu. aqıtık konılJinezonun 
nıuı. hukuka ıııalik 

llrıı .. ,.,. k •1 lasırıdaıı lıiridir 
\ e ı.aradPrıiıle Akdt>ııiziıı 
1 Urıhr ı-.· b' . a,." ' 1 •ıır ırıııc lıan-.. 

•4Q Lox ~ 
tuı..... ~a·dann konıvu. 

""'1 r • 

da lıile yc•ri ''nrdır. Bu
ııunla beraber lırr :ınb~
nı:ızlık bir inlıilftle sel>ı!
biyet ,·0rııH•z. ~mu ssiriz
ki lıazı uetiederc varmak 
i\in bizim tezimize hiç l>ir 
\'et; hile yardım Pılemiyı -
cek olan bir takım hfuli
seleri ıı vuk ua gı'l ııwsiııi 
bek lem ek l:'lzımclır. ll Ulfı
~::ı. biz Bt.ılgarlar, yPni 
Tiirk diplamasbiııin 'fiirk 
milletinin ıııcnfaatleriııc 
U\'rrun olarak elde ettil"rı· • :-, r--

bütiiıı ınuv:ı.ffakiyetleı i 
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Kısa Dal~a: -------
1648 ın. 18~1 Kr$. / 120 K '"'" 

tn.i4 uı. 1nl9:l Kc~. /:?O Kvv. 
:11.70 uı. H-hi.1 Kc~. /~O Kn•. 

Bu günkü proğram 
8-7-939 Cumarte"l 

13.:30 Pro~nıuı 

Türk nıilıiıri -1'1 o 

l 4,00 ,\lt>nıleket sa::ıt a
yarı, ajarıs ve tndC'oroloji 
habl·rleri 

~·:ı rı, :ıJaıı:-> \'P ııwtl•oroloji 

halıerleri 

:!O, l O Nc·:;:eli plaklar-IL 1 

2tı.1 i> Türk ıııHzig·i 

:?0.50 Koııu~ma 1 >ı:;- po. 
litika h:ıılist>leri 

-PİYASA-

1 9 1 i>O .... Buil-d::ıY 
~ .. -- -

_:.\r~~ ·) 40 
{in (Uir çuya IJ 575 ---
Darı -Y15o 

-ü-Nohut 
.Mercimek -
~irinç 
..:_")adc Yaf! -

3-I-
ı-:")-- -_:) 

95--

1 

1 

1 ere yağ'ı 
Ze\'tirı Yab 

--
70 

-Ylın . ·-ı 40 
lJeri 
BaJem 
B~üeın içi 
Ce\'iz 
Ceviz içi -

!\iab_le-"-p·-
J\l:1Zi ---
h t;:::ıne ~eke r 
Toz ~eker 
Kalıve -

40 
20 --95 --
--

·)--v --19 
35 
31 --

120 --

--
--
--
--
ı-
-
--
-
-
-
-
--lıtııu.. 111 dt>rııhte ctıııiş 

lııııaktadır. 

Jcrin bir hazla takdir et

mekteyiz. lhırılarııı Lev. 1 • .J 14.10, 10.BO ~lihik l>:nı~ 
nıi.izigi - 1'1 

4.:J 1 

1--
~:ılmn 

1 Ucrek 1 · k Jaı;ka ıızılP ,.c gen• -
:uİ. ııH·ırıh·ketlt>nlc kom-

• l'in~r;ı:ııı mu,·at'fakiyetle
tiıı k tırur eden milletle· 
tıi . •'tıdi ehcınnıi\'Ptlrı i-

l lU\•ıfJ • 
tıan ~ ataeaklarıııa irıa

ııısa l 
Ze g" il ar vardır. Bi-
kirdi~~e )~u yanlış bir fi-
an Loylc bir fikir irı-

ı n ald
1 

tlulftlete götiiriif ,.c 
Utır l . en )~tirı . • ıliıakika millt·t

t ·ş 'k j, Ya~ı:ı \'ı · t!diiıııeyc ilıti-
rı \'aru of ır. 

l lııJ:ır· 
ır \erıııek a nı:111cd gıda 

butliıı 
1 

lfızırıııJır. F'ak:..t, 
1.11 ıJı.ı\ ı;. 

1 
Jllııları. bu temiz , 

k • u arı 1' O.tlerj )'" ıııılara haki 
larııuk go terııwkle :ışı-
Huıı fttPilu· ş:ıvaııdır. 
,ı. Urı 'tk . . 

.._... \.ll~irııiı' . 1: yukarıda de 
f:ıJ et gıl.ıı uıifü·tlni iğ'-
rı· ıııek lklrrn \'g dalalete sii-

•ııp)\ ı 
11 

1 eııwJ..tir. 
•rıak · ~kikatlcrden :.lYrıl · 

ıvı n t' . 
:thte' 

1 
: ıcl•ler vı·n1 ınrz. 

~iir 1 elıl!tr çok <:abuk 
Ur \'t• h . 

l(j<ıııa akıkatler m<>Y-
Jl ~tk·tr ı)·· 1 l' . an ' · ıoy e ıkle tı·ıs 

St.ık • ' 
ıeı.:icı· Utu lı:ıyallcr pek 
ı· ır, ve 

:·30 • ır. J>. <:ok tehlikeli 
t >,l)k 'l 

sı dı~ oıu 
0
'_ 11 paktının :ı r-

u~,1 ır tı>\\Pkkül ul-
1 .. larda hakkındaki it.ldia-

~ı- llakt1 ~
1.~ 0 '.tl:'lğ·:ılıdır. Hu 

c.ı rı &ıtıda ~·kıl e<..lerılcr ara 
"arirı U7.ı arılaşınazlık 
kır l olabilir. Fakat bıın 
n· ıe der- . 
ıshett l ce varıt e, o 

8 bıazıık e tabii<lir. Anlaş-
' ı• ~trdc hc.;ı· zaman, her 
8 ~llr. t 

1
k11e''Cut olabilir. Bu. 

~ e. t· 
ır uile arasıu-

nPlmilel politikada da hii-

18,30 Pruğ:r::ı ın 

:.?2.00 Haftalık posta ku-
111~11 El'ııı·Li dilh·rlı• 

~'!_lL_ __ _ 
ı, uru üıürıı 
!'ekmın 

""k3ı ---

350 il 120 1 
1 

15 
1 

---
1 50 

vük chemıııiyeti vardır. 

İ•'ak~tt. bazı kiıııt:f• lıu ıııu
\'affakiyetleri diğer Bal
kan milletlerini te,. \ ik için 
mimi gö~teı menin muva-

1S.::3ö Müzik 

ınar~ları - PI 
~ousarıın :!:?,:!O ~lüzik Hale ıııiiıi- " 

gi -- Pl 
*898 . 

~ıl~a ( 1) lira fık olacau-ı kanaatinde 
ı-

.)n 00 ~ . h ... .:>, uOD <lJ:lnf\, :l.· değildir. Çüukü; uuıılar 

b::m~çı bir Si) aset in ve 
durbiıı bir diploıııa~i.::ıirıin 

semereleridir. Bir milletin 
kuvvPtli \'C kahraman ul
uı:ı:::ı, pek tabiidir ki, iyi 

lS.45 :Müzik Kii<;iik Or
' kestrn - Şef: .N°<.><'ip Aş-

berlt·ri,ıiraat. c,.;haııı tah
vilat. kanbuyo - ııukut . . 

lıir ~11ydir. Ancak uu l>ii
viik ıneıi~retlerin mütsl>ct 
~oınereler 't•rebil11ıesi ; 
küçük fedakftr tıklar mu
kabilinde biiyiik muvaf
fak ivetler elde t•dilebil
ınesi i<;in onlara durbin 
Lir diplonıa:sisiııin ,.e dii
riist, mı mu. kfır \'C mil~· 

tt'k:.ır lıir pulitik:ınm iıı

ziıııam etııwsi ş·ırttır. Bii- 1 

1 
yük kanlı fedak[ırlıklar-
dan \'az gf•t;tııt>yC'ıı: lıli

~· lik bir \'İcd:msııdır. Çiin
ldi; bu kabil f('d:ık:lı lık

larda rı ın iisbPt hi r ııeliee 

lıekleııenıcz.. llııııuıı ... elH·
bi her ke.ce malumdur. 
Ne yazık ki her kes hu 
acı h:ıkikatı itiraf cıııwk 
crsan•tini gö · terınektedir. 

Mardin 
Askerli~ ~u~esin~en 
93ü Yılı iı_;irı A~k<·ri 

hesap ,.e mu:ııııele rnt k 
tobine yedek ~ulrnyl;ırd:ııı 
talt>he :ılınnc<ığ'ırıdan ta
liplerin şeraiti ü~T< nııwk 
üzre . ubeYe ınür.:.caatları . . 
bildirilınektetlir. 

kııı 

lü.15 Türk 11ıii1.igi lııcl1 

Saz Faı-;lı 

~o,oo Meml~kct :ı:.ı:ıt :t-

l>or~a::-ı fiat 

2:J,:20 
- l'l 

.\lüzik Caıl>and 

2:3,53,24 Yarınki Prnrr .. 
r:ı 

ram. 

Samsunda ~eKirge müca~elesi 

S:ıııumn (llusı 1 gf) Hafnıııııı kırk kadar kti~· ti jJ., Saın
$tırıuıı bnı nııntakalarında ıulııır cılip tütünlere wazar
r:ıt vPrt'ıı Çt•kirg'l~ ilt• ınfic:ıd1:·leyn Ziraat Vı•kfı!Ptinc:ı; 
p)wııımiyet \eıi!rıek feııııf tı <lbir alının:ıli:. iiZPrP şelıri. 
nıizl müt<>lıas~:s b:r hey'tıt tP göndı•rilıııio:'ti. Ilı'\'t•t ta-. . 
rnfıııJan kı~a lıir ınuddet 'l.arfıwla y;,ıpılan Ltilızaratı 
müteakip ırıticadell'ye uaşlaıııııış ve bu ıniic.ıJdeden 
ıuüsbet ucticcler de alıuu1ı~tir. 

Her güıı binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

Yılda ı lira ver Ço
cuk Esil'geme kurumu
na üye ol. 

ocu 
Çocuk Esirgenıe 

Kurun1u GeneJ nıer
ke:1.i tarafından çı
k<1nlrırnkta olan 
(Ç'>cuk) adlı dergi
nın ( 1:36) Sayısı çık
n1ıştır. 

Yurt ya \'rularının 
suğlık, sosyal )(ül
türeJ durun1larının 
inki~nfına hizınet 
eden bu kiyınetli 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba
halara tevsi ve ede-

" . 
rız. 



JDAREHANESİ 
Ealı:I Rallrevl Bi a .. ı H .... f Daire 

Teltrd Adreal 

Mardinde "Ulus Sesi .. 

Yillyet Defter~arlı~mdan i Mardin Nafia müdürlüg·ünden 
1 - f'eza evi dahilinde 

kain ve haziııeyt> ait hir 
bab dükkau v bir l>ab 
kahve ucağıarn tar hi iha
leden Mayıs !J40 tarihine 
kadar icarı aı;ık arttırma

ya konulmuştur. 

2 - Buna ait şartııanıl' 
ve uıtistecir<len araıııh.ı.n 

hususi şurtlar taJibler t:ı

rafından Defterdarlıkta 

gört•bilirler. 

3 - Arttı rııı ·1 2 t /7 /9::1U 
tarihin• mnsadif Cumnr
tesi güuil saat ıo~:iO da 
Defterdarlıkta müte-. ek 'dl 
komisyon mah8ust~ı yapı

lacaktır. 

4 - Arttırma açıktır. 

ô - Muvakkat te1I1inat 
miktarı dükkan i!;in 1:;00 
Kahveo<;ağı iı;in 1125 ku
ruştur. 

6 - isteklilerin yevmi 
nı~k:fırde l>e~inci madde
de yazılı f cwinat makbuz; 
larile birlikte komisyona 
müracaatları ilfm olunur. 

8-10-12-14 

Vilayet 
rl ef tere! arlı ğın dan 

Mardin merkez t:ıh:;i 

lat dairesinde 1 O lira ar;ll 
ma:t~la l>ir t:ıh~il katipli
A"i ile 8~l ,·ıırda 40 lira 
aylık U<.:retli bir :ıtlı talı 

sildarlık nımıh:tldır. talip 
olarılarııı i~titla "e v<·t'aİ 
kile l>er:ıtH'r W/7/!l;m 
giinii ~aat J;J tı> viWyt.•t 
deftercl:ırlığ'ıııdaki imtihan 
komsiyoııurıa miim<"a:ıt 

etmeleri ilfm olunur. 

Ansi~lope~i~ 
Sayfamız 

p 
E 
K. 

Yakında 

1 - Eksiltme!e konu- 1 tur. 
Jnn i~: )tardin . ist:ı:-yoıı 
yolundaki 808 ırn·tı elik 
.. ose tamiratı. 

2 - Keşif beıleli 495) 
lira 4:! kuru .. tıır. 

:~ -- Tamirat ı ı /7 /H:m 
S.llı giiııü Vilfıyrt lfaiıııi 

J~ndimeııiııce yı1pıla<'aktır. 

4 - Talipler i~in ehli
yet \'t.>Sika!;ına Hizlırn yok-

:J _ Mu\ :-ıkk<1t tt>uıin:ıt 

miktarı (H7 lira lG 
kuruştur. 

() - Bu tıu::.ıısta daha 
fazla nı:ılum:ıt :ılııı~ k ,." 
l'\'r:tkı kı» !'iyeyi giirnır.k 
isteyru 1 Pr Vi 1:1 yc.•t l'rıcürııe-

' ııile N:ıfüı daire~int! ıuü
r:ıcaatları iJfüı olunur. 

:>7{·10. 

YUR'TDAŞ~ 
"f ürk evının şe

rc-fli ana nesi kiler
dir. 

Kn va noz. kava
noz reçelleri. şişe 

şişe şurupları o) \na-

1 yan hir ev, Cocuk-. ~ 

suz bir vuva kadar 
"' 

tadsızdır. 

Bu <YüzeJ ana ne o 
nnzı yaşatahm. 

Yuvanın saadet ve varlığını doğuran, 
Aile düğünıünü kuvvetlendiren çocuktur 
Çocuğu sev. Sevilmekten nıahrunı bikes 
vavruları da hatırla Yılda bir lir:ı ver ,,, 

Çocuk Esirge:ııe Kurun1un<ı uye ol . 

Yurddaş! 

KaÇakcılık yapn1a! 

Umumi Neşriyat •e Tam S. 
Direki:örii 

~L Siret Bayar 
llasıldı~ı yer: (ULUS SESi) Sa 

YURTDA .$! 

Türk Hava 
Kurumun 
Vardım E 

Buyardım en b 

yük biryurd bO 

ıcudur. 
1 
1 

• 

• .... •,l , •• : # ... ,. -...;. ~ _,:. '" 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Ya 
ruların sağlığına erişebilmek için Yılda 
Lfra verip Çocuk Esırgeme Kurumuna O 
olalım ... 

----- gı 

c )rtaokula naııızl'f ta-
it Jıp knydııı:ı 1 TPıııııııız 
ın::m dnn 18 Eylul rn~m 
tarihiııf' kaıl:ır ı]e\ .ıııı edi
lecektir. 

Uirmnk i:-tıı\·ı>rılerde Ru . . 
~:ırtlann lıuluıınıa81 J!'tzmı-
dır. 

9 " •.. f .. J 'I' .. k - - • \li u~ <'UZ• anı ıı r · 
lıarfü·rilr olnıa::-ı ,.,, l'O~; 
aılırıııı lıuluııuı:ı. ı lfıııııı 

4 - Sıhhat raporu 

5 - 4.5/6 ebadında açık 
başla <lüzkiln hir kılıkla 

çekilmiş 8 adet futo~raf 
6 - Kayt beyannamesi 

,'urNi olrnld:ın alınacak. 

Mardin Vilayet Oai 
Encümeninden 

1 
kat okulları iı;in kuru 
knı·stPdf·n 100 adet 
IPhP l"ıraısı ile Kontr pi 
dan :?O :H.led ~iyııh 

taht:ı~ı ,.e 30 darıe 
ıırn~:ısıııın imal 'e te 
::?0/6/H39 tarihinden 
7 /!J3H tarihine kadar 
eksiltmeye .çıkanlmıştı 

2 - lhaleRi 11/7 / 
Salı g-iinfi saat 12 de 
<liıı J >aimi Enciiuıen· 
y:ıpılacaktır. 

B - Muvakkat 
mıktan 129 liradır. 

na kadar Mardin 
Enciiıncnine 

ilfin olunur . 


