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Ankara 14 (A.A) _ 1 ATATÜ KEAiD TARİHi EVİ 

A$BAKAN 

Bu giln Hu·a Şehitleri
mizin, kahraman uçmıın

lanmııın şeref günUdür . 

Başbakanİ_imet İnö- KARARINI 
n~ .bugün lnği~iz h~- TASDiK ETTi 
rıcıye nazırı ıle go· 
rüşnıüştür. 1 

1 Ankara U <A· A> 
• Bugün 17 mil) o ı Türk, 

Yurd uğrunda canlarım fe
da eden, Türk varhğıoı gök
lere kadar yükseltmek, Türk 
Bayra~ını kebkeşanlarda dal 

, Yutıan Krah Ata-
y eni Saylav 1 türkün Selanikte-

Namzetleri ki doğduğu evi 
kendilerine hediye 
eden Selanik Bele-talaadırmak için hayatlan- Ankara 14 <A·A> _ 

ru kurban t:tmekten çekin
ıneyen uiz ölülerimizin ruh- Abdülhak Haıuit Tar- divesi meclisinin 
lan önUndf ıayğı ile egile- handan boşalan Is- k~rnrını tnsdik et
eek, onların yı>kluk acısını tanbul ... ~la vhAu1a miştİr· 
leir daha ytıretlnl& daymut ~-"'· T ank 

emeıuı u y 'ıı7 ... - ı---------------------
olacaktar. .. Al. QX- I p ı· G ru ı l')e ar ı e- V b 

Türk Tarihine şeref ka- nel Baş kurunca par- anda eşinci Umumi müfettişlik 
llrnhrmak, yurdu kurtarmak 1 . . , 
için bioblr tehlikeye pt-r- tı nan1zedı olarak kuruıacak 
"•ıııca Jtılan ve. bu u~ur- onaylann11ştır· ı Ankara - Dahiliye Ve- 1 daha mutlak emniyet ve bu-
da ölümü şnef bılen kah- kaletinin Şarkta kurmayı 1 · · d ta k bü•ün r 

1 
c. H p G 1 8 k•• zur ıçın e yaşa ca • 

&anan uçman arımııın ma- -· • -·~~1 I kararlaştırdığı beşinci umu- 1 tedbirleri almıt bulunmıkta-
•e~ı huzur~~da ne. kadar • v'!:ı•~:· :-& :_• uıt müfettişliA'in te~kilatını dır. 
hu_nnetle eğilır~k yınt bu Geael Sekreteri ibth·a eden kanun layihası, 
•ıaz ,elıltlerio batıralannı )laliyt V rkaletine tefhim Betioci umumi milfettiş-
~iı ' 'e takdise olan bor- SUkrU Kaya edilmiştir. F su itibarile Şark- liğin ınerkezi Van olacak ve 
C\lınuıu ödeyemeyiz. ta ve cenubta otoriteler ya- tlçüncün umumi mUfettiş-

Vatan \'e tstiklAI u~un- ratmak gayesini istihdaf liklerden alınacak Villyet-
da ölüme seve ~,.8 koıao günü; l>Utttn dünyaya Türk eden proje~ bu mıntakalan teri ihtiva edecektir. 

kafkıslarda, Çanakkalede, Ulusunun yurd utrund4 öl- " 

D'111ılupmarda, Sakaryada, aıesini bilen bir ulus oldu- Tren ~,·r Pocug\Ju (z.lı' 
tflşeo, yanan, parçalanan ğunu ve aziz şebitleriniıı. bu U \1 U 
kahraman uçmanlanmız bize 1 11/5/937 a'<aamı saat sflnü kurtarmak teterken 

şeref yo lanna gabte ile bak- ... 
Ylnnın hakimlerine \:ok ~e· 16 raddelerinde 585 No. lu karşıdan gele11 Trenin altın-
...,1i b t- tığını bir daha tekrara.vesi-
-Ta ir tarih arm~ğan e Cenub postası katarı Cey- da kalmak skretile ezilmittir. 
tler. le olacaktır. han ile Veysiye arasında Ceyh'\n müddei uınumi-

Oı:lar, yurda kar~ı olan Yurd uğrunda ölmesini koyunlannı otlatmakta olan si derhal vaka yerine git· 
~rçlannı kanlarilt, canlarile bilen uluelar için ise, zeval bir çoban çocuğunu çok mit ve ilk tahkikatı yap. 
~diler. Türk gençlitin~, feci bir şekilde parçalaya- mıştır. • 
'rhık, nesline düşen ödev de yoktur. Yatımak ve yük- rak öldürmüştür. Zavallı Bu kazanın neucesı ola-
hava kurbanlanmızın kaıafl- selınek vardır. küçük çoban çocuklann1 rak ~.-n akşam~i cenup 
~nı muhafaza etmektir. s. Ba7U himaye eımek isteyen feda- treni 8, 4 saat tebırle ~l-

Uçmıolarımııın bu şeref kar bir ana şefkatile sUrQ · ' mittir. Y eııi Adana 



Sayfa· ~ (ULUS SESD ~ıı . ~.,·~ ~ı 1 v._ rı 

------------------~--~---~-----------~-----'. ' r -1 T.elğraf Haberleri Kamutay 
Bir lngiliz muhribinin 

infiiakı 

-

Se~iz kişinin ölümüne ve on ~ört tisinin 
yaralanmasına sebep oldu 

1 

' 

Görüşmeleri 
Ankara 14 <A·.\> li vdı nıuvdzenei u-

Kaınutayın hu gün- nıuıniyesine giren ha 
1 kü topl.lntısında An- zı da ireler hiitçelc
i karanın ınan1~lk ci- rinde (ôOIJQ.jt) liralık 
varında n1ernıi tanıi- nıünakale vnpılnıası -.. 
ri ateh·esinde \'uku na aid kanun layiha-

Ankara 14 (A.A) - nııştır· İnfilükın bir 
1 

bulan i~filak dolayi . sı knbul edilıniş ve 
\'aJensiyadan verilen Frnnko l'ayyaresinin ' sile Mısır parlcnıen- l"ürkiye Ziraat Ban
hir haberde Hüntcr J nıuharibin yanına at- tosunun gönderdiği kc:ısı kanununun en-
adında bir İngiliz nıuh-l tığı bonıbadan ileri teessür te1ğrafı okun cüıiıene iade edilen 
ribini.n su kısnııııa ye~- geldiği söylenn1ekte- duktan ve riyaset di- iki İ11addesi ınüstesna 
~<"!. bır noktnsında hır dir. j vanınca karşılık \'e- olnıak üzere diğer 
ınf ılak ohnuştur. . .. " . ~ riln1esi tnsvip edil- ınaddelerin 111i'ızake-

Royter Ajansının lofılak hnrıcı sebep- dikten sonra l!t3ü nıa- 1 resini bitirn1iştİr· 
~ekiz ki~inin üldiiğü- 1 ler dolayısile öliiıne 
nü \'e on dört kişi- · nıiisebbipler hnkkın · 
nin de yarabndığ1111 da kafi bir tarz ha
hildirnu~ktedir. Ha - rel<et ittihaz edil0 cc
dise Londrada büyük ği Londradan bilcli-
hir he veca n u va odur- ri ln1el<tedir. . . 

T ac geyme merasimi münasebetile 
Umumi Af 

Ankıırn 1t ·(A.t\) - pishanesindf' me\'kuf 
'fnc geynH· nıerasi- 15{1 Arap ınahpusu 
ıni n~ün~s.e~etile . U 

1 
aclık grevine başla

n1un11 at ılan edıle- nuslardtr· 
ct•o·i cihet le Akld\ hn- · 

l"t 

lon~raya gelmiş olan 
Muhtelif deviet adamiarı 

Anknra U (A. \) - seyin önütnüzdeki top
~lilletlel' Cenıiyeti ge· Iantılarında Habeş 
nel sek n:t eri Ta'"' giy- ' ı 11Ün1essi ilerinin hu · 
nu.· n~erasınll rnüua. lunup buJunı11nyncağı 
se~letıle Londnl ~·:.1 gel·. nıeselcsini görüşmüş 
n11 ş olan nuıhteltf de\'- tür. HenÜ7. hir anlas
!etl~r \ ' l' bu arada · n1a zenıini bulnıd-
J ııgil iz ' 'e Fransız ha- nııstır. 
ricive nazırlarile kon- · 

f ransanm Suriye f evhlUe Komiseri 
CENEVREYE GİTIİ 

Ankara U (A.A) - gôriişınelere iştirAk 
Fransanın Suriye f ev- etnıck üzre Pnris üze
kalAdc k?ıni~e~i San- 1 rinden Cenevreye ha
cak n1es elesının hal- reket etnıistİr· 
h hakk11ulaki nihai · 

Türt -Alman Ticaret müzahresi 
1 

Aııknra U (A.A) -
'f ürk Alnıan ticari 
111 ü ı a k er a t ı n ı n ii <; t e

ı 

YurdtaŞ!.. 

n1111uzda Be r 1 i n de 
haşla yacağı haber. a-
lın n11şt il" •· 

KENDİN BAK .• 
GEVDE KAFAYIYAŞATIR, 

AJ=A GEVDEYi İŞLETİR •• 

-_, .. _ .... -
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Mardin C Müddei 
Umumiiiğinden: · 

ı / Haıircrn /H:17 tari
hinden !H/fi/938 tarihine 
Jrnd:u· l\hll'ciin hnpisanPsi : 
ıle lüzumu olan (Seksen ı 
bin) kilo ~kmek ~/fi/H37 
tarihinden itibaren 24911 
sayılı kanunun ıl 1 inci 1 

maddesine tevHkan a\•ık 
1 

eksiıtmcyp konulmustur. · 
Bedeli mulıamnıeni kiİosu ı 

Gözyaşı Getireıı <lirler. l'alrnt güne~ ziyaı-:ilc altı kuruş yirmi par~tdıı'. 
Gazlar kola~ llkla hıızularak esmer- Talip olanların teminatı 

B Inuvakkıttaf-'I <)l,"tU ,'('.ın. 0) it ga1.lanıı dolduruldu- le;;-ir. 1} zaınaıı tı•. irleri kal- .. " v:1 

ğıı llı<'rmilerin ~li~erleriııden ıııaını~tır. nuna mani olmak lirayi ınakhuz rnukul>ilin-
;~friki için iizeriııe lwyaz için bunları yn renkli ~i-:e- de mal sandI!..{llHt yatır-
)tr hat: resmi yaptıkların- 1ere YC~ ahud :iıııe:;- 7iirmf' mak veya bu ııishette 
•lal\ bıırıların i::;imleri beYnz yPn yerlr.rde muhnf:ı'l.:ı et mezkur kanunun 17 inci 1 

lıa~tır. · uıt>k lazımdır. maddesinin H. C. D. fık- : 
Bu gazlar gü7.r genze Sonu Var ralarındaki yazılı temi- I 

te.,ir yapar. Hazen ük~i!rtür. Mahkeme Başkı' _ ııatl8!·iıe birlikte yevmi : 
''e cildi ı.fo vakar. Iln \'ad:ı ihal e olaı·ak tayin olunan · 
~(}k az oldu~·u ıaman bile tabetinden 21 /:>/fl:~7 üuihine müsndif : 
te ir)ı!rini hi::-. ettirdikleri iı;iıı cuma g-linli ~aat S de C. ı 
tllnıııuıalan ı:ok kol:ıydır. ı\lc.rdin Hazine ve- M. C. ligi ı·iyuseti altında 
. B11 ğ·a7.lar ha \':t j~iııde ki 1 j Sii le\'ıııa 11 , \ Yba r miitesekkil komisyonu ı 
~'Jk az bile ols:ılar birkaç - · malıs~ı..-una nıüt ·aGHi~tlm·ı 
ıtaı .. k . . ,. .. tarafından nıusullu 

l\I · :.. ı<:ırıdt' ::uze t e"'ıı illin olunııı·. 
f\1~dc:rek ya~ akıtruağ:t uaı: Hüseyin o.~·Ju ~\luhlif 
arı ·· ,·1l':;.."]1i11e aı~ılan <tla-ı.; :ti'. F:ııla olur~a goz~ a- '- ~ 

i! rtıikuarı d:\ 1.iy:ıdcle::ir. I cak davasının nıuha-

·~ . 
PiYASA -. 

9'llo•u 
IG. sa. -

Huüday 
~ . 4 75 

Nohut 5 

Arp:1 :1 

MPI'Cİl\Wk ~ 

\'ao --
~ ' .ı 

Deı·i l t 1(1 

Yiin 3(1 

Had~m 
,,_ 
-·> 

Badem i<;i ıon 

1 
r'irin~· 1 (j 

Mazı 30 

Zeytin yAğl so 
~(~ker :J.-> 

Kahve 1 :?,) 

S>l.bun fi O 

Çay :11 ıo 

'""tr~rı ..... ,. '"" f;'t,.cr ~ske l l r t 
re t')uı~:ı. .. ı. "'0 • • ı <eınesınc. e ln1erın1n1 
k <lhlrms ısc a13kPr sılrtlı•nı 

~ıutnaıne alıkitmını ta
lipler her Yakıt C. M. U . . 
liğ'inden anlayabilirler. 

~~ ..................... .. 
_, ' 

b~llanarn .. aı.. Giiı yaşınd:ın ~luhlifc ilanen da ve-
1 

k~~ka giiz.lı!riıı yaııuıası ve tivenin tebliğ edildi- ı 
'i ı.arına~ı da g·iiriiliir. "e ba- g" i halde ınnhke111e.ve · Mardin C. Müddei .e,, r 
a ıtzla l)alnı da akur. Bu 1 · 1 1 

ta'l. • { o·e fl]{"' llllŞ () (ur.un - Umumı'lı'gV ı·nden·, ,. • eğer fa1l:ı kc::-i gaz ~ b 

larsa :?4 snattaıı cn·cl ivi dan giyabinde nıuha-
tı ın • . 

a'i. kenıenin İcrnsına ve 1; Hazil'an/O:l7 tal'ihin-
tilı~~r ·s Loru~umı tt•sir et.. i~bu giyap kararının den ilibar·en :H/:l/!l:l7 ga-

n'i eı 1 zaıııan gngiis ,.c uo- I hl· · · ı vesi ne kadar l\tard in Ce-d a " 1 .. .. 1.. i ci nen t e ı ,ğ· e tt ı rı - . 
. nnma ar gonı ur. za e\'ine liiıumu olan 

r ~,, o-aıl:.ıı· ,·tık el. kti'\:ı nıesinc ve nıuhake- ( - k"l ı k 
eııe 0 

. 130U) ~1 o gazın açır. e -
~oıı •Jlıtu ı,ı an rnmau lı3r.in:ı ınenin Hl U/ O.i7 glinl'ı - siltcneyo çıık at•ıhrıı.Jıf'. 11i 
~ut aı·ınn <la te..ir ı'drrek ne hı r:dqlnlasına 1 a- 1 atı mulıaınınenesi (:.!7) ku-
tUı·uaııtı lıatıa ku:ımalal' gıi - 1, ı · ı ı t 

t, ı·nr vcrilnıi~ oldug>un- ruştur. a ıp o an arın e-
B 1 minatı muvakkatası olan 

)'.iüit ı.ı ~azların ekserisi wn· dan nıerkunıun rnez- (26 Lira 32 kuruşluk) mak-
' ar~· Rırkaç dane de ı-ulp kür günde ınahke- 1 buzile beraber \ .. •evmi iha-
b ır. Z h" l · k 
c..ıı ltıfil ... t> ır cm". ı yo tur. n1eve nsn letcn ,·eya le olan 21/f\/931 Cuma 
f.lttr, 1,~ırnJeri Klora tofenon- 1-... I t J 

1 
. ..,. gfüıü ~aat (8) de ~inrdin 

g~"I r nkn bu küçük süz- v Gt e en ge n1cc ıgı 'f lJ ı·ö· d . esinde 
I'. ' erde • l ,1 . . . . " . . 10 1 aır 
ı;;aı ve n_ geçer. Burun bo- taktın e evye çı gıbı müteşekkU komisyonu 
{:de:-. cıl<li yakar. Tahriş gi ·ahında nıuhake - mahsusuna müracaatları , 

Gu nıeve devanı oluna- ilitn olnnuJ'. • ,.l zyaşı getirenler reni 

-
1 

• .1. ..... ' \. , 

UlıUSSESI 
Abone ve 'tJAn 

şartları 

~·..,_... 

Türkiye 
için 

• 

Hariç 
için 
,, 

Bir Aylığı 60 

th: aylığ'ı 180 

Altı aylığı 300 400 

Seneli~~ 500 800 , 

ilanın beher satırından 
(10) kuruş almır. Ufın 
.neşfinden mcsuliyetlka
bul edilmez. 

Günü :re~en nuslıalar 
10 kuru._tıır 

• Pıldıı.ı .. rı .; . l" ol '.. ıanıau reuksiı- C'10'l ı an unur. 
~ 

7/10/13/15 . ._ _______ .. 
.. 
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Ulus Sesi 

1D ı 
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~lnrdinli Sadık Ali 1 seyin yesarı ~ usuf sıt 1;~ 
1111 

... 111 .. 1ıu111 .. ,111 
.. 1,,.11,111 ,,,".~! 111111~J""''!mll lllll f I 

terzi. oğ-lu ~\ hd ~ rreı- kı veresesi el ü kaa la rı -~~ı ~ l uı l ı D l-~::cı ~ .. ::·• ı :ı ,.~::" ı 111 lıı~~ 
za k ı le \~~ıl ı~csır :\dle \ ar k.nsı be~lesta n cep- -=--~ hııao' mdhıd' nud ııuıd wn ı111ıd 11 ~,i 
\'e henısırcsı l\..anı1e hesı vol ıle n1ahdut --~ ~~ 

~ .... ~= =~ 

ve .l~iradcrleri Ab<lt~l- ve 150 lira kıyn1etli ~~ C».C» B A S 1 M E V i C»C) CI 
hitıf ve Abdüln1ecıd bir ki üç bap dükkan ~~ rJI 
ve saire Hralarında kabili taksiı~ı ol~ııa- ;_4 Doğu iHerinin en modern bir ~i 
ş~yicın ınüşterek l"ek- dıklaruıdan ızaleı şu- == ~ ~~ 
ve nıahallesinde vaki yu suretile satılnıası- =~ BASINIEVIDI.ti [I 
;·enıin \'C ceı>hesİ yol ı · hl == =~ - - na <. aır nla (Cnıece ~ 'f~ 
yesari Ali çeppi ve- karar verilnıiş oldu- ~ ~IJ 
resesi, arkası ha len ı ı i .. ;:~ ğunc an açı { arttır- =:s §~ 
Bekir çeppi haneleri nıava çıkarıldı . ~ f"~ 
ile nıahdut ve noo li- Birinci arttırn1a 29/ ~ ~-
rcı değerli bir ve Ca- 6 93; günü saat ıı de ~ Her Nevi Def ter, Çek, B~··"o, Makbuz, ~ 
nıii kebir n1rıhallesin- yapılacaktır· ] Kağıt başlıkları, I\artvh Davetiye rı 
d 1 " === k ti o· Af' 1 . 1 1". :::~ c va <İ venıin ve ar- işbu arttırnıa gü- 1 ar arı, ıvar ış en, ....., .ıema, ı- f~ 
ka ve cephesi yol, ye- nünde gayri nıenku- 4 yatro bilttleri çok güzel bir şekilde JI 
sari kısn1en vol ve le takdir olunan kiy- ~ bas:hr ve kısa bir nıüddet içinle tes- ~ı 
kıscnen ha len l'ahir n1etin vüzde vetıniş ~ lim edilir· f~ 

.; .J == ::::.-~ 

oğlu Bedrettin hane- beşi bu lnıadığı tak- !=~ rı 
sile ınah"dut ve 3000 dirde satış on beş gün ·-~ ,~ 
lira kıynıetliki ıki bap d<tha tenıdit oluna- ~ Veni getirttiğimiz fantazi, kübik ~ 
hane ile Yenıeniciler cak ve l.L-7_03 i günü =~ harflarla çok şık reçete basılır. ;~ 
<.; arşısında vaki yenıi . avni saatte vapıln- ~ ~I 
ni Stir\'ani kadim ve c;ıktır· "' --~ VerilPcek :;ipari~ler, gön<lerileeC'k paralar )(ardin ~-
vesa ri '"'t<il<ln ni kiHse- p . l d. ~ de ( Ulus Sesi Biumncvi ) idare müdiirliiğU namın ~~ 
... cşı nen yüz( e ye ı _ § :,!iirıtlerilınelidir. ~~ 
sinin vakıf dükkanla- huçnk depo verilnıek ~1 · ~ · 
rı arknsı kasaplar çar ve satıstan dotracak 1 -~ D.ışarıtlan gön~erilecek sipariş nümuneler~· =-~ 
Ştsı cephesi ) 'Ol ile nıah l il 1. · .h ~1 I ' -~ nın okunaklı bır surette yazılmasını müşterJ- ~-

• v (. e a ıye ve 1 a e pu -~ lerimizden dileriz. w~ 
l:ut. ~·c ı uo Jıı:a .deger· bedeli alıcıya aid ol. ':fi ~-
lı bu ve y:n1u·11 ·halen nıak ve .. satış ~tdelı ~J ~· 
.kerıno ogull.aı ında~ / satış gunlenıecınden ~~ · · flj 
~!;11;:1~: ~e rı;;: c ~ ü r~.~ ~1 

i t.i hda r~.111 bir hka f tat~ illliiiiijjjjiiiii!JijjjjJiiiiiiiİJİiiiiiiiiiiiijiJiii~iifüiiiiiiiJjjjj//~iii/jjjj//iiiiinıffiiiiiiii~jj~iilıi~İl~iiii~Jlm• 
·. ' - çıneo(ennıe şnrı- · 
lan arkası kasaplar le alıclların sözü ge- y dd f 
çarştiil cephesi .yol ile çen vakıtlarda icra ur aş' 
nıalıdut ve 100 lara de- dairesine n1üracaat 

gerli bi~ ve x~1~·1 i 0i 1 eylenle1cri ilan °'tl- Oaı·ma Yerıı· malı 1·ullanmayı unutma· ;)h: ınet oglu n1uf tu hu nur· / A • 


