
Sabtb ve B~muha.rriri 
idh.-T ·aA YAR 

"1enıJeket ınenlltilne afd yazılara 
- sayfalarımız'a;:ıktır. 

Basılmayan yazılar geri 
verilmez. - -

Dün Şehitlerimizi anclık 
110 NSAN hayata· iztirab 

içinde gelir ve izti
rab içinde gider. 

Ölüm insanın tada-
cağı en son acı, son 
ayrılık, son kıvranıştır. 

dandır. Ve ondan do
layıdır ki Türkler öldü
rülebilir, lAkin ınağlub 

edilemezler.,, 

Türk kahramanlığı

nın Napolyonnn şelıa. 

detine ihtiyacı yoktur. 
Fakat Türklerle muh
telif zamanlarda karşı
! aş m ı ş bir devletin 

---Sayı 925 

16 MaYı~ 19~$ 
Pcızartesi 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş ~ılı ı Afustos 1927 

Hatayda Tezy,_i _ 
Sancak Alevileri Atatürke telğrafta 
müracaat ederek müdahalelerini 

istediler 
. 

Bu acıyı, bu ayrılığı 
ve ölümün kanlı pençe
lerinde kıvranışının ver
diği derin iztirabı an
cak yurd uğrunda, mil
let yolunda ölmek tat
lılaşdırır ve onu ancak 
Vazife aşkının verdiği 
heyecan pembe bir ha
l'al yapar. 

Te onun ünlü bir ku- Ankara l ·i (A.A) -
mandam üzeri~d.e T~r- ! Ha tavdaki alevi ce-
kün yaptığı tesırı gos- . - . .. . 

rinde hükun1etin 
iştirakile tatbik edi
len tazyik ve tedhiş 
hareketine karşı şid
detle pı ·otesto eder 
ve tanıanıen ihlal 
edilnıiş olan intihap 
serbestiınizin vük-

YuUoslav ~arniyı 
ve la~riye nazırı 

geliyor 
Dün 15 Mayıstı. Türk 

lllilleti, Türk semaları
nuı Ülllü kahramanları
~~' Şehid kanadlarını, 
u Ua Yolunda, istlklAl 
ğrunda can verenlerin 

~Utıaı bir armağan olan 

termesi dolayısile bi- 1111yetınden Reısı -
linmege değer t>ir söz- cün1hur Atatürke 
dür. " d k. 1 f 

aşagı a ı te gra 
gönderi) nı İştir. 

Biz Shncal<tal<i 
alevi cenıiyetinden 
ileri gelenleri san
cak alevileri üze-

., 
sek ınüdaha len izle 
teminini 
eyleriz. 

istirhan1 

Ankn ret 15 (A.A) -
Bdgrad Yoğuslav

ya harbiye ve ba h
ri ye Nazırı Genera 1 

atıralarını sevği ve 
68Yğı ile andı, Türk 
gene); kırık kanatların 
eı·iştiği ulusal ülküye 
"arnıak için bir daha 
hızlandı. 

.Evet, Türklerin Er
kegi cesur, kadını iffet
lidir. Ve Türkün her 
ferdi yurd, ulus sevği
sini her şeyin üıtünde 
tutar. Ve icabında bü
tlln menfaatlarını, ha
yatını bile, yurd uğrun
da tereddüt etmeden 
feda eder. Yakm geç
mişin bütün ' vukuatı 1 

bunun en büyük deli
lidir. 

Burada Napolyonun . · . 

~ca$lb>©ıkcan 
Anka ıra<dl a 

Marcc Türkiyeye 
gitn1ek üzre bugüp 
Belgrattnn hareket 
edecektir. 

Hava şe~itlerinin 
iMifalı 

T· ' .. Cesaretın anası ıfret ürkler hakkında. soy- - . . . · 
lediğ' h' . .. .. kü ük oldugu gıbı ıffetlı ola
b' 

1 
• ır sözunu ~ 1 nın da cesur olmaşı ga

t ırk nıı_sal ~Isun dı~e yet tabii b!r neticedir. e rarlıyacagım. . . 

Napolyon diyor ki: 

" Jnsanları yükselten 
iki büY.Uk meziyet var
dır: Eı·kegin cesur, ka
dının iffetli oımaıı. Bu 
iki meziyetin yaiı16aşm
da her iki cinsi kadınla 
:rkeğl şereflendiren, tek 
lr fazilet vardır: Va
~na ·icabında her şeyi 
1 eda edecek kadar- bağ
ı oırnak. 

1 Bu meziyetler v
1

e bu 
aınet en büyük kahra
tn~nhğı; hayatının ele
~ınet kederiae karşı 
l t~ıız kalmağı ve 

1~ hadiıelerin açılık
cı ~ a ~rttı germeği 
b °KU\ıır. · tŞte Türkler 
u çettd b.lıra.9aılar-

Onun ışın ]'ilrk kadını 
da erkegi kadar cesur
dur. Bu dün de, bu gün
de bö~·Iedir ve daima 
böyle kalacaktır. 

Dün yurdun hava. ı 
sını korumak içjn can
larını feda eden bir his 
ve heyecan kaynağı 
olarak göklerde dola
şırken bir duman ve 
alev yığını halinde top
raklara düşen Türk 
erkekletini anarken ay
nı şekilde can ve-
ren Türk kadınlarını 
Atatürk yolunun gölCsel 
yelciılannı da imrene
rek andık. 

Aziz vatan, on yedi 
milyon feda~Ar evla~~n 
var. senin uğrunda ol-

İstanbul 14 (A.A) -
Başvekil Celal Ba
var ''e Hariciye Ye
kili Te,;fik Rüştü 
Aras bu sabah İs
tanbula dônınüşlcr
dir. 

Başvekil ve Ha-
ricive vekilin1izin 

dün "'sofyadaki kısa 
ika ınctleri esnasın
da haklarında gös
teriln1iş olan san1i
n1i kabul iki konı
şu nıenıleket ara
sında mevcut iyi 
münasebetleri te-

mek Türk milletinin her 
ferdi için en büyük 
saadetieir .. 

Ziya KılacUzlU 

vit eder bir nıahi
vet alınıştır. 
"' İki devle adanu-
nıız öğle yemeğini Ankara 15 (A.A) -
Kralın davetlisi ola- 1 Bugün nıemleketin 
rD k yedikten sonra her tarafında Ha
[{ra I l\1ajeste Boris va şehitleri anına 
Başvekilinıizle uzun töreni ynpılmıştır. 
süren bir görüşn1e- , _______ ......,_ 
de bulunınuştur. 

Cdal Bayatın ve 
Hariciye vekilimi -
zin bu ziyaretlerin
den bahseden Slova 
gazetesi şöyle de
nıektidir: 

Türkiyeye karşı 
hissedilen dostluk 
hissiyatı n1azİ,Yİ te
nıizlemiş ol<iuğun
dan yeni bir poli-

tika }'olunq çızmış 
bulunuyoruz. Bu 
politika ka rşıhkl, 

dostluk ve hürmet 
politikasıdır. 

Ankara 15 (A .. A) -
Başvekil Celal Ba
yar ve Hariciye ve
kili Tevfik Rüştü 
bugün buraya gel
nıişlerdir. 
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11111 THGRAf AB[RlERi 1111 1 
Ankara ve Eski
şehir e zelzele 

oldu· 

ULUS SESi 
2- . iTWMiFFZ 

ŞEHİR ve 
İLÇE 

PZ 

il A IJ E R L E il İ 

Hava şehitlerini anma 

Sayı925 ===- ~ .. 

Halk bilgi ~erlemelerin~en 

Maniler 
Dcrlc·yen: Kılu:öz!U 

-186-

Saçın ucu yıfandır. 

At boynuma dolandır. 
Bende olan muhabbet 
Sende yoktur, yalandır. 

-187-
Ankara 14 (A.A) -
hu sabnh ü/47 G/56 
8/56 da olınak üzre 
üç yer sarsıntısı ol-
111ustur. Bunlard cı n 

sabah saat 7 7/30da 
olınak üzre Kırşe
hir ve n1ıntıkasında 
ikişer sani süren 
iki yer teprenınesi 
olnnıştur· Bazı bi
na la r veniden ha-

Hava şehitlerini 

annıa töreni dün 
şehriınizde cok iç 
ten bir sa v<rı ile "'ı-

b;'Ş Aziz hava şe- Su gelir taşa değer 
hitlerinıizin yüksek 1 ~iprikler ka~:ı değer 
ruhları, ~1ziz hatıra- l!yl~ bir yar sev<limki 

1 
.. .. l . l' edı kar<lel;'e değer. ~ 

ikisi ( ) saniye ka-
dar sürnıüş ve ol
dukça şiddetli ol
ınuştur. 

Ankara 14 (A.A) -
Saat 6/50 de Eski· 
şehir ve Kayseride 
yer teprennıesi ol
muştur. 

l(ırşehirden veri
len bir haberde bu 

,, 

sara uğranııştır. 

Ankara 15 (.\.A) -
Aksaray dün snbah 
burada ü, 40 da ol
dukç 1 şiddet]i ve 
onu takip edenler 
hafif olmak üzere 
yer teprennıelcrİ 

du yulınuştur. 

.,, o ., 
pıldı. Sant onbire 
doğru subaylar, hü
kfunet işynrları, bir 
kibıi askeriye, ınek
teplt:r, halk teşek

külleri ve kesif bir 
ha Ik kitlesi tören 
ıneydanında kendile
rine avrılan verleri 

.,/ .,/ 

alnuşlardı. 

arı onunt e sa yğı 
ile eğildi. 

Bundan sonra hu
dut ta burundan as
teğnıen Yahya gür
pina r hava şehitlc
riınizin eşsiz kehra
ınanlıkları hakkın

da bir sövlev verdi. 
.,/ 

bunu öğretcnen Ab-

Milletler Cemiyetinde 
Tanı saat on birde 

atılan topla tören 
yt:rine ve resnıi dai
relere çekilıııiş olan 
b·ıyraklar yarıya 
kndar endirildi. Ya
rını dakika sürec 
bu ihtirarn . veziye
ti nde on bin lercc 

dulL1 öncel ve okul
lar heveti na nıına 

" 
Saadet kaçarın söy-

Cenevre 15 <A.A) -
1\1illetler Cen1iyeli 
konseyi ceınivet 

~ .1 

paktı nıucibince a Iı . 

nacak zecri tedbir
lere bundan bövle 

~ 

" I 'V İ çcenin iştirak 

etnıesi hususunda 
İsviçreli tarafından 
v ,1 ld ta 1 e b i k abu 1 
etmiştir. 

levleri tak ip etti. 
1'1üteakiben hava

ya ko.nuta ile üç 

el si ltıh at lıdı ve ge
çit resnıi ynpılarak 
törene son verildi. 

in -Japon harbi Kı rıstaki Türk 
kardeşlerim iz H u1kav 14 (A.A) -

j'ıponlann Susovun 
s·nıalinde Pehsiven ., 

ve Fengsiyen yolu 
ile buga istikaıne
tinde ilerleme<re ha-•" 
zırlandıkları bildi -
rilınektedir. 
Ankar:ı 14 (A.A) -
bir Çin haberi kin1-
ya kitabı ismi ve
rilen teşekküllerden 
iki tabur japon as-

kerlerinin Santan
ga vardıklarını bil
di rnıektedi r. 

Pekin 15 (A.A) -
Japon karargahı 

un1u111isi bütün cep-

Kırşehir felaketzedelerine 
teberrülerde bulunuyorlar 

Lcfkoşa «Hususi» 
helerdeki jn pon kı- nıerkezi ana doluda 
taatının yapn1akta 
oldukbrı hareketin vuku bulan yer saı·-

. sı11tıs1 bütün adn 

tır. Bir kaç gün için
de toplanan para
lar büyük bir yek tin 
tutına kta ve bu ra-

şayanı nıemnunıyet T·· k . fı 
b. tt . k' f. ur plerı tara ından k<ın)ın o-ün o-eçdikce 

ı r su re e 111 ısa .. _ . .. ~ ,..., 

t kt ıd v • 1 buyuk bır teessurle çok büvük bir fark-
e nıe e o ugunu k "' 
ı ·ıa·rnıel t d. . arş1lann11ştır. la yüksekliğini nıen1 . 
Jt ı { e ı r F I " l v e a {ete ugrıyan nuniyetle görınek-

ırkdaşların1ıza yar- teyiz. /Jafın değer-
dım için derhal fa- li Türk tüccarların
aJiyete geçiln11ş ve dan bay l\1ustafa 

Her Türk; YerJi malı kullanmak sa • adanın her şehrinde Ahnıet Reşit 500 ve 

Yurtdaş! 

vaşında gönUllU bir propagandacı birer ccnıiyet teşkil bay Eylıp Nafi 300 
olunarak iane ka- Türk lirası teberüde 

1. buluna başlanmış- ı bulunarak büyük 
olmalıdır. 

-188-

Tr.ıhakta nar olaydım 
Yan akta al olaydım 
Gece yarın koynunda 
GüncH.tz abtal olaydım. 

-189-

Oğlan adın ismail 
İsmine oldum mail 
Beni sana vermezler 
İster öl ister bayıl. 

-190-

Kaşların çarhı rnarhı 

Gözlerin mısır a.rhı 

Beni sana verseler 
Neylerim evi bar hı. 

-191-

Minarede ezan var 
Arkam sıra gezen var 
Şu e\'lerin içinde 
Gün görmeyen güzel var. 

t Gari~ Ya~ ·aıar t 
Yüz yaşın~a sev

gilisine 
Kavuşan adanı 

Kolombiyada, 100 li.i~ 
bir ihtiyar, ytizüncü yıldô· 
nümünü kutlular kutJu)w 
maz: 

- Yalnızlıktan bıktılll' 
diyerek 83 yaşında bulu· 
nan ve 50 scnedenberi 
sevdiği bir kadınla evıeo· 
miştir. 

İhtiyar şimdi cÇok şil· 
kür emelime kavuştuıo• 
demektedir. / 

hamiyet lerini gös .. 
termişlerdir. 

J 



.., ~yfa 3 

Belediye riyasetinden 
Yeni halkcvi önünde 

\' .. 
tıcııde getirilecPk .Ata-

tiirk anıtı nıev<laııının in
şa \·e tanı iri (91 O) lira 
(40) kuru~ bedeli ke~ifl<> 

• \' C on be~ gün müdcletlc 
Pazarlığ'a koııulıııu~ ve ')·{; ~ 
... 5/n38 p:ızarte~i günü 
saat 10 da ihalesinin ic
r.ası kararla~tırılmı~tır. ta· 
lıp olanların viizde 15 kat' i 
tnıninat akç~sil~ birlikte 
beledi~·e) l' ıniiraeaat (•ylı· · 
nıclcri iliuı olunur. 

3-4 

Mardin mahkeme 
baş k:tabetinden 

ULUS SESI 
w 

~ütUö~ 
inhisarlar Baş müdürlüğünden 

Sayı 9~5 

• - PiYASA-
------------~~---· 1 Cin s i l_~Uoaa -

Kr. S n. 
· ~ --~~-------------·~ Hıı~dav 1 4 

Arpa . -3 ı -50 
-'tn (Hir t;ın·aD U:iü : -

i uhisarlar Bitlis Başmüdüri·vetile Bitli:.; Tütün Atölye8intlcn a~ı:.ğ'ıdaki ccd \'C\de -- -- - - -ı--
" Darı 3 

yazılı ycr!t ... rc 1 Haziran 938 den ~layı $ 930 niha) etine kadar bir sr.ne için şev- :\'olııır ı4 50 
kolt.:nacak Tütiin, içki ve saire bilcümle inhisar maudeleri ile lıu yer\enlrn ~eıi Mı'ı~·iıııek _1-_4-ı -_50 
<'.en ilceek İnhisar maddelerin~ aı·t L,0 g zuruf ve sairenin nakliye ücreti 7/5/938 
) ' ' • - ~ 1 ': irine; _:?~_ I __ 
gününden itibaren on beş !!Ün müddetle aı·ık ('ksiltmcye koııulmu~tur. . 1 " ~ ! ö:ı<lc Ya~ HO 

Nakliyat cedvel<le görüldiiğii üzere dört gruba. taksim f<lilmi~ olduğunuan her 

1 

'l'cre Yafr-ı -- - 7f> - -
grubun mevcut şartname~inc tcv fik:ın. talibine ihalesi mukarrerdir. nakledilecek -Ze~· t i;ı y : ı..'.!:ı - - <iO-

1 
- ~ 

ınıktar ,.e her nıahalliıı ınuhanınıeıı 1;akliye ücreti bu ccd \"<·itle :ıyrı. ayrı güste- l ~; Yiiıı- · - - 40 -- ~ 
rilmi~tir. taliplerin ihale günü olan 23/5/!l38 Pazartesi f:aat (14) de lııhiF:arlar 1 1 >r ri - :3;; --
13itJi ~ Başmüdiirliiğiinde ınütPşekkil konıisyoncla h~zır lıul!mıııalaıı \'eya a~vni H;.ıdeııı - 1 ~~ --
giin Ye ::ıaatt e l.mluııdukl:ın İnhisar d;.ıin'leri vasita:--ilc, tf'l ğr:ıfla eksiltmeye i:;-ti- 1 

-

1

-- -
· _!?adem ı(,'ı _l·t-ı-" 0r, •

1 

__ rakları ve ııakıl edilecek kilo ınık<larıııa göre teslıit edilen uıuv:ıkkat tenıiıuıt 1 C{Wİz .,, 

paralarını veva hu mıktar banka. teıniııntını mıı:n.•.vcn günün saat on Ü':iine ka. ı " · ) Cı>\ iz i ı; i 40 
kadar ya mezkür komisyona v<'ya. bulımdukl:m 1nhü;ar idaresine tevdi etmeleri :\talılqı ı- -1 = 
ve şartııarnetlt>ki tefailatı öğrenmek hıteyenleıirı yine ınczkür İnhbar idaresine ~i- l::? 
müracaatları ilftu olunur. _I~esme ~eker 3;)_ __ 

Gidiş Dönüş nakledilecek muhammen mikda r T07. ~Pker 3:! - --
Buherki köyünden --...;..;;;..~~.;.;... 1 Sevklyat ye ri K. s. K. s. Kilo Katı ve 1125 1 

--
:Sah mı ---' 45 

ı-haci Ha lil veki li Sü
leyn1a n avba r t a ra 
fından M;1 rdinli rrö-

• b 

zı oğulla rından Ah-
dulkadı kızı Adle ve 
saire a leyhlerine açı

lan bir bap dükka
nın iza le i şuyu da
vasının icra k i lan 
ltlulia kenıesinde his
StdarJa rında n nıez 
bure Adle hud udu 
milli ha ricinde ol-· 
=c•uv 1 'l" • · gun l rı n ı anen 
davetive tebli <r ed il
diğ i ha lde g~lme
diğinden giycı binda 

n1uhaken1esinin icra
sına ve hakındaki 
giyap kara rinin ila
nen tebli <ri ne ve 

h 

nı u h a k e nı e n i n ı 
2 7 / G / 938 g ününe . 
bırakıl 11 1nsına karn r 
verilnıiş olduğundan 
nıezkür crüade asa-, b 

lc ten veva veka le-
lcten gei'ınediği tcık
di rde evelki g ibi 
nıuhakenıenin gıya-

bında görüleceği 
ilan olunur. 

Kandaşlar ! 
Felakete urrra."·an kartlr.~ e J ~ 

leriınize elimizden geldiği 
kadar yardım edelim. 

Bit listen Van 

" 
Ozalp 

" 
Geva~ 

~ 

" 
B:ışk<1le 

n Çölemerik 

" 
Yiikseko\·a 

ıı 
Şemdinan 

" 
Bcytii~şebap 

Bitlistcn Muş 

" 
Bulanık 

" 
Varto 

n Ç!:ıpakçur 

" 
Bingfil 

" 
Ahlflt. 

" 
Erci~ 

" 
Muradiye 

Bitlisteıı ~ii rt 

" 
Garzan 

" 
He:;;iri 

" 
Sih·an 

" 
:Mut ki 

" Iliwn 

Bitlis Ba~ınüdüriyeti 

" Atölyesi 

3 Dönüş ücreti 
5 Takdir edilen 
3 bedelin yarısı-
5 50 dır . 

8 
8 

10 
12 

İkinci Gurup 

2 
2 
3 
Ü 

6 
2 
3 25 
3 50 

tiç tineü g urnp 

'> 50 _, 

2 
"> 50 
3 
1 
1 50 

Dördt!ncU gurup 

50 Mamulat 

50 Boş 

125000 
20000 
14000 
25000 
~2000 

15000 
8000 

10000 

100000 
F:i6000 
42000 
15000 
20000 
17000 
55000 

Yckfın 239000 

15000 Y eklin 300000 

80000 
8000 
7000 

10000 
3000 
3000 Yekfin 11 1000 

27684 
~316 Yekfm 30000 

1 - 4 

Vakıflar Direktörlüğünden: 

Vakfı 

Ilaremeyin 
Hey haniye 

,, 

" Urkulu 
'ielıicliye 

M uhammcn bedeli 
Cinai Mevkii Emlak No: Lira - - --

Dükkftn Kasaplar çarş1m 128 100 

" Za.hire ,, 34 80 
" " " 36 100 
" " ,, 28 100 
,, Kasaplar ,, 72 50 

Fevkani, tahtani Birinci <:a<ldc 299 500 
iki <liikkftn E•ki kasapli;- 1 4.ı. 

Yukarıda InC\'ki ve muhammen bedelleri ynzılı (6) parça vakıf yerin miilkiyeti 
&'l.th~a çıkarılmıştır. İhale günü 0 Hazirnu Cuma günii<lür. Taliplerin ye,·mi mez
kiırde yüzse on hr.ş teminatlarile birlikte V:tl.-ıflar idaresine crelnıel eri iUin olunur. 

t'.! 1- 4 

1 

1 

1 

Ça~· aıo - 120 -Kuru iiziim - 22 1 
-

Pı~knıez 1 

H:ıl -,40"ıl= 
PPstil _ı 35 , _ ---
~m:ıı k ' 4fi 

ULUS SESİ 
ABONE ve iLAN 

Şartları 

-·-Abone Şartları 

Aylığı 

! Üç Ayl ığı 
1 

:300 

Altı ı\ vlılrı 450 800 . ~ 

------- - -----
ı Sencli~i 800 11500 

. iL4.N ŞARTLARI 
İlanın hehor satırından 

1 (10) Kuruş alınır. 

İlan neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

Yurtdaş! 
Yiyeceğin , geyece
ğin velhası) her şe
yin yerlisini k ulla n 
n1ayı yeni içtin1a i 
ahlak emreder. 
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t DA REHA NESİ' 
EaJd Halkevl Btnaal Hu•aai Dall'e 
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Telğraf AdYesl 

Mardinde "Ulus Sesi,, 

' •wwwza 

•• ..... .,,4 ..... 

Umumi Netriyat ve Yazı itleri 
Direktörü 

M. Siret Bayar 
Baııldığı yer: (ULUS SESİ) Baaımeyi 
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