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Basıhnayan yazıiar geri 
verii rne1, . 

Sayı 927 

18 Mayıs 1938 
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Kuruluş yılı ı Afustos J927 

· Vuğoslavya Harbiye Nazırı 
1 An karada Hatay~a te~~it ve tezyi~ 

~ 

lst~nbul 17 ı\. A. - ı İst a nhula ge l ın iş ve 
\' uğosla vva H a rbi - Aksa nı :\ n k a ra va v .,/' • . ... 
· e Nazin hu sa b:1h ha re ket etıniştiı-. Kırıkhanda Türk listesine yazılmak 
lspa1Jya Harbi isteyenler döğüierek tehdit edildi 

F=ranko kuvvetleri, yeniden Bu vaziyete hışı · 
bazı yerleri işğal ettiler H"t· f ~ . 
Bilbao 17 A. A. - . r ,·ke tlcrine de\'a m 0 ume ve omıs-

Franko ku vvet leri ' ede; t k ven iden b;1 zı yon a~eıni sela~i-
Serraue:, o-üdn r 1111 n- \'t•r leri .is•>-<d et nı i ş -
ta kasır.d~ ileri ha - ierdir. . ,., yet beyan etf İ 

. <Ç Ü ifil o Ü o ~ ır ;.~·;,~klli~~::j:,:~.'.~;,.~ 
1 ~s>nların Bunghey demir ınak isteyen "baba 

6
. I A J 

1 ~nu~lkesfüderini tekzib oğul iki AnlJ~ çarşı uze ntayauan 
d. orlar ort<ıs1 nd;l ve J:lnd;1r- . • •• •• •• 

1 
e ıy - nıalann gözü önün- hır gorunuş 

~ ~ Mı.le döğ·ülınüş \'C zo -
la ittihadı <anrısır ---------------

ku~ül~üne götürül- Hamidiye Krovezörü 
muştur. 

Bu hareket karşı
sırıda yapı in n teşeb

büslere gerek hü 
ln1111et ve gerek ko
n1isyon :ıdenıi sela
hi yet beyan etnıiş
tir. 

ISTANBULDAN AYRILDI 

l'~~sır k~alı, Majete Fa
Pr liazıran ayı içinde 
~e ~sa~ı ziyaret edecek 

la 21Yareti münaae-

• 

Ist~1nbu117 A. A· - etınek üzre dün İs
Han1idiye krovezö- tanbuldan hareket 
rü Bulğar ve Romen etnıiştir. 
lin1anlarını ziyaret 

lnn haberini tekzip

te ısrar etn1ekted ir

ler. 
lnğiliz Kabinesinde 
Bazı değişiklikler oldu 

iktisat Vekaieti 
müsteşarlığı 

Ankaradan haber veril
diğine iöre, Zıraat Ve
kili olan Faik Iurtoğlu
nun yerine, iktisat Veka
leti heyeti teftişiye reisi 
Hilınü Yaman İktisat 
Vekaleti müsteşarı ola
caktır. 

Londra 17 A. A. -

betile Fransada, kralm İnğiliz kabinesinde 
resmini ihtiva eden bir bazı değişiklikler ol-
pul basılacaktır. ı n1uştur. Lord Her-

bert ve Lord Svin
ton kabineden çe

kilmişlerdir. 
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Ne ise kıymetli ba
vul sahibi olan yolcu 
geldi. Yerlerimizi aldık 
ve hareket ettik. Par -
km önüne geldiğimiz 
zaman yine bir duruş 
faslı oldu. Yolun kena
rında bekleyen bir kaç 
adam hemen otomobi
lin etrafına üşüştüler, 
arka tahtasını indirdi 
ler . Park kapısının ke
narına sıralanmış olan 
taşları yerleştirmeğe 

başladılar. DoğTusu bu 
asri taş nakliyatı çok 
merakımı mucip oldu; 
sordum. 

sayılır. Tozsuz yolun 
iki tarafını süsleyen 
ycşH tarlalar, şehirden 
görünüşünden daha hoş 
ve daha cazip. 

İnsan baharın gel
diğini anlamak için 
muhakkak çöle inmeli. 
Yoksa şehrin yıkık du
varları üstünde görülen 
ufak yeşil otlar; Baha~ 
rm müjdecisi olmadık
tan başka insanın ru
huna da kasvet veri
yor, 

ULUS SESJ 
rr === 

ŞEHİR ve 
İLÇE 

il A JJ E R L E R j 

ehrimiz 
Ş i d d e t l i yağ nı u r ve D o i u 
Dün Sehriınizdc saa t on ikive Jo~Tu .. .,/ ~.., 

ha va bi rden bire hozı n1ş ve s~a t bire on 
kala şiddeti i ya ğınu r u ınü te:ı kip no

hut büyüklüğünde, yarın! saat ka dn r 
devan1 eden bir Dolu ya ğnııştır 

19 Mayıs 938 Spor 
Bayramı 

~e~rimiz~e yarın nasıl tutlulanaca~ 
haıclrnt <1dcrek ğazi ve or

taokul bahçeRicıdc topla-
nacak üıılcrinde bamlo 

Sayı 92?.J 

Yeni 
Vergi kanunu 

Vercri lrnnuıılarıııM 
~·:ı pı la c·a l; dPği~i k J ilder !ı:t~· 
k ındaki kaıııın liı.vihasıı1111 

eııcüııırıılerde ttıtki!d tıi t· 
ırıek üzredir. Bu Jayilı:l 
nın yeni bütçe kati ~e~ · 
lini almadan O\'vel ~ıcc. 
ı . k 1·1 ' ıfl ı ::;cc mürn ·ere c< ı rt -c 

umuluyor. 

Ba1kaniar arası 
Deniz yolu 

Balkanlar an151 

1 deniz yoluna tahsi; 
edilen Yugoslav v~' 
puru Suşak Jin1,10111 

·~ dan hareket etn11~ 

ve lsbJnpula gel' 
111iştir. 

lst an~ulun imari 
• • 

Bana '' taşların De
rige gittiğini, orada ye
ni yapılacak olan mez
bahanın inşaatında kul
Janılacağmı söylediler. 

Taşlar öteye doldu; 
ş,inıdi içerde taşların 
üzerine oturmak iste
meyen ve ille süprün
tülü döşeme üzerine 
çöreklenmek istiyen bir 
Çocuğun göz yaşsız hıç
kırıkları arasında ha
reket ettik. Çocuk sus
mivor. Bereket versin 

Gidiyoruz altmış ki
lometre , yetmiş kilo
metre gidi7oruz. Doğ
ruşuya o acaip yollar
da bu kadar süratla 
gidebilmek için her hal
de çok usta bir şoför 

olmak U1zım, köyler bi
rer birer arkamızda ka
lıyor. ve artık çok iyi 
görünen Kızıltepenin 
~aut kulesi gittikçe bü
yüyor, ve otomobilin 
istas~1ondan beri bir an 
susmayan homurtuları 
e.ncak postahanenin ö
nünde kesiliyor. 

1 - H) )layıs 938 spor 
bayramı kutlulaıııa töreni 
saat 14.30 da park mey
danında. yapılacaktır. Sa
bahr.an itibaren bütün cad 
de ve sokaklar, resmi ~ay

ri resmi müesseseler ve fa. 
şınrn vasıtm:ı l>ayrakl:ına· 
caktır. Bütiin <lükkan ve 
mağaza vitriııleri bugiinün 
manasına uyğ'un olarak 
süslenecektir. 

olılıığu haldt ~ mil1i ıııarş

l:ırı söyli~· crck lıiik Cıınct 

meydanına gelec<'k oradan 
park nıcydanına dönecek- ' 
ll1r ve ili::-ik krukİ\'l' ıröre • " b 

ıçın 

ödünç pars 
l3eled ive şehri~ 

in1ar işlerine sarfe' 
dilnıek üzere öcHit1~ 
para a 1 ına <ra ka r9( 

.. 
diğer yolcuların da faz-
la tahammülleri yok
•ul>itu, bir kaç tanesi 
gözlerini açarak çocu
ğu azarladılar. 

- ~onu var-

2 - ÜylNl ı•n sonrn saat 
13 IJu<;ukta i lk. ortaokul 
talebeleri ıııek t cp1eriıı<len 

ve sporcular k ııh~plarınd:ırı 

Seçme Haberler 

.: Bay Celal, Bayarın~ 
Şoför, bizi ovaya - , } d 

indiren virajtı yo1 uze- Tekirdağ Sporcularına ıe iyeleri 
rinde fazla süratJa gi- Sayın Ifa~vekilimiz B. ' -;efCnl'l\·kird:ığ· . spor kulii 
diyor. Biran kerkına- Cclal Bayarm Tekirdağ bii gcıH;l eri l.ıu hediyeden 
riım desem yalan söy-

~por ktı11'ı' b1··ıne lıediyc et- ço!~ mütehas:,is oluuın::-,· Jar 
lemiş olurum. Zaten ...,, · · · · 
hemen hemen 40 _ 50 tikleri iki şarpi gelıni~tir. \ ' C füu~n)k ili ııı iz ıııiım ı• td<t-
kilometrclik bir t-1uretle Deniz sporlarına ehcmıyet rlıkl:ırını sunııım:da rdır 

bir tarafı derin ve kes- M I A k I.' 
kin bir uçurum olan vi- aranıoz ar n araya ulf İsveç alçisi gitti 
rajlar içinde döne döB• ı 1. İ . J d'I 
ko~ınanın ~.ehlikesiz ol- " neye gonuer 1 er 
dugnnu ıoylcsem ıiz Istanbul ~1aran- refikasiyle birlikte geçen 

İsveç cl c;U B. Bcntzon 

. ' 
ınaumazsınız. u Ja ı·ı n el glin ınczunen Ankaradan goz ıuanı e 

Hamd olsun istasyo
na geldik. Beş dakika-
1 ık bir durus. 

Hedef Kızıltepe. 

vergisinin kaldırıl- hareket ctıni~tir. Mumai 

nıası hakkında di- leybin gaylJubeti esnasın -

ı 1 1 d bulunm k da elçilik i~leri maslabat-
e < er e a .. f t" ı B K .. , . guzar sı a ıy e . nut 

uzere Ankaray~ b.ır j orre tarafından idare olu-
Yol çamursuz ve düz heyet göndernııştır. nacaktır. 1 

y<•r almış olacaklardır. 

8 - Taııı ~aat 14 lrn
<; 11 k ta v tı li bPra heı i n ıl e as
keri komutan halkevi ' 'e 
bcledi~rp n•isi, kültiir di· 
rf·ktürii vı' ~por b:ı .. kanı 
oldu~u ha.itle t~ıl<•lı e ,.c 
~percula rı sel:ımlayacak 

ve tribüne gc<_;e('eklcrdir. 

4 - \ 'ali tri!JiinP düııiin

ce ın(·yda11a Tiirk ha na
µ-ı çckiJ PCC'k talebe \ ' C 

sporcııl ar lıaııdo i lı.; bir 
:ığızda ıı i tiklfı l ına.r~ırıı 

ii\'l i VP(·e k lı · nll r. . . 
5 - l!J ~l :ıy ı s giin ilniirı 

ın :ı ıı m;ı \'e ta rihi ki~ nı t'l i 

ı-ponın lı0d ı~fi h akk ımla 

'l.iya K ılıtüzlii ve t<ıl e lı e

l<·r tarafından lıire r süy
h.ı ,· verilecektir. 

ü - Sü~ le" uiter bitmez 
rViinıi gı><;İ t başhıyacaktır. 
Bu re~ıni gec;ide ciınnaHtik 
~enliğiııc katılan talebe ile 
lıiitiin ~porcular i:;;tirak 
clleeeklcrdir. 

7 - Hesmi gcçi<liıı hi
tamında talebe ve ~porcu
ların cimnastik gösterileri-

. . s'..., 1 l . et 
verınıtır. a a 11~' 
verınek için bu :ı~ 
içinde şehir nırcli~1 

toplanac<ıktır. _______________ .,,..,,/ 

ne ba~lanac:ık ve lrn g& 
tPriler bir saat bir çeyrf 
ğı gı'ı>ınive<'ektir. BLl1 

) . ( 

~porcul~rın atl:ıtik ı.:ır 
l;..t leri takih t•decel\tif 
Bund:ın 8orıra t:llebe '

1 

ı l'porcular nıunt~ız:ım :ıJıı5 
la ve get;id saf file on"0~ 
cu vıl ııı:ırs-.· ıııı süvlivf'rt 

• • • • 1 

okullarına ,.c kulüblerı11 

düııeccklcrdir. 

8 ·- Bıı pruğranıın .tll' 

nıa.mi tatbikina beledıJ 
ve halkevi reisi, Kültiif ' 
Enıniyet <lirektörlcrj ıtl 
ıııurdur. 

Bu törene bütii 
n1enıurlar. 1 halk ~ 
ba lk teşekkülleri ı 
rak edeceklerdir· • 
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Bele~iye riyasetin~en 
Yeni halke\·i önünue 

viicudc getirilecfk Ata
türk amtı meyclamnın in
şa ve tamiri (010) Jira 
(40) kuru~ bf!dcli keşifle 
ve on beş gün miiddetlc 
pazarlığa konulnııış 'e 
2:-i/5/938 paıarte~i günü 
ı:.aat 10 da ihalesinin ic
rası kararla:;;tırılmı~tır. ta.
lip olanların yiizde 15 kafi 
tı:minat akçesilc birlikte 
belediye) e müracaat eylt>· 
nıeleri ilan olunur. 

4-4 

Nusaybin 
Sul~ Hukuk ~akimliğin~en 

~iüddei Nusavhi-
"' 

nin Adıh K. den Ha 
san oğlu Ahn1edin 
babasından irsen ka 
lan ve tapuca n1ü
seccel oln1ayan nıez 
kur köyün garbi 
cenubisinde ve çula 
nıa ğala ınevkiinde 
nıevcud 100 dönü 111-

den ibaret tarlanın 
Şİn1alen Adıh - Da
ra köyleri yolu ' 'e 
cenuben Yusuf oğ·lu 
Ahnıet · tarlası ve 
Şarkan nıüddeinin 

tapqlu tarlası ve 
garben kuzu kötü 
sınırı ile 111a hdu t 
tarlanın nıüddeinin 
na nuna tapu ya ra pt 
edilmesi isteniln1iş 
olmasına nı e b n i 
n1ezkur tarla üze
rinbe tapu senedine 
ınüstcnit bir hak 
iddia edenlerin ınu

hakenıenin 25/5/'J3 
t~rihine nıüsadif 
çarşaınba günü Nu
saybin sulh hukuk 
ınahkenıesine nıü

ı·acaatları lüzunıu 

ilan olunur. 

Kandaşlar ! 
Felakete urrrayan kan.le~ b ~ ~ 

lerimize elimizden geldiği 
kadar yardım edelim. 

f 
,, 

~itli& 
inhisarlar Baş müdürlüğünden 

lrıhisarlar Bitlis Başmüdüriyetile Bitlis Tütün Atölyesinden aş~ğıdaki cec.1 velde 
yazılı yerlere 1 Haziran 938 den Mayıs 939 nihayetine kadar bir sene için sev
ko,lı:nacak Tütün, içki ve saire bilcümle İnhisar maddeleri ile bu yerlerden geri 
ı;cvrilecek lnhisar maddelerim• ait · lıoş zuruf ve sairenin nakliye ücreti 7 /5/938 
giinünden itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Sayı 927 

Belediye 
Riyasetinden: 

1 - İkinci kısmı teşkil 
eden ve keşif bedeli 7~UO 
lira. olan Mardin kasaba
sı Elektirik tesisatı 4-6 938 
Cumartesi günü saat 1~ 

de Mardin Bciediye en
cümeninde kapalı zarf usu
lile ihalesi yapılmak üze
re 2490 ~ayılı kanuna tev
fikan ektiiltnıeye ~ıkarıl 
mıştır. 

2 - Bu i~e girmek isti
ycnler 544 lira 50 kuru-. 
muvakkat tcmin:ıtla ka
nunun tayin ettiğ'i ve ~art
namedc yazılı vesaikleri 
ayni günün saat 11 rine 
kadar belediye encümeni 

Nakliyat cedvelcle görüldiiğü üzere dört gruba. taksim edilmiş olduğundan her 
grubun mevcut şartnamesine tevfikan. talibine ihalesi mukarrerdir. nakledilecek ı 
mık tar 'e her mahallin muhammen nakliye ücreti l>u cedYelcle ayrı, ayrı göste
rilmiştir. tnliplerin ihale günü olan 23/5/938 Pazartesi ı:ıaat (14) de lnhi8arlar 
Bitli::; Başınüdlirlii~iinde müteşekkil komisyonda hazır lıuhmmaları veya ayni 
glin ve ~mattc l>ulun<ltıkları inhisar daireleri Yasitm~ile, telğrafla eksiltmeye işti
rakl:ırı Ye nakıl edilecek kilo mıkdarına göre tesbit edilen muvakkat teminat 
paralarını "eya bu mıktar banka teminatını muayyen günün saat on üçiinc ka
kadar ya rnezkiir komisyona veya uulundukları lnhisar idaresine tevdi etmeleri 
ve şartnamedeki tefsİlatı öğrenmek isteyenlerin yine ınezkür İnhisar idaresine 
müracaatları ilfrn olunur. reisliğine Yermeleri lftznn. 

nakledilecek muhammen mikdar dır. Dönüş ıcuo 8 - İstekliler ek~iltme Sevkiyat yeri ..... 
Bitfüıten Van 

" 
Üzalp 

" 
Gcv~ş 

ıı 
Ba~k~ıle 

" 
Çülcıııcrik 

" 
Yiiksekp\·a 

ıı 
Şt>mdinan 

" 
Ke\'tiisseb:.ıp ~ .... 

Bitliı:ıten Muş 

., Bulanık 

., Varto 

" 
ç,apakçur 

" 
Bin gül 

" 
ı\hlflt. 

" 
Erciş 

" 
.Muradiye 

Bitlisteıı Siirt 
,, Garzan 

" 
Hf1şiri 

" 
Silvan 

" 
.Mutki 

" 
BilUD 

Bitlis Başmü<liiriyeti 
,, Atölyesi 

3 
5 

5 
8 
8 

10 
12 

2 
2 
3 
6 
6 
2 
3 
3 

'> -
2 
2 
3 
1 
1 

50 

K. S. 

Dönüş ücreti 
Takdir edilen 
bedelin yarısı-

• dır. 

İkinci Gurup 

25 
50 

ttçUn~U gurnp .. 
50 

50 

l>O 

Dördllneti gurup 

50 
50 

lfamulat 
Boş 

125000 
20000 
14000 
~5000 
22000 
15000 
8000 

10000 Yekun 239000 

100000 
56000 
42000 
15000 
20000 
17000 
55000 
15000 Yekun 300000 

80000 
8000 
7000 

10000 
8000 
3000 Yekun 111000 

27684 
2316 Yekun 30000 

2 - 4 

Vakıflar Direktörlüğünden: 

Vakfı 

llareıncyin 
Hey haniye 

" ,, 
Ur kulu 
ı.,;ehidiye 

:Muhammen bedeli 
Cin•I Mevkii Emlik No: Lira 

Dükkan Kasaplar çar~ı3ı 128 100 
,, Zahire ,, 34 80 
,, " ,, 36 100 

" " " 28 100 
,, Kasaplar ,, 72 50 

Fevkani, tabtani Birinci cadde 299 500 
iki dükkan Eakl kaaaplar 144 

Yukarıda meYki ve muhammen bedelleri yazılı (6) parça vakıf yerin miilkiyeti 
satlığ·a çıkarılmıştır. lbale günü 3 Hazirau Cuma günüdür. TaUplerin yevmi ınez
kü.rde yüzcle on he~ temioatlarile birlikte Vakıflar idaresine gelmeleri iHln olunur. 

2-4 

şartname vr. projPlcri Mar
din helediyesinıle görecek
leri gibi 5 lira mukahilinde 
suretlerini alabfürler. 

4 - İhale günü saat 11 
den sonra gelecek tr.k lif
ler posta geç.ikmcsi dahi 
olsa kabul edilmez. 

1-4 

!cra dairesinden 
1\la rdini n ~1ed

rese n1ahallesinden 
Mehn1et Reşid oğ
lu Abdülaziz vekili 
Behram Önene no
torden tasdik edil
n1İş bir kıta senet
le 90 J i ra vern1eğe 
borç1u kölesiyan 

n1ahallesinden Ah
met l\1ah111udi kızı 
ve şeyhi finci karı
sı Hazne veresesi n-
den Savur kapu 

n1aballesinden Ha
lil oğlu Ahnıede teb
liğ olunacak öde
me enırinin ilanen 
yapılmasına karar 
verilnıiştir. İşbu iUı
nın gazetede neşri 
tarihinden bir av 

J 

içinde borçlu bu 
borca karşı itiraz 
etmediği taktirde 

cebri icraya devanı 
olunacağı borçlu 

Halil oğlu Ahnıede 
tebliğ ınakanuna 

geçn1ek üzre keyfi
yet ilan olunur. 



J DAREHANESİ' 
Eakl Halke•l Blaaal Haa .. t Daire 

Umumi Netriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

TeJjTaf Adr .. I 

Mardinde "Ulus Sesi,, 

M. Siret Bayar 
Banldığı yer: (ULUS SESİ) Basımevi 

Nusaybin 
Sul ~ Hukuk ha~imliğinden 

puya rap t ı istenıne 

sine mebni ınezkur 
tarla üzerinde tapu 
senedine ~lüstePit 

bir hak iddia eden-
leri n nıu ba kenıenin 
ka ' dığı 25/fl/<J:3 ta ri 
hine n1üsndif ç a r
şcıınba günü Nu"ay 
bin suih hukuk nudı 
ke nıesine n1üraca
atları ilan olunur. 

Mardin 
As~eri iMisas mahkeme

sin~en 
Mardin askeri ihtisas 

mahkemesinde 10 1ira a::;. 
li maa~lı l.Jir muba-. ırlik 
açıktır. 

Talip olanlar kabul şart
larını fiğrcnmck üzere ilan 
t:ıı ihindeıı bir ha i't:ı. zar
fında her glin ihtisas müd
dei uınumliğinc müracaat 
etnıeleri illln olunur. 

Kızıltepe 

Su1~ ma~kemesinden : 

Lıa ctıue k için tn
rihi ilandan bir ~y 
zarfında vedlerin-

"' beki vesa ikle kızıl -

P? : sac&± ırw~= rwz ı s a z LY 

''''''''''''' tepe S. hukuk n1cı b- . 
kemesine nıuracat- 1 :•• ••• •••••~:.-.,.-.o All( DOKTORU ~·~ 
ları ilan olunur. e M O D E R N e'.~l IIcr Ailt,nin Sıhhatı ile f~J 

• ~ llllllr""l "r·p·lll""''Q~ll"'''"lll'rılll"'U'" 1"'""111111111 • ··· ·ıh 1 ·ı h 
0 

h · k .. · · l -~1 r··~iş ~ekimİ••••: i ( ı I~ ~,!,~ ~:l~fi~l.s I~,~ li~:~ l> il.~~~~;;i~~~;:~~~~;::J 
S Hılmı Kıymaz • · · kt : Yur_tda~ ! 
: Hususi muayenehane- • 11 ıncı sayısı çı 1 • Faız getırmC)'Cll pnr:ı, 
i sinde her gün saat • Nushası 15 kuruştur ı işlemeyen madene ben-
: 2 den 18 e kadar has , : Gazete müv0zzilerinden arayınız 9 z(•r ! 
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