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"ahibi ve Başmuharrir 
SİRET BAYAR 

\lernıeıtet menalline afd vazıJara 
B lavtaıarımız &;!ıkÜr. 
::ı.sılrnayan yazuar geri 

-- vP-riimeı. 

On ikinci vıl .. -
Mersindeki •• un 

Sayı 1221 

16 Mayıs 1939 
SaLI 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı t Agustos 927 

merasimle 
sancak ---~--~~_.....~..,,_...-----~ -

verildi 
Ankara 1ü [{advo: 

Dün 1'1ersinde ywir
ın i b i n d ~ n fr, z 1 a b i r 
Halk kalabalığı hu
zurunda Alc:• va nıe-... 
ta si n-ıle sa nCcl k ve-
r İ 1 nı i !-;t i r. 

Mera si nıde hü "ü k . 
On i forı 11;. lı su h ı ~ -
Lı r, (}enen-ıl izzet 
tin, ls111aıl H.ıkkı, 
Rüknettin Rüsuhi 
Oğlu ve daha bir 
Çok zevat hazır bu
lunnıuşlardır. 

Kahraman piyadelerimiz geçid resminde 

şa n1 130 kişilik hir 
zi \'::\ fet verilmiştir. 

- -General izzetin 
General İzzetin çalışların nutkuna 

· Çalışlar çok güzel karşı 1 ık alay koınu
ve heyecanlı bir Nu- tanı bir hitabe ile 
tuk sövledikten son· cevap vernıiştir. 
ta san~ak alaya ve-( Alay komutanı, 
rilnıiş ve bu Nutuk subayların yenıi -
Halkevi tarafından ninden sonra bü
nıuhtelif yerlere ko- t~n e~ler «and içe
nan hoperlörle hal rız» dıye b~ğırnıış
ka dinletilnıiş, ak- ı lardır. 

Büvük Millet 
meclisinde 

r\nkrırH 13 RrHh·o: . 

13ü yfık -~'i' '"t . "ı: C- Prerıs p ol ltaly a~au 
lısı buo-un l~af c t C·t-

ııı ttzi ı~başkanlığı.~- a~rıl~ı 
da toplanarnk 1 ur 

ki ve ile \'unanistan -
)r ugo.;la v kr:l l ıı ~ı ihı " 

arasında aktedilen 
v~terioer anl<-'ş n~- p, ens Pol dlı.1 <Y ,·-,..., . . . . -
sının oırıncı ınuza- ce ydr ısı Belgrada 

keresi n i ya p!nıştır. harekt·t etnı iştir. 

..... .. 

. 

Ankarada ve yurdta hava şehitleri 
•• •• 

Şehrimizde gunu 
Ankara 15 Radyo: 

Hava şelıitleriıııizi 415 M©ıyo~ Dlh1tüf<§l0o 
annı~ günü olarak 

Dün :;.ehriıııizdc hava \ lan hir topla ba~lanınış, 
bu gün u1us nıey-

şehitlerimiz için park mey-
1 

tören meydanında ,.~ res-
da n ında büyük bir danın<la biiyük bir ihtifal mi dairelerdeki Lıayraklar 
ihtifrd yHpıl1111ş ve yapılıııı~, ibtifalcla Vali yarıya endirilıui~, Lando 
Büyük ı.\lillet ıHPcli- muavini, Ct•nulı Hmlut m:ıtl'm h:H'ası çalmış, her 
· · · l Komutanı, Subaylar. ~le- ke:-: olduğ"u yerde ihtiram 

sı reısı A xlülhalık ıııurl!ır: .'Itı~ıııı·ırı '"'· 'J":ıle- . . " . " · v:n.ıycti alırnştır. 
Ren<lö, kuın:111dan- heler, rsıınr te~ekkiill<>ri 
hır, \':.•Iİ, 111erktz k. ve ke8if bir halk talıakası 

Tu .. ·k H k hazır bulunmuştur. 
1 ava ·urunıu ı 

: • -'Sr)nu 2 İrıri· sa \'f ı->de -- Törene B:ı:ıt 1 ~ de :ıt ı-,_ . 

1ılüteakilıcıı iistteğıııen 

.Nt·cdct Atakan aziz şe

hit lerirııhin kahramanlık

- ~onu ~ inci ıı:ıyfede -

l 
An~aı a~a 

Ulus 
E:l 

~ mey~anı 



•Sayfa 2 

Ankarada ve yurdta 
Hava şehitleri ihtifali 

- 1 inci sayrcden 

erkanı ve ka lbalık 
bir kitle hazır hu -

sövlennıis, bir nıan-., . 
ğa asker ha vc-ı ya 
uçer el sil~h atnı1ş-

(Ulus Sesi) 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

il A il E .'l L E il İ 

lunnıuştur. 

l\1erasi n1e saat 11 
tır. 1'1ercısinıden son- AJI' z ~ t 0 lı ~ 
ra şehitliğ·e gidile- u ıye ve Bul amızın YUl\SBft 

~ r 
r 

de a tıln n topla ha ş- rek kn hra ma n tcı y- it• f f lı • ' 
(anmış, sancak \'C yareşehİt(erİnİn me- uır muva 31\lyetı 
bayraklar yarıya zarına çeleknler ko.1-

. 
• 

endirilnıiştir. Yarım rnuştur. 1 Dilenci Halili feci bir su-
dakika süren bu sü- Ankara Hı Rndvo: 
kut vakfesinde hü- Hava sehitleri ih . ı iette öldürenler meydane 
tün nakil vasıtaları 1 tifalı b~ gün yur- 1 

• çıkarıldı 
oldukları verde dur- dun her tarafında ,, 

muşlardır. Bunu n1erasin1le yapıl-
n1üteakip nutuklar nııştır. 

Şehrimizde 

Mardin in Mişkin. ma- ı ıandıkları balta, bıçak
hallesinden Dilencı Ha. la maktulun evinden 
lilin parasına temaan aldıklan Altun beşibir-
1\layısın onuncu Çar- Iık ve 57 lil'a kadar 
şamba günü gündüzle. ufaklık para ile mey
yin meçhul eşhas ta- dana çıkar·ılmıştır. 

115 M©ıyo~ ölhrltö1r©l0o rafından evinde muh
telif ycI'lerinden han
çerle ve balta ile vu
rularak feci bir surette 
öldürüldüğünü yazmış

- 1 ind sayf e<lL·n -

]arını Ye yurt uğTtında 

hava1 larını feda cdi. lerini - . 
tebarüz ettirPn bir nutuk 
söylemiş, Ortaokuldan lıir 
talebe dı! kısa bir hitabe 
ile ha,•a şehitlerimizi arı 

mı-.tır. 

Ondan sonra kiir~Oyc 

geleıı Ort:ıokııl Din•ktürii 
Ziya Kılı ~ülii ı;ok hı·yc

carılı Lir ııııtıık Bü~·JiyP-

rek, lJir 111ilJl't. ic:iıı iki 
\'arlık olan lı:ıyrak '<' 

"atan uCl·rurııhi knn dıi 
~ 

külnıedikr:c tııı iki ıııt'flıu -

muıı fat ilıı:i olıııadıgı nı 

ve asil 'l lirk ıııill e tiııiıı 

tık. 

t:ıı ilıte c . .i giirii!rnPnıi~ 

hir k:ılıraın:.uılıkla b:-ıyrn

ğı \ ' t' yurdu uğrunda ka rı 1 
d<iknwyi , .P hayatım foala 
l'tııwYi (' il kut:-1tll lıir , .. a . Maktulun ne suretle 

zift· bildiğini h eyecanlı lıir 1 öldürüldüğüne . . evinde 
'"'urettc izah etmiş ba " a para ve sair eşyasının 
şc• lıitleriırıizi s:ıyğ·ı ile ~e- alındığına dair ortada 
lfuıılauıı:;-tır. hiç bir delil ve amare 

!3uııu mütc·akib bir nıan- olmadığı halde bizzat 
fra a~ker tarafınd.ı komu- tahkikatına el, koyan 
ta ile ha \•aya ü~· el sil:1h C · i\1 · Umu misi= Aşır 

1 ı.- .Aksuvun YC r•arşı ka-at ı ını~ vt' yapıları uır ge- J Y 

ra.kol komutanı Komi-ı;it r«':-.ıııi ik türcııe ~on 

verilıni~, lıüt iirı .Mardirı 

halkı aziı. lıa va :;-e lıitleri
ıııizh ıııarıe vi lnızururıt.la 

' ' " lıatır;u Gııüı11..lı..: :-;ayğ·ı 
ile egilıııi~tir 

:ser muavini İhsan Lü
lcc.:i ve nı uiyctinin gay 
retleri, geceli gündüzlü 
çal ışınaları netic-esi ola
rak.Jaillcr; suçta ~k11i= 

Katil oldukları an
laşılan maznunlardan 
!\1işkin mahallesinden 
Ali Daviki oğlu Nihat, 
Abdi Daviki oğlu Meh
med, Mahmut Temi oğ
lu Cemil, Hasan oğlu 

Cemil. Haci Şeyhmus 
oğlu Zekinin müştere
ken Halilin evine gire
rek suçu işledikleri, yi
ne ayni mahalleden Ah-
~~met oğlu Davut, Yasin 
oğlu Mahmudun da hem 
fiil olarak gözcü bulun
dukları tebeyyün et-

tmektedir. 

H azıT'lık t-ıhkikatı biz 
zat Müddei L'mumi ta
rafından yapılan maz
nunlar bugün ilk tah
kikat icrası için Sor
ğ·u hakimliğine sevk 
edilmişlerd ir. 

Sayı 1221 

Şehirden-Köye 

l Ucuz Elbise 
Merhaba kiiylii <layı

lar. naı;;;ıJsımz: ne var ııe 

yok. Size çok güzel V(' 

SC'\' İn<;li bir balJcr vere
yim: 

St•\•gili Babımız, Cürn- J 
hnrreisimiz ' İsmet ln~nü
niin iı:;aret ve tmi rlerile 
küylü için ucuz ell.ıi se 
hazırlanaeaktır. 

Bankalarımızdan Sii
merbank lıu hususta fa
aliyete baı;;Jamıştır. Yapı
lan hesaba ~öre bir kat 
elbise ı:ıize 350 kuru~a 
nıal olabilecektir. Buııun 
için SümerLank ile Zira
at. BankaJarı ~ubekriııe 
kum:ıı;ı nümuneleri günde
rilnıi~tir. 

Dahası ·var kölii dayı
lar, Eükiımet sizi sizden 
ziyada <lü~ünmcktedir. El
bie-edc·n başka çanı a~ır, 
ayakkaLı kasket gihi ge
yeceklerin ucuza mal edil
mesine çalışmaktadır. 

Siz de hükumetin Lu 
yüksPk şefkat ve yardı
mına karl;'ı verıri borı;la
rınızı vaktın<la ödemeye, 
i.iwri rıize c..l ü:-;;en \' :ızifcle r i 
iyi yapnıaya çalı~ııı.. 

Bu günlük bu kadar. 
Hos<;a katırı küvlü davı-. . . 
lar. 

Bu işte gayret gös- I 
teren Zahita amir ve p 

1 

'Yarınki 

, 

Dün ihtifai y~pılan park meydanından 

bir görünüş 

nH.• rlllll Jm· ırıın r:<!hdi; rn a l o s t a [": r 
rli ıııiil~fHatla taltif edi
lccedi de meırırıurıiyetle 
hilber alııırrıış:ır. 

Cınayetirı ne ~uretle 
vı:kııhu l dugu \ c rı:ı~ıl 
meyduna c;ıkıuıldıgın ı . 
mahkeme safahatını av
r ıca okurl anın ıza biİ
dircccgiz. 

Bu gizli cinayeti kı· 
su bir zamanda mey
dane çıkaran Adliye 
ve Zabıtamızı candan 

1 tebrik ve takdir etme
yi ~ir borç biliriz. 

17 / 5/ ü;3U Ça ·~:ııııha 

Y;ı rın s ı h .ı h, sn

a t Uda ek İspres tren 
postası gelecek, 10 
th1 Sn, ur-, ı\lidynt, 

' GerTÜ~, İdil, C·zrı ; 
11 de Nus;.ıybin, Di
yarbakır, Ankara, 
İstaııbul ve Anado
lu postaları gide .. 
cektir. 
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....,Sayfa 3 

Akrep imha cemiyeti 
Nizamnamesi 

Madde 1 _ Marı.linde 
~alkı iznç eden akrt'bleri 
lıuba için ( Akrep imha 
<:erniyeri ) adlı bir ccıni
Yet görülınüı;;tür. . 

llevzu Ye sayeal 

Madde 2 - Cemiyet 
muhiti istilft eden bu muzir 
hayvaular<lan memlekt:ti 
teınizJemek \ ' C bu mak
saua ttıhlikevi ortadan 
kaldırmak İ\~i~ azalarının 
aidatları ve sair varidat 
llıf'nbalarında n elde ede
Ct~i para ile~ akreh aatın 
alup bunları imha ede
cektir. 

.......... 
Madde 3 - Bu Cemi

Yeti kuranlar Türkiye 
ti tabaaRından Mardin C. 
M. Umumisi Aşır Aksu, 
lf ardin Ağır Ceı.a Mah
keın~si aza8ı Hüsrev El
dem, Mardinde mukim 
~ardin Ticaret Oda~ı He-
18İ ve 14'abrikatör Hifat 

~e Mardin ai"ır ceza mah-
errıesi aza muavini Edip 

J\.ras1ı, Mardin sorğu h!i.
kirrıi Fahri Erenkuş. 
C.11aı1ete sfrm• ve çıkma 

Madde 4 - Türk ol
mak, on sekiz yaşından 
kuçuk olmamak lazımdır. 
Uç ay aidatırıı vermiyen 
aıanın kaydı terkin edi 
lir. 

Şalteler tealal 

ldadde 5 - Mardin mül
hakatinin de akreb tehli-

Afyon 
l(onğresi 

Bu hcı fta içinde 
~f yo 1 kongnsi c~
tı~vrede toplana -
C cıktır. 

kesine maruz bulunmasın
d:ın ileride kaza ve nahi
velerde dahi bu <'emiye 
tin kurulmasına çalı~ıla
cak.tır. 

Um111Dt He1'et 

:Madde 6 - Cemiyet 
umumi hey'eti :Martın on 
bc~inde içtima ederek ida
re hey'etiııiu bir senelik 
faaliyetini ve hesa~Jarını 
tetkik eder ve idare hey
eti tarafından istenilen hu
susatı tetkik ile yeni yıl 
bütçesini müzakere eder, 
yeni idare lwy'eti seçer, 
umumi hey'et gazete ile 
davet edilir. 

idare Hey'etl 

Madde 7 - İdare hey. 
eti bir reis, bir reis vel:i
li, bir katip, bir muha
sip ve bir veznedardan 
teşekkül eder. idare hey· 
eti aza arasından umumi 
he\"etçe seçilir. İdare hey
etiw ııizamnaıı:e iie ken<li
siue ,·erilen vazifeleri gö
riir. 

Cemiyeti• sellrl 

Madde 8 - Cemiyet 
geliri her azanın ayda ve
receği a~gari on kuruş 

aı.amt bir lira aidat; 

Tertip edeceği Balo, 
Sinema, Tiyatro \'t' Pi
yango hasılittı ve teber
rularJa hususi idare ve 
Belediye yardımlarile te
diye edilir. 

- Sonu Yarım-

Düğün yapılma

yacak yerler 

lldıilive \'t ka
lcti ınen'i İsn:1fot 

kanunu hnkkında 
vcıptığı yeni bir ta
;niın ile bir çok 
ihtiv;lrıle Otd vc
Ga;inolanla dıigün 
va pılınasına nıüsa 

(Ulus Sesi) 

Türtiye Ra~yo~ifüzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Dalta: 

Kıaa Dalta: 

1648 m. 183 Ket:./ 120 Kvv. 

19,74 m. 15195 Kes./ 20 Kvv. 
31.70 m. 946.3 Kes./ :?O Kn·. 

Bu günkü proğram 
12,30 Pro~ram 

12,35 Türk müzigi - Pi 
13,00 llemleket Saat a

yarı, ajans meteoroloji ha
berleri 

13 15 Mnik K a r ı ~ı k ' proğram-1 ,I 
13,43, 14 Konn~ma Ka

dın saatı 

18,30 Proğram 
18,35 Müzik Oda miizi. 

gi-PI 
19,00 Konu~ma 

19: 15 Türk müzi~i Fasıl 

bEyeti 
20,00 :Meııılt:ket gaat a-

Kral Zoğonun 
hemşiresi 
Krcı 1 Zoğonun 

henışiresi Ruhiye 
İstanbul ş~şli has
tanesinde bir rıpan 

dıst anıeli~·ntı ge
çirnıiştir. 

Prensesin sıhhi 
vazivetinin ivi ol-

"' w 

duğu haber veril-
mektedir. 

yarı :ıj:ms ve meteoroloji 
h:ıbnleri 

:m, 15 Türk nı Uzigi 

21,00 Koau~ma 
21,15 Esham, tahvil:lt, 

kambiyo - nukut borsası 
fiyat 

21,::?3 Ne~eli plaklar-R. 
2; ,30 .Uiizik Radyo Or

kestrası-Şef: Praetorius 
22,30 Müzik Okera ar

yal:m-PI 

23.00 Müzik Cazband Pi 
~3:45~24 Son ajunR, ha

berleri re yarınki Proğ
raın. 

Vilayetimiz 

P. T. T. Mü
dürü 

Vilavetimiz Pos-., 

ta ve Telğraf Mü-
dürü Kadri Dağis- ı 
tanlı kazalarınıızı 
teftişe çıkmıştır. 

Mu ssolininin 

~{fı 1221 

~u~day 2_ıl~ 
Arpa 2 50 

-ün (Bir çuval) 620 __ 
Darı 2 75 
.Nohut-- 6 -
-- - -.Mercimek 3 
Pirinç 22 _ 
::sade Yağ 90 

Tere yağı- 85 -
'-Zenin va3'1 70 -

.. . ~ --
Yün 44 

Deri 40 -
1

-Badeın 18 
)adem içi -86 -
Ceviz IB -- -Ceviz içi 50 
liahlep 30ıı--. 

°1Jazi 19 -
Kesme Şeker 35 

_Toz şeker 31 _ 
Kahve 118 - ----- -~abun 42 ---- -- --<;ay 350 

!turu tizüffi-j 20 -
Pekmez 15 

.J.-, - -

Ral 1 50 

Yıl~a ( 1 J Lira 
Her gün binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

Yılda lira ve. Ço
cuk Esirgeme kurumu
na üye ol. 

Çocuk 
Çocuk Esirgenıe 

Yunan 
Başvekili 

Kut·u mu Gene 1 n1er .. 
1 Nutku kezi tarafından çı .. 
1 

1 
karılmakta o 1 a n 

, Ankara 15 R~af~rc: (f., J·) JI d · ı 1 M " ... ocu , at ı ergı-1 I:::> ı 1 1.1 ~o 1 ini r. in c u n ' · k Arı 'n r;ı 1 ~ " ( I yo: l1 M us"" : . . . .... 1 n 1 n ( ı aG) Sayısı çı -Yu n;ı n B<ısvekıli .. o,· ledı<Yı nutuk Fı-
• J 1-t 1 . nııştır. H tV ı\lat n "sa~ İngi - rnnsız gazete erın-

liz., t lçisini kı.bul . de hiç bir ht-y<·can 
etn ı iştir. uyandı rnı:l nıışt ı r-

Yurt yavrularının 
s~ğhk, sosyal f(ül
t ürel durunılarının 
inkiş:ı fi na hiznıet 
eden bu kiyn1etli 

Me111leketimiz nn
ll11n~ kongreye n1ü -
1lıt-ssil olarcık ı\f
~oa ~leb,usu Ham
~<\ Osrııcın ile ikti
'at vekaleti teşki-
1auırn1a n1üdürü 
Servet Birkin git
llıiştir. 

"'ade edilmemesini 
vilavetlere bildir-., 
miştir. 

Kaçak olarak yiyeceğin şeker 
bir zehir, giyeceğin elbise ateşten 
tao olur. 

/ dero-ivi çocuklara 
tatlı çoc~klu ana veba
kaf- halara tevsiye ede-. 

rıı. 



]VIARDIN'DE • iDAREHANESİ 
Eakl Balkevl Btaaal 8-aaf Daire 

Teljraf Ad .... I 
Mardinde "Ulus Sesi., ULUS SESi 

Umami Neşriyat •e Yası 1'1eri 
Direktörü 

M. Siret Bayar 
Basıldığı yer: (ULUS SESi) RaaımeTl 

ü Ok Öğretim 
~1aarif Vekaleti

nin haf t a hk olarak 
çık arnı~ğa devam 
ettiği <İlk Öğretinı) 
gazetesinin ( ) ncü 
nüshası da ~latba
amıza gclnıiştir. 

i\1uallinıler]e ta
lebelerinıiz için fa v-.. 
dalı yazılarla süs-
lenmiş olan bu gü
zel gazeteyi oku. 
vuculann11za hara
retle ta vsi ve ede-., . 
rız. 

Türk evının şe

refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz, kava -
noz reçelleri, şişe 

şişe şurupları olma-

van bir ev, Çocuk
~uz bir vuva kadar -
tadsızdır. 

Bu o-üzel anane 
~ 

mizi yaşata hm. 

Yuvanın saadet \'e varlığını doğur an, 

Aile düğünıünü kuvvetlendiren çocuktur 

ç:ocuğu sev. Sevilmekten nıahrunı bikes j 
yavruları da hatırla Yılda bir lira ver 
Cocuk Esinren1e Kurumun~. üve ol. 
~ ...,. J 

Ana 
Çocuk Esirgeıııe türel durunılarınHı 

l(urunıu Genel l\ler- inkişafına hizmet 
kezi tarafindan çı- eden bu kiynıetli 

karılma kta o 1 a n 1 dergiyi çocuklara 
(Ana) adlı derginin çocuklu ana veba
(15) Sayısı çıkmı'Ştır halara tavsiye ede-

. Yurt yavrularının riz. 
gv lık, Sosval Kül-

Sa -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r •• 
=~···········································~·~ •. . J 

il Yurtdaş! i! •• •• •• •• •• •• ,. .. 

YURT DA~! 

Türk Hava 

Kurumuna 

Yardım Et 

Bu yardım en bü-

yük biryurd bor-

cudur . 
' 1 ..-, 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav
ruların sağlığına erişebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 
olahm . . . 

1 

i! KURDUGUMUZ f ABRİ· i$ •• •• !ill ........................ lllİ .... ~ ....... [. t ... 

i! KAlAR VE YAPTIÖIMIZ i5 
•• f • 

i5 DEMİRYOLLAR !! .. ~ .. 
:: Hep ulusun biri ktirnıe gUciine • 
~= dayanır. ; . 
•• • • .• B •r !5 u gücü arttırmak hep senin =~. .. . ' .. ~· :: elindedir !~ .. -~ 
:::•.••••••••••••••••s•••••••••~••••••••••••••••~ --------- ···•···•···············•···············•··· 

Arkadaşlar ! 
ŞchrimizdP t e~ekkiil et-

miş olan Akrep imha ku- Yurddaş! 
rumuna. ,.c lı u ha,·ır i~in f! . . 
seve sere ü\·c olalım .. . • 

Kaçak~ılık yapına! 

il 
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Büyük Piyangosu 
1 nci Kı:şide: 11 1'1a yi~ / U3U dedir 

Büyük İkramiye : 40. 000 Lil'adır ... 

1 Bundan bn:;;ka: 15.000. 12.000, 10.000 liralık 
ikramiyelt•rl e (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü
kafat vardır .. . 

Yeni tertipten bir bilet alarak h~tirak etrnP'ri ih
mal etrncyini.: . Siz de piyangonun ;nesut ve bahti
~·arları arasına girmiş olursunuz ... 

t__,, 


