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ATATu::JJ~K Vekiiier Heyeti Büvük ~lillet Mec-., 

lisinin bu günkü 

Ankarada bir gezinti 
yaptılar 

Ankara lô A. r\ . - · 
At~türk dün ş . h ir 1 

içinde bir gezinti 
Yapnıış ve Anadolu 1 
l<ulübüne gelerek tir nıüddet istir:ı-
at et ırı işlerdir. 

YoJln rda bek le- , 
~en halk büyük Şefi 
•çten tezahürlerle 
selaınla ınışla rdır. Büyllk Şef AtatUrk 

YuğoslavBahri
ye ve Harbiye 

Nazırı 
Belğratdan hareket etti 

Ankara 1ü A. A. -

\'d~iller heveti hu ., 

gün Büyük Erk{uıı 
Ha rbive l~eisi Fe\·-., 
zi Çakn1ağın İşt.ira-
kile BH şvckil Ceh?tl 

Ba yn rı n riya seti a 1-
tında toplann11ştır. 

Bu toplantı da ba
zı nıühinı k:ırarlar 

alın nııştır. 

topluntısında ba zı 

dairelerin bütçele
rinde n"!.Ünakale ya
pılnınsına aid ka
nunları nıüzakere 
ve kabul etn1iştir. 

TrakVapuru 
AD m<§ı ny a: da l&tulııdda .. 

s------
Aİman gazeteleri, bunun 

sebebini Yahudilerde 
buluyorlar 

Berlin 16 J\. A. - 1 de üzeriHde spek~
Bir k:ıç haftndan lasyon yaparak <lun
beri Alınan ev ka- ya piyasasında so
dınla rı so<.,.andan ğanı azaltnıakla it-

~ 

nuı hrun1 but unu yor- hanı etı11ektedirler. 
lar. Gelecek hasat 
nıevsinıi ne deva 111 

Alm ada inşa 
edilnıekte olatl ge-
111ilerin1iz<len Trak 
YH puru bu gün İs
tanbu la gclnıiştir. 

~e~rimiz~a yeni bir zelzele 
Düu gece :5abaha doğ

ru s:ı:ıt iki uuçuktn. şelıri

miz<le bir zelzele daha 
olmu"tur. Sarsıntı kısa 

~ünnüş fakat ~i<lJetli his 
edilmiştir. 

l3elğrad Iü A. A. - ı sı ve ınaiyetile bir- edecek olan bu so
Vu.goslavya Bahri- Jikte dün .akşan1 ğan yokluğundan 
Ye ve Harbiye nazı- buradan ayrılnırş- bahseden g:ızeteler 
1·1 Nacic 'I'ürkiveve 1_t_ı_r·-------.:~y-=-;:\.:..:h..:;.u_d.;.;,il_Pr_i_h_t_ı _.ı,_a_d_
gitınek üzre refik~ı-

IFüDü~tüncdl~ 

T ethişçilerle şiddetli 
bir müsademe yapıldı 

f ıanto ~uvvetleri ' 
ilerliyor 

~ Salamanka tG -
ranko kıtaatı Te

t~el cephesinde ile
tı hareketlerine de
\Panı etn1ektedi rler. Madridden bir görünüş 

l{uJü-.., lG A. A. - 1 olnıuş \'e 22 .\rap 

Dün Akkf1 yakının- ile bir İnğiliz ôl
<la tethişcilcr ile şid- ınüştür. 
detli bir niüs~denıe 

Sporcu çirkinin, ve kötünün düş
manıdır,, 
Güzel ins~n iyi insandır,, 



diye azar1iyordu. 

ULUS SESJ 

Seçme Haberler 1 

~ç vilayetimizin ~ütçeleri tas~i~a 
iUiran etti 

nisa, Elazığ, Da

hiliye vel<aleti tara 

fından vüksek tas-., 

Sayı 925 

Hal~ ~ilgi derlemelerin~en 

Maniler 
Derleyen: Kılı~öılü 

-192-

Al geydiın alsın diye 

Mor geydim, morsun diye 
Yara mektup yolladım 
Durmayıp gelsin diye. 

Doğ'rusuya şu Mar
dine 62,5 kilometre me
saf edc olan Derik ka
zas! yokmu, i~te o hu
nim çok hoşııına gidi
yor. Geçen sene de yi
ne 23 Nisan tatil inden 
istifade ederek bir giin 
kılıp geldiğim bu ufak 
i.çe t\lardin tipi evleri 
ile galiba beni çok çe
h i) or ki, ikinci defa ola· 
rak birinci "ayalrntımın 
devir ı.-;cne .. ic de yine 
oı aya gitmek ıhtiyacı

nı his ettim. Bu ihtiya
cı ilkbaharın ilk tatlı 
ı ıkları içinde gözlel'ini 
uguşturarak yeni yeni 
uyanmağa çalışan Ta 
biatın güzelligi <le tak
' ıye etli ve nihayet ar
tık fazla tahammül edc
me<lim Dec·ik yolunu 
tuttum. 

Mamafi şunuda iti
raf edcyimki bu duruş 
benin için cidden de
gcrli olclu: önümde de
ğilse bile. bana pek ya
kın olan bir yerde iki 
çocnk kavga ediyorlar 
ve hi!'lıirlerine arapça 
küfür ediyor ve tatlı 

tatlı iltifatlar savuru
:vol'lardı. Biı'isi eline 
l>ir taş almış, eski 1s
tanhulun, hiç kim~enin 
aldır ınadığı ve haı eket
Ierimdc özgür bıraktığ·ı 

(Anl<ara) -
Dahiliye vekaletin

de nıüteşekkil, vila

yet hususi idareler 

bütçeleri tetkik ko
nıisyonu, vilayetle
rin 1038 bütçe pro
jelerini tetkike de
vaıu etnıektediı·. 

dike arz edi ltnek üzre 
-193-

Ay cloğar eh·an elvan 
Şehre gidiyor ken·an 
Yara bir çif şözüm var 

Biri dert, biri derman. 

-194 -

Koınisyonca tetkiki 
bitirilen Burdur, Ma-

Başvekalete veril
nıistir. Kırklareli, 
Yozğ ıt, Kırşehir ve 
bursa vihl.vetlerinin 
1038 bütçe projeleri 
de önünıüzdeki gün
lerde Başvekalete I Karenfil tutam tlltam 

sevkolunacaktır. Altın atam "ül tutam 

Postayı götürmegi 
taahhiit eden 01 omolıi
lin içinde kendime tah
sis edilt.:n ufacık yere 
yerle!;itiğim vakit se
vincim ııe kadar Liiyük
tü yarabbi... öyleya 
Maı dinde r-ıncak saksı

larda gördiigliınüz ye· 
sil renk ihtiyacını, göz
Jc>ı imi temamile doyur
mak artilc tatmin ede 
bilecektim. 

korkak kabadayıları 
tavrı ile ve tutmavın dn .. 
şunu geberteyim diyen 
durumu ile karşısında
kine bakıyor, oda bu 
tehditlere hiç aldırma

yan nazlı bir tebessüm
le kocaman dudakhırı
nı açıyordu. Ueş on ço
~uk ve işsiz adam lez
zetle bu manzarayı se
yir etmek maksadile 
etraflarına halka ol
muşlardı. 

Tabi: adet ycı ini 
bulsun diye ben de ka
famı pençereden çıka

rarak her kese uymak 
maks;:ıdile zoraki bir 
tebessümle bu acaip 
kavğay ı seyre daldım. 

Fransız GüzeHeril Meşut cüıümler 

Fuara Gelecek I l\k~(~n~~~mler 
Fransa propaganda ve 

turizm komitesi, 1938 pa
ris ve Fraıısa giizellik 
kraliçelerinin bu seneki İz· 
mir Fuarının açılı~ mera
siıııin<lc l.ıulumH·nklarını 

bilclirmitir. Fevkalade gü
zcl, ayni z~manda mükem. 
mrl *an ve dans arti::-ıi 
olan krali<;elrrdcn fuıu ın 
muhtelif müsarnerelcrin<le 
i8tifacte olunacaktır. 

Fransız güzelleri. Nevvork 1 

enternasyonal :-;ergisine ı 
ele gi<leceklcdir. 

kanununun snh;lsı 

01 genişletınek nın k
s~ıdi le Adli ve \ 'eka-
lt .. t i hi r ka ının ha
zırla ınış ve l3 :1 şve

kc\ lcte vernıişt i r. 

İtalyan bahmn Tra~lus 
seye~atı 

Ronıa - Kıra hn 
bu ayın 21 inde 
Trablusa bir seya
hat y ıp:ı cciğını iyi 
rnanniınat alan nıe-
hafi )den biJdiril-

le~istan -litvanya 
münase~etleri 

-- Sonu Var - nıektedir. 
Otomobilimiz iJk du- ç k H - ı Polonya ile Lit- e arıe ye Na· 

ıuşunu Palas oteliııi zır muavini 
g Çtı.kten soııra vaıltı BU GU.NKU. ~ vanva .. arasın_da •,)OS- p 

. . ta 1J11uı1al< <'"' l,·-ıtı IJ ". s- nı g - Hn riciye Bir yolcu bekliyoruz. <l .. N 
Bu zat çantasını almak POSTA ı, AR 1 · -. azır nıua vini Ye 

. anıış ve ılk po ~ta Çt· J"ro.<::IO\','l l.:)'<"n ın, ''s~-' ıçiu bilmem nereye git- 1 - .. ' - n ., '-

rniş. Malumya vaktmda Bugün Sabah o-e. kolileri Litvanya ki ~foskova elçisi 
. iş yapmak' çantasını lecek Tren post~sı hududunda teati o - l>nvlu Adriy~ıtik. :ı-

hazırlayarak otomobili lu11muşt J 
beklemek lüzümsuz bir , . ,_, , 

Seni bana verseler 

Atmış gün oruç tutam. 

-195-

Gökte yıldız suselcr 

A~kın beni örseler 
(He) tlcmişiuı (Yok) demf>m 

Lc~iın ync sen~eler. 

-196-

Hastayım ağır başım 

Yastığa danılar başım 
ı Hen lıurda ğ·arib kaldım 
Yanımda yok kardc:;;inı. 

-197-

Gökte yıldız J iiz atmış 
Yarım uykl!ya yatmış 
BPyaz yastık üstüne 
~l'kcr suyu d:vnlatmış. 

~ _G_ari_~ Y __ aK '_ala-ır ~ 
Kendi ~ileğile kocasmm 
~ileğini kelepçeleyen 

kadın )'oktur. ur. hil erı ne (1t ide rl•e11 j 
angariye. öyle madem- iki meınleket ara- Bosna - He rsek 'de 
ki bir yolcudur, madem- Saat 1:3 de Nusay- sında telef on ve te l- bir otoınobil kaza- 1 . K~lo.~ada genç bir ge-
ki şoföre beş on ku- bin, Kızıltepe, De- graf ınuha beratı da ' . . ... 1 lııı, dofun günü kocası 

kt. h 1 'k t S · sı netıcesınde 0 - nın arkadasları tarafındarı ruş verece· ır, şu a - rı saa l!~ te avur 1 ' 
de istcdiğ·i kadar za- ~ı · l G ~ .. . ' açı nııştır. 1 nıüştür. kaçırılacağını haber alınası 
\allı otomobili bekle- · n ~'yat, er~uş, ldıl üzerine hemen bir kelepçe 
tebilir. j Cızre ve Dıyarba- tedarik ederek kendi bile-

Bu esnada şoför bo
m ur homur hoınurda
niyor, postanın gecike
ccginden bahsediyor ve 
zavallı muavinini "işte 
senin yüzünden oldu,, ! 

kır postaları gele~ Yurtdaş ! gile kocasının bileğ'ini 
cek saat 18 de Tren kelebçelemiştır. 

k Her Türk; YerH malı kulla mak sa. 
post.ası gidece tir. Dügün bittikten sonra 

Bu gece gidecek 
Tren ekisprestir. 

vaşında gönüllü bir propagandacı kclebçenin anahtarını ka
yıp etmiş ve bir çilinğir 

çağırarak ankbtan açtır· 
miştır. 

olmalıdır. 
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Vilayet Defterdarlığından 
Mühammen Uç •enelik icar bedeli 

Döniiııııi Lira .J.:r. HUDUDU 
~---

Sahibi Evveli 

42 

42 

3G 

3() 

48 
:-.i74 

o... o 

20 

20 

26 

o -
25 

75 

üO 

15 

Hıiseyin ve Ifösevin tarlası \ 'C dere 
ve Hatif köyü h~dudu 

Şeyhuıus ağa ve Hfü~c~rin Ufi tar
lası ve dem ve Saülan kövii Bil. 

"T l"l ~ 

DcrYİ~ ve Mccdo tarhun ve Ilalif 
kii~·U hutludu 

l)cn İ~ -ç C .MCCllO tarlası, dere Ve 
Şa~;lnn kı>yü hududu 

lsa vğlu DPn·i~ 

Bu dahi 

Ufi oğlu Hüseyin 

Bu dahi 

Ilü~e\ in Vfi ve Alıdulkaclır t:ırl:ısı ~Iaıno oğlu .l\l ecdo 
\'C dere ve Ilalif köyii hududu 

Hüsı:yin l 1 fi ve Osman tarlası ''C kar- Bu dahi 
yei mezkure vo Doğarı köyü Hd. 

Abdullrndır '<' O~mnn k•rlası ve Ali oğlu Şryhmus a~a 
<leıc ,.e Halif kü~ ii hududu 

4lı<1ulkadır ve l>Prviş tarlası ve 13u dalıi 
dere ve .;ağlan küyii hududu 

Şr~ lıurns ''e Tel~airi ~n.!!ir köyü hu- Hammuş oğlu Osın:ın 
<.:hıdu ve dere ve Ilalif köyii hudııclu 

.Mr cdo taria ı ve k:ıbrist::ın ve dere Bu <lahi 
\ "l' Doğ'~ııı köyü hududu 

PİYASA-
Cln•i 

1 Kllo•u 
Kr. I sD. 

Uui!day 4 
.Arpa 3 50 

t.:11 (Bir çın.an 650- --

-Darı 3 ıı= 
i\ohut 4 50 
Merciıi1ek -4-I 50 
l'iri11ç - - ~:? ,--

-Sade Y aL._1 90 ı = 
Tere ya~_l_25 __ 
Zeytin ya,:a-ı 60 
Yiiı-ı ---401-
Deri ----35 - -----
Batleın •).) 

ifadem ıçı 1 b5 
-Ce \'İz 1 :W --

~i;,ı~- 40 ıl= 
.\i ah lep -~ ı--
[\fazi 1 ~ 

_KPt:me ~ckci· 1 :-35 = 
Toz şc:kcr :·t? 
l~c---12;) 

- - - --
~alıuıı 45 ---
\'ay :illL_ _ 
l\urn İİZiİlll :!O , 
Pekı~~'l-. --, :!~- --
---'-- - -- --
Bal 4U 
I~ ti~- __ :J5 11 __ 
~ııc;m.: 45 

Yukarıda drıs ,.,. f\ ~:ıfı r:ıiı e;;ıle ıııııhammen kı~·meci yazılı . hazinece emaneten i<lare edilmekte olan , 

aıa".İııiıı üç sı·ııı' miidıletlt' ic;ıre 'crilıııek iizrP 9 J1:ıyı::; 038 tarihinden itibaren 1!> ~ün müddetle açık ı 
~rttırınaya korıulıııu:;tıır. ihale 23/jf uyı~/908 Pcı.zartc i giiuii :-;aat 12 de Deftcrclarlık nıakaumH]a vapılacağın- ıgEDm--•--••ll 
ın:~ i ·tc·k_lilerin tne'l.Uır güuc1 t> 0 0 7,5 muvakkat teminat ıııakbuzlarilc birlikte Defter<larlık makamında ULUS SESi 

e~ekkil komi \'Ona nıiirnraatları ilftıı olunu. 3- 4 
.....___ • ABONE ve İLAN 

------------~~----~-------------------------------------------------
UCüm~uriyet Müddei ' 
ınuıniliğinden 

1 . 11Haziı·an/9:~s tari
Hnden at /5 D~U tarjlıi -
~e. kadar :\1ardin ceza 
vıne lüzumu olan (sek 

;e~ ?in kilo) ekm.e~ 
b/t>/938 tarihinden ıtı-
aren 2490 sayılı ka- 1 

nunun 41 inci madde
S!ne tevfikan açık ek-
81ltnıeye konulmuştur. 
Hedeli mulıammeui (ueş 1 
·fUruş elli santimdiı·) ta-

ıp olanların teminatı 

Mar~in Va~ıf lar Direttörlüöün~en: 
Vakfı 

., 
Heyhaııiye 

,, 

" ,. 

Cinsi 

dükkan 

" 
ııisif diikkaıı 

Jükkfm 

" 

.. 
Mevkii 

Birinci cadde 
Sipahi t;n rı;:ıs ı 

Zahire c;an;ısı 

Hasan am ırıar 
Zahire c;ar~1sı 

" :ı 

Emlak No: 

287 
40 
30 

9 
32 
35 

lfuhammen bedel 
Lira 

700 
350 
lüO 
180 
100 
100 

Yukarıda HlP\ ki 'c ııııılıanıııH'n IH'dı>llcri vaıılı (ü) pan:a. vakıf yerin ırıiil· 
ki~·f>ti satlığ-a çık:ırılmıştır. lhale güııii 1 Hazira~ı D:~s çar:::nınlıa giinüdiir. Ta 
lipler in ~ evıni ıııezkfırde yiizde on be~ tenıiıı:ttlarile birlikte vakıflar idan•;,ine 
gclmderi ilfm olumır. 

~UVakkatnsi olun (380) 

1 ~rttyi maklJuz rnukabi-
tlnde mal sandığ·ına ya-
ırrnak ve,,a bu ni bet-t ,J 

. e ınezkur kanunun 17 

ı M . 
. arOın Vatıflar DireUörlüğünOen 

3-4 

~nci maddesinin B. C. D 
ıkraıarındaki ya1,ıh te
lllisatıariyle • birlikte 
~~vıni ihale olal'ak ta
~.1n. olunan 23/5/938 ta
tıhıne müsadir pazar · 
tesi giinü saat 8 de C. 
~· U .. ~iği riyas~ti altın-

a rnuteşekkil komisyo 
nu rnah ·· · susuna ınuraca-
atıarı ilan olunur. 

1. ~artnaıııe ahkfünirıi ta
ı?'~cr her vakıt O. M. lT. 
~ınden anlayabilirler. 

4-4 

Vakii 

Haremeyn 
Haremeyn 
Haremeyn 
Rı>ylıaniye 

Camii kebir 
< ; uınii krbir 

Cinsi 

l>ükkaıı 

" 
" 
" 

Mevkii 

Bakkallar çarşısı 

" 
,, 

" :ı 
Zahire ça rşıs ı 

Kasaplar çaı ~ısı 
Attarlar çJrşısı 

Emlftk 
No. 

63 
64 
60 
38 
51 
53 

Muhammen bedeli 
Lira Kr. 

250 
:~oo 

300 
20 

150 
20 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

Yukarı la mevki ve muhammen bedelleri yazılı (6) 1ı::ı.rça vakıf yerin mülki
yeli satlığa çıkarılmıştır. ihale o·ünü ~30 .M:ıvıs/038 p:11.artesiclir. Taliplerin yev
;ni mezkurde yüzde uuLeş t;minatlaı'.iylcw birlikte vakıilar idaresiuc gelmeleri 
ilfuı olunur. 4-4 

.. 

1 

1 

1 

1 

Şartları 

----·-.Abone Sartları 

Kuru~ Kuru~ 

t' <i Aylı~ı 300 1 

Altı Aylıµ;ı ' ·~;~;-r 800 

Seneliği 800 11500 

İL~N ŞAR1 LARI 
İlünın hener satırrndaıı 

(10) Kuruş almıı'. 

iıan neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nuslıalar 
(10) kuruştur. 

Yurtdaş! 
Yiyeceğin, geyece
ğin velhasıl her şe
yin yerlisini kullan-

j nıa yı yeni içtin1ai 
~i\hlak emreder. 



1 DAREHA NESİ ' 
Eald llalkevl Blaasi Haaıui Daire 

Teltraf A.Jresf 

Mardinde "Ulus Sesi,, 

Vakfi 

Camii Kelıir 
('· mii Kebir 
C'aınii Kı·lıir 
l rkulu 
l kıılu 
l'rkulıı 

Cinsi 

l >iikkfın 

] Hik k:'iıı 
l>iikkftn 
Diikk:1n 
Diikkfın 

l>iikkflıı 

Mt:vkH 

K:lzzazlur 
I\. :ızzazlar 
Kazz<lz.lar 
IJ:ıff:ıtla r 

Ifaff:lflar 
l laffuflar 

Emlak No. 

-~ : :J 

77 
40 
70 
74 
72 

150 
320 
200 

!j() 

l'JO 
fi O 

00 
00 
00 
00 
üO 
00 

Yukarnla ıne\ ki ve mıılıarıımeıı lıelll·lleri yazılı (6) p:-.rça Ynkıf verin ıııülki
~ ·ti rntlığa tık:ırılıııı~tır. llı:dı' giiııii Ci/Ilazir:ın/ 03fıazartesidir. 'l':ıl iplerirı yev
mi ın~zkfırdc yiiztlc oıı bt·:3 tı' ıııiııatlariyle lıirliktt~ vakı flar idaresine gelmeleri ilan 
n.ıınıır. 1- 4 

sSe 
i~©l~nm~vö 

~ Unıum1 Neşriyat ve Yazı itleri 
Direktörü 

M. Siret Bayar 
On ıi<!ığı ye!": (ULUS SES;) .füısımevi 

o 

Doğu illerinin an mndern bir -~ s 1MEv1o1 R • ; ~ v E B L in, tatlı su filitresidlr. ı 
1 ~.1 ~1 Yalnız musluğa takılmakla kul· ~ 
~ ~er ". e.vi Ktığıt başlıkları 1rı~' ~~ lanılan hu portatil cihaz 20 dere·.~ 
..ı~1 , 1 • E:-_ ce kin4e~U sudanı sıfır derece su :1 Kartvızıt, D.ı vetive lrnrtları, Duvar Afişleri, Sinern:ı ~ ~ verir. 15 iira verib bir Veblid 1 
1 

ve Tivatro Bil~tler i çok güzel bir ş~kilde lr• sılır ve ~ ~~ ah:ırsanız sağhg&nızı ' 'e güzelll!l· ·· 
:.i. ;~ nizi l ·o .. ursunuz ~ 
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