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Kamutay, ··ıçe müza ereler·n aş dı 

Maliye Vekili Bay Fuad Ağralı lstanbul eleKtrik 
bütçe hakkında izahatta bulundu şirk tinin 

• 

lu Ajansı b fl hti yar· 
lık duvar. 

Poionya 
Çek hükfımetinr. 
den izahat istedi 
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Sa··fa 2 

Derik Bağçeleri ço~ güzel, geniş ve 
sulu. Yalnız sular ~iç temiz ~eğil 

-6-

Bu bnğçclerde çok Iecek senelerde o ka
giizel, geniş ve sulu. dar çoğalacaklarki hu
Yalmz sular hiç temiz ı susi bir mücadele yap
değil. Bazı bağçclerde mak lAzım gelecek . 
geniş havuzlarda dip- Derik gençleri haftada 
ten kaynar ve yollar bir ve ya on beş gün·· 
arasından kıvrıla kıv- . de bir defa çıkarak bu 
rJla akıp gidiyorlar. Bu- minik ya vı ucukhırı ül
na rağmen havuzda . dlirseler hem gezmiş, 

duran suyun durumu hem eğlenmiş ve hem
lıiçte cazip değ·il. Faz- · de bağlarına bağ·çele· 

Ja olarak su üzeı ',ine rir.e çok faydalı bir iş 
konulabilen uzun bö- 1 yapmış olurlar. Ben bu 
cekler benim bütün su mevzu üzerinde konu
içmek ihtiyacıma rağ·- şurken birden çocuklar 
men bana l.ıir ürkeklik sesleniyor: «Bir Yilan» 
''eriyor içemiyorum. Fa- gidiyor·uz ! bir karış ka· 
kat d~likanlılar hiç te dar boyu olan ince bir 
böyle düşünmiyorlar 1 masum Yilan yavrusu!. 

hemen içiyorlar. Kafi zavallı hayvan Orta 
derecede su içtik. Şim- okul lıaşerelerinin eli
di istirahat ediyoruz. ne geçmek felaketine 
Yine allah çocuklardan uğranıı~, hiç artık sağ 
razı olsun, hemen ?yun- lmlır mı? 
lar, havu2lara gırmo-

ler, zıplamalar. hopla Bu heyecanlı ve ha-
malar ile çok neş'eli zin ölüm sahnesini bir-
vakıt geçiriyoruz. de akrep takip etti. 

öğle nasıl oldu bil- Oh! bilhassa bu son 
mi yorum. 

muvaffakıyet her şeye 
Şimdi dönüyoruz. bedel. 

Fakat Deriğe gelmek • 
brnrnsunrla beni teşvik Torbalar doldu, ku· l 
edmı böcek yakalamak tular doldu. Deriğe dü- 1 
fa lına uaşlamak la- nüyoruz. 
zını. Bunun içinde he-
men belki on koldan Üğle istirahatı uzun 

ULUS S&S.I -
Seçme Haberler 

Ciimhuriyetin 
15 inci Yıi dönümü hazırhkları 
Cünıhuriyetin 15 

inci yıl dönünıünde 
yapı laca k nıcra sim 
proğranıın~n hazır

lıklarına devanı e
d i llnek tedi r. 

Bavran1 nınsraf-
J 

!arına karşılık olnıak 
üzere yeni yıl bütçe-

sine vüz bin liralık bir 
tahsisat konnıuştur. 
Bu pararıın nıühinı 
bir kısnıile, Cüın-

Bu seneki bayran1 huriyetin 15 yıl için 
şenliklerinin çok de brışardığı büyük 
parlak oln1asına e- ! is 1 eri gösterecek 
henınıiyet verilnıek- propağRnc.icı eserle-
tedir. 1 ri bastırılacilktır. 

lzmit Limanı 
islah ediliyor 

Son zanıanlarda, 
İznıir yolile eşya ve 
mal sevkiyatının 
fazla laşnulsını gözö
nünde tutan he!edi 
ye, İzınit lin1Ltıı1n1n 
ıs1a hı için İc<l p eden 
hazırlıkları yap
nıaktadır. 

Bu nı~ksatl<l, İz· 
ıuitin şehir phl.nını 
yapan nıinı~u· Yan
sen'e Jinıan için de 
bir proje hazırlatıI . 

nııştır. 

Projede, tren yo-

luna uzak kalan bu
günkü ticaret eşya
sı iskelesi trene ya
kın bir yere nakle
dilnıektedir. İ-.,kelc 

l etrafındaki bütün 
binalar da ayni ye
re kaldırılacaktır. 

Lin1a nın bu son 
şddinden sonra, hem 
t~cirlerin işleri çok 
kolaylaşacak, hem 
de İznıit limanı ti
carete çok daha el
verişli bir hale gele
cektir. 

Fırat Nehrinde 
tetkikler yapıhyor 

·Ankara - fktis::ıt Ve-

böceklere saldırdık. Za- sürdü .. Saat üçe kadar 
valh çekirgeler, zavallı tonbel tenbel oturduk, 
sinekle:.. Ye zava~lı rc~k 1 dialeudik. Ve nihayet 
renk bocekler Jııç hu- "1'erik ı;;ehirciğiniıı gör- kaleti mcııılcktin mnlıtelif 
cumumuzdmı ka_çamı- mcmiş olduğumuz kı. y<>rlerindc daimi ısurettc 
yorlaı:, yakaladıgımızı 1 sımlarını gnt·mek rnak- akmakta olan sulardan İti
bmmsı kutulara doldu- sadı ile hareket ettik. 

tifa<le ederek elektrik tev. 

csa3lı teşeubüslerc girmiş

ı ir. 

Vekalete bağ·Iı, teknik 
bir püro bu i~le, hct su. 
yun aktığ·ı yerde çalışma. 

kırına başlamıştır. l~u ara . 
<la Fırat nehrinden h;tifadc 

edilerek elek tirik elde et. 

ruyoruz. Fazla olan 
-Soııu var-

• 
lit etmek için büyük ve çekirgeleri de öldürrne

ğc tereddüt etmiyoruz. 
Fakat mübarekler o 
kadar çok ki.. ö1ctur- Kan kardeşler! 
melde tüketmek kaı.il 

1 

mek imk-~tnlan~ı tetk~k ~t-
degil. Fakat eğer bu 
mıntıkada bugün oldu
ğu gibi daima başı boş 
kalacak olurlarsa gc-

y l ~ 1 k }} k r·· k k mek uzre Vckaletın er l mail u anma J Uf e Q- ı mühendis \'C teknisyenleri-
•. . k b 1 nden mürekkelı bir ğrup 

llOffilSJlle afŞl OfCUWUZOUY, EJazığıı hareket etmiştir. 

Sayı 932 ~ 

Halk ~ilgi derlemeferin~en 

Maniler 
Derleyen: Kılıçözlil 

-203-

fü.ığçelerde sarmaşık 

Sarmadan oldum aşık 
Dediler yar geliyor 

Elimden dü~tü kaşık. 

-204 -

Kaşların mildir senin 

Dilin Bülbiildür senin 

Çokta güzel değilsin 
Kanın şirindir senin . 

- 205-

Mendilim dört köseli • 
Etrafı gül döşeli 
Öyle bir yar SC\'dimki 
Y cdi top menekşt>li 

-206-

Tüfegim dolu saçma 
Gel yarım benden kaçma 
Y cddi yerde yaram var 
Bir yara da sen açma 

-207-

Kaynanam okur yazar 
Arkamda kuyu ka.ıar 
Çekiştirir oğluna 
Evin tadını bozar. 

·-208 -

Gidersen beni apar 
Yoksa kıyamet kopar 
Ünün sıra ağların 
Arkan sıran kan kopar. 

~ : . Garl~ Vak' al3r f J ~ 
Briç oynu yüzün

den 
Bozulan aile 

Birbirlerini delice sc

''erı karı kocadan, kadın 

piriç oynam::ısını bilmedi· 
ğinden, deı s almağa baş· 
hımış. Kocası da hocalığı 
kabul etırıiş. Fakat kadın, 
o kadar ağır öğrenmeğe 
başlamış ki, kocasının ~ab 
rı tükenmiş ve suratı budur 
diye iki tokat aşketmiştir. 

kadın da bundan fena. 
halde sinirlenerek oyunu 
yarıda bırakmış, ~ıkmış 
gitmiş. Dvğru mahk~meye 
koşmuş. Şimdi de booan
ma aavasını kazaısmış. 
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[Yurttan Haberler 

Sarıhmıs Hava kurumu ~ashnlığı 

1 Tapu dai_resinde~ Sıhhat ve içtimai mumnet
1 

. Feride bın.t me.lk1 müdürlüğünden 
1 

1 

lI Sarıkanuş Türk 
h a~a kurun~u şu
S esı. başkanı bay 
afı Bala mızın isti

fası Üzerne, şube 

heyeti toplantısında 
ticaret odası nıüme
ssili bay Rasım 
kan1bur oğlu baş
kanlığa seçilnıiştir. 

Geredede ölçü muayenesi 
Geredede yeni n~üfettişi esnafın bil

llla)i yılbaşının yak- (u11un1 ölçü ve tartı 
::ş~ası ~zeri~e B~- 1 alet 1 ri ni n1ua yenc

.. da n gonderılen ol- ye başlan1ıştır. 
Çuler ve ayarlar 

Bursa talebeleri 
Gemlikte 

ve şeriklerıne aıt 3 v·ı ~ t . E -
k. ı ave ncu-

rubu hane nıeş ın ve " 
nıeninin verdiği e-

ayni hanenin bir ru- n1anet kararı nıu-
bide İlyas ve Hanna cibince teşekkül e
evladı Anısih adları· den mübayaa ko-
na şeyyullah nıahal- n1isvonunca Meın
lesinde kaytlı olnıa- lek;t Hastanesi in-
sın<lan ötürü bir bab sa atında kullanıl -
ha nenin iki nınha ile · k n1a üzere pazar-
üzeri ne yazıln1asın- lıkln betona rnıa de-
daki yanl~şlıkla her 111iri ve çinıento a
iki kayltt: ki hudud- lınacağından talip
lnnndH ki yekdigeri- lerin 25/;3/CJ:38 Çar
ne nıübayin bulun- şan1ba gününe ka-
masından ötürü ma- ( · · dar şeraıtı öğren-
ha llen tahkikat ve 01ck üzere) Sıhhat 
keşfine gidilecegin- Müdürlüğünde nıü
den gazetenin çıktığı teşekkil koınisyona 
günün ferdasındnn n1üracaatları ilan 
itibaren onuncu gün 

_1 b. d' olur. saat 12 ue ır ıycce-

Zühdü Seren olduğu ği olanların evra kt 19/20/22/~3/24/25 

1 

Gen1lik, Bul'sanın 
ilaca İlvas ol<ulu 

.; 

talebeleri başların-
halde buraya gel- müsbitelerile biriik- T d · · d 
nlişler, tt:tkikler yap te nıahallinde bulu- apu aıresın en 

da öğretn1enleri 
.........__~----------------
Be ı e diye 
Riyasetinden: 
1 - İkinci kısmt teşkil 
~den ve keşif bedeli 7260 
lıra olan Mardin kasaba
sı Elektirik tesisatı 4-6 938 
Cuınartesi günü saat 12 
de Mardin Beiediye en
c~ıneninde kapalı zarf usu
hle ihalesi yapılmak üze. 
r.e 2490 sayılı kanuna tev
fıkan eksiltmeye çıkarıl
ınıştır. 

2 - Bu işe girmek isti
Yenler 544 lira 50 kuruş 
ınuvakkat teminatla ka
nunun tavin etti~i ve şart
namede "yazıh vesaikleri 
ayni günün saat 11 rin~ 
kadar belediye encUmenı 
reisliğine ve~ıneleri lazım 
dır. 

3 - İstekliler eksiltme 
Şartname vP. proj~leri Mar
din belediyeainde görecek

leri gibi 5 lira mukabilinde 
suretlerini alabilirler. 

4 - İhale gilnü saat 11 
den sonra gelecek teklif
ler posta geçikmesi dahi 
olsa kabul edilmez. 

4-4 

nıış1ardır. nacak nıenlura nlÜ- Karti köyünde 
racaatları ilan olu- vaki senetsiz tasa-

zelzele mmtıkasm~a . rrufattan n1ehn1et nur. 
Hiç bir vatandaşı-------ı oğlu şehnuısun ve

resesi namına tapu-
açıkta katmamı,. Yurddaş ! ya rabıt etn1ek iste-

t 1 r nilen bir kita dahle 

Türk evinin şe
Kırşehir - Yurun refli ananesi kiler

her tarafindan ge- dir. 
len n1addi vardım, K k 

"' .. avanoz, ava-
zelzeleden zarar go- il . . 

t d 1 noz reçe erı, şışe 
ren va an aş ara I . 

ht l·r tt d şışe şurupları olına-
ınu e ı iUre e a- . 
ğ t ı kl, d yan hır ev, Çocuk-

ı ı ma a ır. . k d 
K'" k ~k suz bır yuva a ar 
0~ er ved & h~ı- tadsızdır. 

nar cı varın a ıç 

bir vatandaş açık
ta bırakıln1a mıştır. 

Bu güzel a nn ne
mizi yaşatalım. 

verile escarının keş-., 
fine lüzürn görül-
nıüştür. Gazetenin 
çıktıktığı günün fer 
dasından itibaren 1 
ğünü saat 12 de ke
şif edileceğinden bir 
diyecegi olanların 
evrakı 111üsbiteleri
le oradaki n1en1ura 
nıüracaat et111eler 

-
5 

. 
ı 

ilan olunur. 

Mardin vakıflar direktörlüğünden: 
Muhammen Bedeli 

Vakii Cinai ME.vk.11 Emlak. No Lira ltr. 

Camii Kebir Dükkan Kazzazlar 75 150 00 
Camii Kebir DtikkAn Kazzazlar 77 320 00 
Camii Kebir Dükkan Kazzazlar 49 200 00 
Urkulu Dükkan Haffaflar 70 50 00 
Urkulu Diikk!n Haffaflar 7 4 100 00 
Urkulu Dükkan Haffuflar 72 50 00 

Yukarıda mevki ve muhammen bedelleri yazılı (6) parça vakıf yerin mili· 
kiyeti Hathğa çıkarılmıştır. İhale günü 6/Haziran/ 938 pazartesidir.Taliplerin Y•: 
vmi mezkt1rde yüzde on beş teminatlarile birJikte vakıflar idaresine gelmelerı 
illin olunur. 4- 4 

1 

1 

Sayı 9S2 

PİYASA - 1 IUloaa 
Cinai ~ 

Kr. il Sn. 
Bul'rdav 1 4 il 
Ar~a · 3 -ıı 50 
Un (Bir çuval) 650 l 
Darı - ~1-
Nohut -4 50 
Mercimek 

-ı 50 4 
l 'irinç ~ı _ .... 
Sade Ya~ ~o _ , 

Tere yağı 75 -Zevtin v:ı :rı 60 . . ~ - -
Yün - 40 

- -I>eri H5 
·-. - -

Badem ·)~ _ ... 
1 

Ba<leııı içi -sg- I!-

I= Ceviz 20 
CP ,. iz i t;i 40 
Mahlep ----- -
~lazi 12 -
Kc·snıe :;\eker 35 -
Toz şeker ~~:? ı-
Kah\'C 125 ,_ 
~alnın 4- ·ı 

D 

Çay 310 ı-
Kuru iizüm 20 

ı-

------
Pekmez 22 -- -
Hal 40 

ı~ Pestil 35 
~IH;uk j 4r> ~ i 

• 
ULUS SESi 
ABONE ve iLAN 

Şartlan 

-·-Abone Sartları 

G> .... 
Aylığı ::.: C> 

;:: -... cı =-= :::ı-
E-- ~ :ı::2 

Kuruş Kurm 

Üç. Aylı~ı 300 1 
1 

1-- ·---
Altı Aylığı 450 800 

----
SeneliO-i 

ı=ı 
800 ,1500 

IL4N ŞARTLARI 
İlanın beher satırından 

(10) Kuruş alınır. 

İlan neşrinden mesu-
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

Yurtdaş! 
Yiyeceğin, geyece-

ğin velhasıl her şe-
yin yerlisini kullan-

. 
içtin1ai n1ayı venı 

ol 

ahlak tmrtder. 



J ;J A R FJH A N ES i: 
Eaki Halkcvi Binasi Hu•aai Daire 

---
Telğ-T'af Arlrest 

;\Tal'dinde "Ulus Sesi.. 

Nushası 15 kuruştur 
Gazete müvczzilerinden aravınız 

& Faiz g-ctirnıeycn }Hll':1 1 

i:;-h~nıeyen nwdcnc l.H.•n- 1 

7.{'l' ! . .. ... •• . •••••• 1 
Paranı Ballkaya ya-

tırki; i:;-lesin ve üresin ! ı 

Umumi Netriyat ve Yazı itleri 
Direktörü 

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

Satlık iı;in gt>Jnıiştir. İı;i ~ok ;..rüzcl Hikaye YC Ma
~allarht dulu bu kitabı her <;ocufra tasiye ederiz. 


