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Ata Sözleri 
1 - Yapılan bir iyi

• liği unutma. 

-HÖNE- ~en 
iıııi v:l, tabiatla lıa~ ba

~a kalmak nıhuıııda aııl:ı
şılm:ız bir deği~iklik yap
mı~tı. Kim~e:;iz, hatta 
<lostsız: hayatta yalnızlığın 
nıan:ı.~ırıı teıııamilc kana-

Lisan Öğı etmenimiz 
Nurettin Akyay 

urd 
Frnnsızeaclan : 

40 Leman Kökeş 

Tıııkı bi:.imki ,qibi 
f'akal 011dun daha lia
fobalık biı· ailt~ <fflllft 
1'0l'<lll'. /J11 ailenin i~·in
de de her /ı·fJs ııe!. d(fjeri
n i la111r ,,e .ı.;eı-ı·r. 

llİJ' ;a(er m ;;~ıeı·t~k 
hir 11e~·e11i11 kfl//JIOfİ' 
olur. J "e fJİI' IJIUf'fl/r((
kiııet.ı.;i:.lik !ft~ıwl bir 
i:.dirap do.rinı·ıtl'. 

JJ11 aile /ilan darj
dmı /i'/an nehre lmdttJ' 
u.:.anan hil' f OjJl'ak 

ii :rwinde //O§lll'. 

/Ja lopnık /HIJ'fflSI JW 

kat/rn· tır·11i:; olursa ol-
s ·ı11 onun 11(ak bir 
kıs 111 ı JI I JI ,1/fll '((ÜlJIJJlfl Si 

biitiin 111e111l(•/,1·11e 

yayllau 11n1111ni hir 1 

/,ctl0 r ıcrlid etler. /Ju 
,qeu ·§ toprak ;; tiinde 
yaşayan bir aile tek 
bir riif'ur tek bil' ruh 
.'J ilıid ir. 

i §1 e u u b ;;_,/;; lı· aile 
11111·11 ıır. Bi~ 0111t11 ı~·iu 

çalış(1Jorıt-:; ı·e Ollft ~f~re(ı 

term·ek O//İ bir !/W'llO:j 

olabilnwk biitii11 ('(tfl.ç;_ . ~ 

uuıla rnu::.111 !JO!Jesidir. 

2 - Akıllı adam ka-
bahatlerinin sebebini 
kendinde nrar. 
3 -- İntikam basit ruh

ların görüşüdür. 
4 - Yerinde yapılma

van bir ivilik fena bir · 
iştir . · 

5 - Bıliyorsan konuş 
6 -· Eğ·cı· okumuşsa

nız hiç bir servete ih
tiyacınız olınıyacaktır. 

7 - Kuşların ilk ga. 
guladıkları en iyi ıney
Yelerdil'. 
S - Fena geçirilmiş 

nı:nan uzıın gözüki!I'. 
B - Zenginin kendi

ne de göre dertleri Yar
dır. 
10 - En iyi konuşan-

Iaı· ekseriyetle en az 
konuşanlardır. 

111 B. 248 
Nezihe Eryılmaz 

Gü zei Sözler 

ıııı:j ben, ~imdi etrafımı 

o katlar -.anlıııı:;; gürü· 
yonlunı ki! .. 

Ba7.ı>Tl lıiıdt•nlıirc kıza. 

riyor, kalhiıııiıı acı n<·ı 

yandığ'ını lıis'::lccliyordum. 

Bazen de goıı~uz lıir lıcd

birılik duyııyonluın. Gece
lerim hile hiilya ve rüy:ı
larla dulu idi. 

llbsediyorduın: Haya
tımda lıir bo~luk '\'anlı; 
l.ıunu doldurıııak İ<;İıı bir 
~ey lfıııınılı .... Vadivc ini . . ~ 

Yor da0·ua yükscliror . ' ~ . . ' 
IJütiin kun·etinıle pe~intle 
koştuğum bir müphem 
ide~ 1 i ~ağ·ırıyonl u nı. Wiz. 
gitrlanl:ı onu kueaklayor~ 
nehrin iııiltilcrincle onu 
i~itir gibi oluyordum. Her 
~ey o itli .. Gökteki yıldız. 

Franlllcadnn Tiirkçeyc br Lile! .. Bunımla lıerahrr 
lr.i ~ üzlü bir ada- \ llm . ftkin ve <'oşl ~ :·rı' -

mm başka lıil'isini al- :-;u\ ve zeııµ'iıı lı~ıl.; ti rlıiT ı 
datmak için döktüğü ye az çıok c:ızil>cliydi ele! .. 
göz ya~lan Timsahrn Bir giin: <lerc kcnarın
avını ~rakalamnsı için ün, uir sö~üt dalının yap
alı... nıh ... etmesine raklaruıı k1partıp p~·len
lıcnzer. Ayni zamanda ıııişt irn. Su~ ıırı Hiiı iikledi 
iki iş pcşiııde koşan ~·i her~ .ıpr.ığ"a bir ııi:-·l't 
bir kimse biç birisinde h:ığ·lıydı. .\ıısızııı kopaı;ak 
muvaffak olamaz. lıir ihtil:'ıllP tneıııı ka~ lıct-

II B :34 nıektcn korkaıı lıir kır:ıl 

Neriman Boykut bendı'ı(az lwy •'caıı lıisset 

Güzel sözler 
Fran~ıı.cadarı Türkçeye 

I - Büyiik n1evki1er, 
yüksek, yalçm kayalar I 
gibidirler. 

Oralara yalnız kıı.r
tallar ve ~·erde sürü
nenler çıkabilirler. 
Il - Üzerine biraz top 

barutu dükülüp kurutul
massa , diplomatların 

mürekkebi çabuk sili
nir. 
III - Birisinin yüksel

mesi için omuzunuıu 

verirseniz. biraz sonra 
bHşınıza da çıkacağ·ırıa 
şüphe etmeyiniz. 

llll"t. ll ! i.. 
Olı! .. fı':ıniıiği:ı :ıczı ! .. 

Oh! kalbiıııiziıı ihtiyarla
nı:ı y:m ı;ocıı k lıığu! O par
lak aklııııı1, idrfıkiıııizlc 

ııe derece çoc11klaşiyorn1 . 
Ve lwy:ülarıııı, Pmt'llcıirıi 
benim şu sii~iit yaprak . 
]arım kadar kiyınetsiz 

şeylere haµ;layan faniler 
yok mu'? ........ 

Bütiin hi~siyatımı :uı

Jatınak kabil uı i?.. M iiıı
zcvi hir kalhııı dniıılip;in
de ibtirazların çıkardığı 

sesler, lıir çüliin ::;e:::sizliğin
de, riizgflrl:ırın, ı:;ularııı 

i~ittir<liklcri ç.1ğ·ıltıya lıerı

zer. Onları tlu:-·:1r, zevk aJı. 
rız , fakat taS\' İr cdcrııe~·iz. 

ŞatolırJyan - rıı B 27·1 
San.det Kllcar 

IV - Ne kadar ince 
olursa olsun, Lir saçın- ı 
da gölgesi vardır. l_m_u_r_-v-·e--ç-i g--.-,-,c-r-iJ-,o-ı-·. • ! 

V - Dünya çok şiş- Fakat yer göge ancak 
mek isteyipte çatlayan toz gönderiyor. 
kurbağalada doludur. ~- II - B. No: 37 

VI - Gök yere Yağ·- Fatma Acun 

Nankör Çocuk 
Bir gün bir aılaııı ka. 

rısiy1e beraber kapısının 

öııi.ine oturnrnştu. Umıla

rın önütı<le bir kızarımş 

piliç vardı. Pilici yiyecek
leri sırada erkek uzaktan 
gelen ihtiyar baba~rnı 

gördü. 
Adanı ~'emekten baba

sına vcrıııck nı<•c·huriye

tinde k:1lınaıııak i<;in ace
le ile yeıncğ·i sak lacl ı. 

İhfrn1r baba b:r \'U· . . 
dum su iı;ti ve geri düıı

dii. Gerw adaııı veull'O-i y • :... 

masanııı ii~tiiııc ko»mak 
için aramaya gitti. Fakat 
kıt.arnıı~ piliç iri bir kur
bağa olmu:-:tu ,.e derhal • 
genç adamın yüliinP. sıç. 

radı ve oraya yapıştı. Çı
karmak tenübc c<lildiğin
de çirkin hayvan ~anki 

adamların yiizüne sıçraya. 
cakmı~ gibi zehiıli 1Jakı~-
1ar fırlatiyor<lıı. 

Nr..nkur ço«ıık onu her 
giin ~ iiziinde bırn.knı:ığa 

mecburdu yoksa orıun ha 
ı;;ıııı parçalayacaktı v<• o 
hay<ttırıın geri kalaıımı yü
zünde na ııl'l.ürliiğiin ni~anı 

1 
IJa:;.ı bo~.· scrsrriyaııe dola:;; . . . 
makla ge<;irdi. 

Fransızcadıın Çeviren 
3 Mü ni p Kaptanoğlu 

Bir Ba~anm Oğluna 
nasihatı 

Eğer fana bir gıırıır \'e 
ya tembellik ~ana yanlı~ 

oir yol ~ibt<;rir~e taşıdığm 
i~rnin eyi olarak taıımmı~ 
1'ülıretirıi dii:-;ün. ' . 

Ha~1alııııın tek gayesi 
si?.in ~erc·fiııiziıı lıiiyiinıP:-;i 
oltlu. ve lwn bu uğurla. 

hütiin sand<·timi sarfcttim 
Belki $İz ümitlmimi bo~a 

~·ıkaracaksınız. 

l"akat :;.imıli~·e kadar 
nasıl sizin saadetiniz iı;in 

~alışdi~·sem hundan f'Orıra 

ela onun için çalışacağım. 
Kfü:iik ve !Jiiyiik he}>İ· 

ıniz bu dünyada aynı Lir 
kanunun tpsiri altırıd:ıvız: 
İtaat ve çalışma sevgi8i. 
lıiç bir anımızı k~ıybetmc
dcn çalı;;lı nı'l. 

Eğer böyle yapınazsa
ııız seni çok SC\'en babana 
uankörli.ik y:ıpnıı~ olursun 

lI H. 181 
Ce\·det Kayalar 

Sayı 9:H 

Bayrak 
Bayrağ'ın ifade ctti~İ 

mana bir keliırıe<le tophın· 
mı~tır. ~imdiye kadar ge· 
~en hayatımız ve buııd:ın 
sonra geleccı.- olaıı bir 
ınaddcde Pl ile tutulabilir 
bir ~ekil almısılır. . . 

Doğduğumuz aile oc:ı· 
i'Tı \"e bu oc:ıf;·ııı buluıı· h :"') 

duğu toıırak parçası ue· 
~iğfode çocuğ'ıınu sallayan 
aıınc bir yavrunun masuııı 
giilii~ü, iimitleıiıııiz: giiı 
ya~hmını7.: h~lyal1eriıııiz 
bütün tatlı ve :ıcı hntır:ı· 

!arımız bir kelimede top· 
Jaıurn~tır yurt: 

III B de 251 
Vahit Orcan 

Çalışma zevkı 
Annen ölürken seni 

kültürlü bir insan olar:ık 
yetiştirmemi ::ıöyledi. Çiirı· 
ki •> da bilğ'i11in ber kapı· 
yı açan bir anahtar oldU
ğ·unu l.ıiliyordıı. Bende 
onun ist<>ğ'ini kabul Pttiın· 

' . 
i~tc sen arzu <·ltiğimiı gı· 
Li oldun. ne kadar iyi 
yalnız senin çok ç:ılı:;mı:ııı 
lazım. Ben sabahtan ak· 
şama katlar lıoyundunı· 

il·ıın ~ı <rı r darb•)leri alt ıııd :L M ô '-

bir hny\·an ~iui ~alıştım. 

Ç<:Jlışmak i~ı;i eli için 
en giizı·l lıir va!'ıtadır. 

Fakat kültiiriii bir iııs:ıııın 
di.ııaf!:ı lıu vasıtadan çoi~ 
daka iyi ,.e nıulıte~enı bir 
vasıtudır. Sen bu \"asıta.y:t 

ınaliksin T'eniın vnzifl'lü· 
rinıden <l:..ıhP.. tatlı i~lerin 
olac:,k. 

Hen, l>iltliğin gibi faki· 
riın. Fakat zengin olaca· 
ğım. Sana lıiç lıir iş yap· 
ınatlan ya~:nna \':tı-ıt:ıları· . ' 
nı vcrcmiyeceğim. Çünki 
bu scııin i<:i n h ü tti n h:.ı ya· 
tıııJa. hatırladıkça utana· 
eağın hir leke olacaktır. 

Ah! eğer bilginin. kiiltii· 
rün sana tenucllik lczzc· 
tini nş1ladığını IJilscydiın 
ı::cni de kcn<linı gibi bir 
i~ı;i yapmadığıma çok pi~
nınn oluıuuın. 

III B. 192 
Sacide Kayalar 
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Köyler~e 
Spor temasları yapılıyor 

Burs ada 
imar faaliyeti 

Valiler arasında 
değişiklik 

Bu h Şehrin1izin iınan .r aniye - Ha 1-
kav hususunda ''eni ve11i "" l ~Z'\S 1 .. • ~' c ı <oy ge- ., w 

Ankara - Valiler ara
sında bazı değişlikleı· 

olacaaı haber verilmek-

ve posta telgraf umum 
müdürü Nazifin birer 
valiae ta.vin edilecekleri 

zılerine <levan"! ~di- kararlar alınınak-
Yorh hldır. Bu cünılcden 
40 1: ~'. son olarak olarnk sehrin bütün .

1 

~ ::::> • 

1) ~ 1 ş ıl 1 k h İ r kel f i 1 e ~ 
elıt l .. seıntlerinde n1aili 

tedir. Hu arada nüfus 
umum müdüril Muhtarın , 

söyleıımektediı'. 

<oye ve ka-
rne·\· .., ~ l 1

1 inlı.idnnı veya telıli- 1 . 'c1gaç <övüne · 
~ıtn1iş, ha lkı;ı İh· k'- lı görünen bina- ı 3 Müfettiş ilan e~iliyor 
tıvaçl· la rı n vık tırıl ınnsına ,, ,\rı C\rnştınl - ~f;ıaıif \'t'ldll<>li l'ııın

ıııi ıııiifPtti~ler kadro. una 
~'eııidcn Hı; ıııüfl'tti:: ihhe 
. ile J...t ·c. Orta okullarııı 

daha ~ıkı lıiı· ıııurakalwye 

tabi tııtıılm:ılan kararJ,,~

tırılıııı:;-tır. 

~1lış ve spo.· teın~s- karar \'er iln1iş, «Al-
an y<ıpılrnıştır. tıpanı1alo> da 3J bi-

n<ın11ı Y1kıln1nsına 
"~arn<ığiJÇ ş~bitler h<lşlann;ıştır. 
abıdesine bir çelenk •\----------------

konıııuştur. Midyat lcra Dairesinden: 
Ayvalık şosesi 
. sekiz bin liraya [ 
•hale ediln1iş olan 

1 
ayvalık - Burhani
ye şosesi üzerindeki 

1 çal ış ına 1a r ya kında 1 
sona ere k . .. . . ce tır bu şo~r 
tızelrın<lebu1unan iki 
n1e < te·) ı k' ı ~enannda-

ı ~ kısı na parke t~ışı 
Goşenecktir. 1 

lnebo~u hrarı temiz edildi 1 

İzıni r - İne bolu 
Vapurunun bat111a-
s1 da,. l ·ı l ~SHH a ven en 
<arllr hen1 ınüddei-
u ın u ı11 i l ı k' he ın 
'1lahlniınhı r t~a fın-
d~, n t . l 

eınvız o ınuş-
t Ur. -

Kazası 

~Jidyat 

" 

llahalleml 

('ifı;aka 

,, 

HUDUDU 

Y Pınirıi i~o c:opi ~ p:-;ari lıaıı
na ı:aho \'\' ::-alıilıi ıııiilkaı l:a
ı:;ı tarik cı·plH"~i s:ılıihi ıııiilk 
ile mahdut 

Yı'mini ta.rık yı•sari mık~ı 
~ibo arkası hanııa şaho l'ep
hesi ıııelki Al.11.liilkı·r im ilı· 
mahdut 
Y< ıııini ''l' yp~;,ırı \ 't' arkası 
s:ıhiui 111iilk. <' l'plw:'i sahilıi 
nılilk 

Sahibi 

~I usa '.;'Puımas 
oµ;ulları :rntani 
yus ,. , CirCİ.:i \'l' 

k1ı1 susan ''l~ Bc
hi~·p ,.e ınclld kızı 
ıahura 

" 

Not 

45' 1ü 
ll:ıziraıı 

337 

4ü, 1 () 
l l:ıziraıı 

3:37 

47, 18 
llaziran 

Utl~ 

t - Yukaı ıdaki il<ıyrı nıauknl Musa Şanınıas oğlu Circi8 ve kızları Susan ' '<: 

fdıiıne , ... MPlki hirnıiz kızı Zahraııın ah ·rı• olaıı lpotc·kli borclardan dolayı 
8atılığa çıkanlıııı~tır. 

2 - ihale giiııü 24/llaziran/938 Cuma giiııii ;-;:ı:ıt 14 ue .Midyat t('a tluircsinde 
fora kılına{·atır. 

3 - ipotek sahihi alacaklılarla digcr al:tkadarlarm ''C irtii':ık sahiplı1riilİll ğayn 
ıııaııkul üzeriııdeki haklarını husu~ilP faiz 'c ıııa!'raf:ı dair olan idt1ialaııııı i~hu 
ilan taıihindeıı itilrnr!!rı yirmi giin it;iııdc ı>nkı ıııfi~bitclerile lıirliktc rııcnıııı iycti· 
mizc bildiri!mesi icap eder. Aksı taktirde satı~ bedelinin payla~ıııasıııtlan haric 
kalırlar. 

4 - 'I'ayin cılilt'll günde ğ'arı nıankul ii<; ıhıf<ı lı:ığ·111Idıkt:rn :sonra en çok artırana 
idale edili r. Ancak artırma lwdeli rnuhaınnıcııiıı yi!zıle yrt mi~ be~iııi bulınaı. ''<'~·a 
satış istPycııin alacağ'ıııa rncharıı olan tligt•r ala<"akhlar lrnlunupda \Je(ld bunların 
o ğayrı 11ıanknl ile temin dilmiş alacaklıları;ıırı mr.cmunn<lan fazlaya çıkııı:ızsa t•n ı;ok 
artıranın teahhudu baki k:ı!rnak üzre artırma 011 beş giin daha temdit cdilen~k 

İn<.:'holu süvarisi l1/T?mırıuz/H38 pazartesi güuü :ıyni saalta y:ıpıl:ıcak artırmada bedeli ~atış İ.::i· 
~lthn 1 l't Ali ka )tan, te~·eı.111~ ~l~cağımı ruchani oı:m diğ'n alaeaklıları~ı o ğayıi ınPnkul il~ temiıı .el~ı.l~ 
dtnezl i . . 1 m.'.ş .ıla~.tkları mecıııuundan fazlaya ı;ıkmak ~artıh· en t;uk aı-tırana ıhale eılılıı 
ı · il cılıkten ay-1 u?~l1; ~~r b~del elde eı1ihııeı.se ihale yapılmaz ,e satı~ taleui diiı;N.. .. 

.1 na ya karar Yer- t> - Gayrı menkul kendisine ihalP oluııaıı kiııısı' derhal Ycya vcrılen muhlet 
l111şti r. için de parnyı ,·ermez::-!' ihale kararı ft>::-;lı ohınar:'\k kendi::::\İnden en· el en yükt::ck 

Yuı~~aşl 
teklifte bulunan kim ·e ~rzu ctıniı;. olclııj!;ıı bedelle alııwğ:ı razı olursa 011:1, raıı 
olmazPa veya lıııluıııııazsa hemen oıı be\' giin miicldl'tlc ~~rtırınaya ı;ıkarılıp f'ıı ı;ok 
artır:ıııa ihale edilir. iki ihale arasındaki fark \'t: geçen p;ünler i<:in ~·üıclc be:-;; 
hı•s:ıp olunacak fai'l. ve diğer masraflar a~·rıca hükme hacet kalmaksı~ız meırıuri
yetiınizce alıcıdan tah ·il olunur. 

(' ğ 6 - Artırmaya iştirak edenlerin kinneti muh:ıınıncncnin yüzuc \,'edi hıu;uk • ucu unun sal"rlam l . 
n1asını ist' t-ı 0 · nisdetinde pey akt;ası veya milli uir lıaııkarıııı teminat nıcktuuunu tc\'<lİ e<lecek-
boı .. ıyorı:an ona bol t' Uzu ır. 

ı ın, in<"ir, fındık · ıortak 1 ' 7 - Bütün masraf ve yüzde iki buçuk kuruş clellal ücreti rnii~teriyc &ittır. 
)'ecUr. a 1 elma kay ısı 8 - Şertııame 24/Mayı•:/938 tarihinden iıibarcn her kesin 938/98 sayılı göre 

lJilmesi için açıktır. Keyfiyet olsuretle ilan olunur. 
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Sayı 937 

PİYASA-
Cinsi 

l lııµ:da>" 
;\rpa 
lJ ıı Bir t•uval) 650 
l>:ırı • - 3 -
Xolıut - --4- 50 
~--· 5() ~lt'rl'itnek 

1 ,irinı; 22 
Sade Yarr--90--

- '"'--- - --
Tere ~~!!·ı 73 __ 
Ze~rtiıı y:ı,!ı 
Yiin -
Deri 

~I :ı lıJı. p 
~lazi - -

Kt\. ıııe :;kkc>ı 

'! oz sPker -·-Ealn e 
~:ı hım 

Ç:ı>? 

Kıını iiziiııı 

1 >ı·lrnıez 
ll:ıl 

l'ı•ı..ı; ı 

Sıı<:ıık 

-.- -

• 
ULUS SESi 
ABONE ve iLAN 

Şartlara 

-·~ ı bone Şartları 

ı:;ı 

;... 

.\ylıfrı ~ ()o 

.. = ·;: ;:I 

~~ cı-
:r:.,2' 
~ 

Kuruş Ku ruı 

{\· .\\'Jıtı·ı 
, - ı-. 

300 
--
ı\ltı Aylığı 450 800 

~l'lll'J İ .~rj 
~ 800 11500 

İL4.N ŞARTLARI 
İlfı.ııın bencr satırından 

Lllfl Kuruş alınır. 

İltııı neşrinden mesu-
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

Yurtdaş! 
'Yiyeceğin, geyece .. 
ğin velhastl her şe
~·in yerlisini kullan
ına yı yeni içtiı11ai 

1 ahlak emreder. 



J D A R ~H AN E~ İ' 
Eaki Halkevi Btaul Husıui Daire 
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Telğraf Adresi 

Mardindc "Ulus Sesi,, 

. 
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,-• , 

Fiatl her keseye elverişli 
Büyük radyolar1n evsaf 

ve kudretinde 

s 
Nushası 15 kuruştur 

Gazete müvezzilerinden' araymız 

• • 

. Lüks gösterişli 
bir radyo 

t 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

M. Sil'et Bayar 
Baaıldığı yer: (ULUS SESİ) Basımevi 


