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Başvekil Bay Celil Bayar 
binicilerimizi tebrik etti Romada 

. . ., .. Ankara 4 (A.A) - ı etmiş ' 'e bu nıuvaf-
~o'.na~la. Türk hi- ~a_kıyetten Atatür- Kamufav'~a 
ıııcıJerının kazan - kun de nı~nınun ol- l U 
dığ·ı nıu va ft~ı kıyet- duğ·uiıu kendileri ne 
ten dolavı Başve- bildirn1iştir. 

Ankara 4 (A.A) 
l)ün cı kşn nı Ro-
nıaya varnıış 

olan H itler hu
rcıda fevkalade 
tez[! hürcı tla kar
ştla nınış \'e bu 
günde Şf ref ıne 
l~onuıda bir çok 
nıer<ısİnı yapıl
nnştır. 

kil Celal ·Bay,ır bir Şükrü Kayada 
telgraf göndererek Parti na nHna teb
kendilerini tebrik / rikte bulunn1uştur. 

ltalya, Montrö mua~eOesini 
tas~i~ etti • 

. Ankara a A. A. -
!
1
t a l Y a h ü k u l 11 eti 

n <>ntı·.. 1 d . . o rnua ıe esını 
tadile etti<Vini hüku-
~1etin1ize bildirnıiş
tır. 

Küçük itilaf 
Konferansı 
Ankara 4 (A-A) -
Küçük itilaf kon 
~ransı bugün Sına
ıada topla nn11şt ır. 

. ..., 

İtalya Hariciye Nazırı 
Kont Ciyano 

Çin orduları 
ilerliyor 

Japon cephesinin yarıl
dığı haber veirliyor 

Ankara 4 (A·A) -
ffankovdan verilen 
bir haber bütün ge
ce .. 

suren n1uhare-

l
beden sonra Çinli
er T · aıersvang şi-

n1ali şarkisinde se
kiz kilonıetre iler
le111işlerdir. Japon 
cephesinin yarıldı
ğı haber verilnıiş
tir. 

Ankara 4 (A.A) -
Kaınutay bugünkü 
toplantısında ve rf er- ı 
cin kazalarının Er
zincana ba<rlanına-

ô 

sına dair kanunu 
kabul etn"!İŞtİ r. 

~@\~ lb><§l k©ı n 
Yarın Belğrada hareket 

edecek 

F rankocular 

Madridi 
Bombaladılar 

Ankara 4 (A.A) -
Franko kuvvetleri 
dün o·ece ı\ladridi Bcış\'ekil Cdal B:t- ziyaret ettn{' k üzre 

ya r refakatinde Ha- Cunıcı günü Ankcı
ricive Vekili oldu- radcı n h :lrcket <de-

t-t 

şiddeti i bir bonlba r-
duına na tutınuş -

ğu h:ılde Belgnıdı cektir. (A.A) ......... __ .......... __ ..... ______ , ... ~ }ardır. 

Anhra Şe~ir 
Tiyatrosu 

Dört gündenberi 
şehrinıizde bulunan 
Ankara şehir tiynt
rosu bu a kşa nı son 
ternsili verecek ve 
Aukaraya dönnıek 
üzre varın sehriıniz-.,, . 
den ayrılacaklardJI". 

YAR 1 N 

lla1kevinde 
iki gece,, 

Yazan 
Ziya Kılıcözlü 

Şehrimizde 
Felaketzedelere yapılan 

yardım listesi 
Lira 

10 
5 

1 
1 
2 
9 .... 
1 
5 
2 
2 
2 
2 

979.90 
1016,~0 

la im 

Vali Fehmi Vural 
Defterdar H:ığib Kökeş 
.)f uhasc lıe Müdürü Halil Mumcu 
Varidat Müdürü Arif ~iron 
Tahsilat şefi İzzet 
~luhast>bc mmnuru H1z1r • 
Tahakkuk memuru Abdullah 
Tahakkuk kontrolu Muhsin 
Hazine vekili Süleyman Bayar 

,, " Tevfik 
Varidat memuru Raci Ete~ 

" " 
:Mahmud Oztürk 

,, ,, Mehmed ücel 
Viiııkü listenin yekunu 

Yekun 



Sayfa 3 

Seçme Haberler 

Maaşları 

Haciz edilmeyen 
memurlar 

Ankara, - İş ka- 1 nu tatbik ediln1iyen 
unu hükünıle~in~ l yerlerde çalışan ve. 
öre en aı on ışcı va serbest iscilik va -
'.altştınnağı icabet- ~)anlara ta~bik ;t
ıren yerlerde ça- tikleri nnlasıllnıştır. 
ışan işcilerin 30 lira- · 
a kadar olan üc- Kanunun bu istis-

retlerinin haczedi- nasının yerinde tat
lcn1iyeceği ınalun1- bik ediln1esi lüzun1u 
dur. Bnzı dairelerin altı.kahla ra bildiril-
bu hükcnü iş kanu nıiştir. 

Memurların mezuniyetleri 
Ankara, - l\1aliye 

Vekaleti men1urin 
kanunu nıucibinc . 
111enıurlara verilen 
senelik n1ezuniyet
lere aid tebliğatta 
mezuniyetin isti n-ıa l 
edileceği zanıac ta
yın ediln1iş olrn~~ı · 
na ra ğn1en bazı me-
111 ur la rın senelik 

mezuniyetlerini ta

yın edilen bu n1üh
letle rden çok sonra 
kullandıklannı gör
n1üş ve bu vaziye
t iıı önüne geçmek 
için yeni bir karar 
alrnış ve kararı ala
k,ılılara bildirnıiş
ti r. 

Yeni Seneye 
Avans bakiyesi bırakılmıyacak 
Ankara - Finnns \ tarını veni seneve 

' .J "' 

Bakanlığı, finans yı- avas hakivesi bırak-
Jı sonu oln1ası dola- ınan1aJan~ı kar'1r
yısile n1utenıed ve laştırnlıŞ ve bunu 
muhasiblerin avans- alakalılara bildir
larını vaktınde ve • n1istir. 
temamen kapatrna- · 

Atina-Selanik-istanbul 
hava hattı 

Atina - Yunanis
tan hava nakliyatı 
ku n1panyası hava 
hatlarını teındide 

karar vern1iıtir. İlk 

olarak Ati na - Sela
nik hattı İstanbula 
kad~tr uzatılacaktır. 
Bu s eferlere bu yaz 
oaşlanacaktır. 

uı.us SESi ---
ŞEHİR ve 
· İL Ç B 

il J 11 E R l.J E R İ 

Zabıtamızın 
Bir muvaff akıyeti 

Bundan bir kaç 
gün evvel itiınad 
ticarethanesine aid 
bir dükkana girerek 
buldukları beş alh 
lirayı aşıranların 

<lana çık~rılnlIŞ ve 
hun hı nn üç ay önce 
yine itin1ad tİcdret
ha nesi ne a id olan 
bu dükkanla n1aran
ğoz çarşısındaki bir 
den1irci dükanını da 
açtıkları anh1şiln1ış
tır· Bunlardan dör
dü tevkif edilerek 
adliyeye teslin1 edıl
nıiştir. Diğer ikisi de 

_ F!! 

Raik bilgi derlemelerinden 

Maniler 
Dcrky<:n: Kılı<:özlu 

-156-

Giilü deste bağladım 
iki hisse bağlacltın 

Birini canım için 
Birini do ·ta bağla<lım 

-157 -
.Maniden ml'stiuı otrlan n 

Ezelden dostum oğJaıı 

bittim eYlenıuiı:;sin . . 
Ben sana küstüm oğlan 

-158-
Kasları kıldan iııce . 
Ölüyom görmeyince 
Senden başka yar sevmem 
Aslına ermeyince 

-159-
Karanfil kurutmadım 
Yar seni unutmadım 
Y cdi yıl bekar durdum 
Üıstüne yar tutmadım 

-160-
0ğlan adın Osmandır. 
Tüfegini yaslandır 
Babam beni \'erecek 
Sarı altını seslendir. 

nıer'i oğlu Ali l\1er'i 
nıedrcse ınahallesin

den Alehn1ed oğlu 
Abo, l\1ehn1et oğlu 
ma ranğoz Mehn1et, 
~1uhittin, Kel İsn1ail 
Scyullah nıahalle
sinden kasab Ahınet 
nıedrese nıa halle
si nden ha nıcnaJ VclS
fi oldukları z:ıbıta-

aranınaktadır. -------------
Zabıtanıızın bu hu
susta gösterdiği gay 
ret, faaliyet ve ba
sireti takdirle kar-

n1ızın gayreti le n1ey- şılarız. 

Bay Cahid Çubukçu 
Diyarbnlnr Halk 'fahsin Cahid Çu

evi başkanı ve Di- bukçu dün şehrin1İ
Y~' rb~ kır gcı z~tesi ze gel111iştir. Sayın 
sahibi, dain1i cncü- n1eslektaşın1ıza hoş 
ıncni üyesinden Bayı geldiniz deriz. 

20 bin Italyan çiftçisi 
Trablusa gidiyor 

l~oına - Nazırlar 

meclisinin aldığı bir 
kn rar ınucibioce, 

ttşrinievvelde yirıni 

bin çiftçi, İtalyan 

kolonisini takviye 

etn1ek üzere Trab

lusa gönderilecek

tir. 

80 Gazeteci Romada 
Berlin, - Bitle

rin İtalyaya yapa
~ağı ziyaret müna-

seöetile seksen Al
n1an, ğazetecisi ita)
yaya gitn1iştir. 

t Garib Vak' alai :.: ı 

Kur~a ~ücum e~en 
Eşe~ 

Erzurum un Hınıs kaza.· 
sında çok ğarip bir v:.ıka 
olmuştur. Maıızayı gören
ler katıla, katıla~ gülerek 
anlatmaktadırlar. 

Malum olduğ'u üıre da
varları ıııuh~tfaza için kö
pekler bekc;ilik f;tmekt~dir. 
küpeklPri kurtlara alıştır

mak <laha doğru u kurtcul 
olup olmadıklarım öğren
ıııek için kaı_;;abanın orta~ı 

ııa ayağı zincirli bir kurt 
rretirnıisler her kes köpcrrj. b ~ ~ 

ni ketirerek imtihan ediyor-
nıüş gelen otuza yakın 

köpekten ancak bir tanesi 
kurda sal<.lırmak cegareıini 
giiıstermiı;; fakat o sırada 

o civarda ba~ı bos dolasan . , . 
iınauı lla~anm e~eği anı-
rarak kurdun üıeı ine 
saldırmış ilk hamlede kur
dun boynuna sarılan e$ek 
K.uruu yere yatırmış arka 
ayaldarı ile ezrnege çalışır
ken halk kurdu eşegin elin
den zorla liurtanmşlatdır. 
böyle bir vaka şimdi)'e 
kadar ne görülmüş ve ue 
de işidilmiştir. 

1 

G 

tı 

le 

h 
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Yurttan Haberler 1 
Cln•i t 

Kllo•u 
.. Kr. Sn. 

ataklık 
Kurutuiuyor 15 Din liralı~ Vilayet Defterdarhğından Bu<rc]av 4 

_A_r,....~;....a-:·e---ı3l ·50 

_U_n (Bir çu\·al)\650 l = 
k 

.1 1 1 - (44319) lira (54) gönderi1en 39750 liralık 
M e tep yaptır u ı a r kuruşluk bedeli keşifli tahsisatın asıl bedeli ke-

G
.. Ada pazarında Midyat kazasında yapıla- şif olan (44319) lira (54) 

ıokç ·· b l Erzuruınun pa - cak hükumet konağının kuru~a ib1ai! e<lilmedii!i 

1 
eoren ata <: - • ~ ., ığ k zar kazasına bağlı 987 mali yılı zarfım1:ı inşa takdirde sözü geçen kc- 1 

d 1 urutuln1akta- ~lakveris kövü hal- edilmek fü.ere ke~if bedeli şifnameniu 6, 10 ve rı ci 

b~r. Bu sa yede 50 ., olan 44:.lHl lira 54 kuruş mad<lelerindc yazılı şap, 
ın dönünı arazi kı kendi aralarında üzeriııuen 11/Xisan/938 sıva ile renkli badananın 
kazamlını 

1
, k para topla111ışlar, paz:ırtesi günü sa:ıt 13 de ke~i f bedelleri olan 45fü~ 

tır B ş 0 cıca .. - l bir çok kadın ve tekrar yapılan. eksiltmede lira 54 kuruş tenzil e<lil-
1 · urada ve koy- . . .. · hiç bir taraftaıı alıcı gö- dikten ımrıra geri kalJn 
erde da ınızl 1 k hav- ı kızlar hı lezı k, yu- rülnıediğinclen eksiltmenin ( ::39750) lira üzerinden 

.v~n yetiştirilıne~i , zük, .k~iı~e gi~i. kıy- ~4ü~ sayılı ~an~.n~ın. 4~ eksiltme yapılac3ktır. Ek
ıç10 t db" l . · 1 ınetlı zınltlerını ver- uncu nıacldesı ınuctlırncc siltmc neticttsinde mevcucl 
h e ır er ıttı- bir ay müd<lPtle ve parnr- tahşisattan tasarruf vuku 
az e<lileceö·i. bir nıişler, böylece 15 lık sureti~·ıe ve ı ... apalı zarf buldu!!u takdirdP- tasarruf b ö l . ı· <l .... . d J r> oğa ve aygır de- )~n ıra e~erın e usuliyle 11/ ~Iayıs /938 mikdari keşifnamenin 6, 

Po~u açılacağı söy- bı: n1el~tep ınşa e~- ç.arşarnba günü saat 14 , ıo ve 11 inci maddelerin-
lenılınektedir. nıışlerdır. ~1ektcb: n de kadar uzatılmıştır. de yazılı şap, sıva ile renk- 1 

bütün n1alzenıesini- 2 - Muvakkat tt'ıni- 1i badananın yapılması im-
nat mikclari (3323) lira (96) k!inı olduğu takdirde bu F d de ten"?İn eyle111iş kuruştur. i~ler de bu meyan<la ya-

ay alı bir filim lerdir. Şi111di bu 3 - Bu i~e aiu fcnut pılacaktır. Ve 1050 sayıh l 

gösterildi 
ı1ıek tepte 300 çocuk ~artname, ke~ifnaıne, nıo· muhasf'bei umumiye ka

c.lel ,.c proje g-ibi evrak ı nununun 83 üncü madde- 1 

o1< unın ktadı r · müsbite lıe<lelf'i'.l olarak sinin (H) fıkrasına tevfikan 
bedeli ihale mikdarının 

Darı 3 

Nohut -zı= 
Merr.inıck 4 \!- _ 
Pirin<; 22 
Sa<le Y ao- 95 · -- ,... --
Tere yuğı 75 
Zl1 ' tiii\.-:ı -~,.,-' 60 

- . -· ,_ 
lün 40 -__ __._ __ 
lkri 35 -....-------
Badem ~2 

~adem i<:i 6r>-ı= 
Ceviz 20 \ 

-Ct>\ iz 1Çi-- -=-40 -

-~1alılep jl= 
Mnzi 12 ıı 
Kesıııc Şeker 35 
-~----

'l'oz ŞP-kcr 32 
Kahve 1130 - --
~abun 45 -- --
Vav 310 1 

_!S_~~i'liinı - 20 \ı= 
Pekmez _ 22 ~-
Bal _iQ_\_ 
Pt•fitil ö5 , __ 
~ıı~nk ~ 

. ~lalatva Halke
vınin teŞebbüsiyle 
n~uhtelif nıevvele-
rın -
1 • an1balaJ· sekil-
er1 · · 

~ana~~ale~e 
Muhtar kursları açımı 

~Iardin defterdarlığı ile 
Nafia dairelerinden :ırana

caktır. 

4 -- isteklilerin mi· 
mar vcva. ınübendi:; olma
ları veya rcsmt ceride ile 
ilfm olunan talimatnanıe

dc yazılı ehliyet ,·csika
larını ibraz etmeleri mec
buridir. 

sü\üsüniin müteahhide te
minat mukabilinde avans 1 
olarak verilecektir. 

6 - İhale, defterdar
lık dairesinde yapılacak 

ve isteklilerin teklif mek
tuplarını ihale gününde 
şaat 13 çc kadar defter
darlık makamında topla
nan komisyona vermE'ğe 

mecbur oldukları ilan o-

.. ..... ... ' ...... 

ULUS SESİ 
ABONE ve iLAN 

Şartları f 
... nı öğreten bir 
thnı ·· · k gunıeı c e ha 1-
~ Parasız gösteril

nıışti r. 

Bir meyve diyarı 
olan şehri111iz halkı 
bundan istifadeyi 
unıuyor. 

Vfü.yet mmkcziııe 

bağlı oiitiin kazaların k(\y 
muhtar ' 'C kfltipleri için 
açılan kurslar devam 

etmektedir. 
Bu kurslarda auwli ve 
nazeri dersler verilmekte 

1 ve büyük faideler görül
! mektedir. 

41ımnıııııııııııııııııııınıı11enıuııuııınnuuıııııııııı11lllllmııı111uımııınunnıııınııııın11n11mn~ 
~ -
~ ~ 1 Oıritc§lOkY o . 
~ = 
~ F E N == 
§ = 
~ 
~ = ~ s 
~ 
~ ;::;, 
~ -1 ~c§lyf c§l~O:: 
§ = 
~ -1 Gençlerimizin bir çok ~ 
1 güzel yazılariyle ~ 
1 ~ 

ı Pet yatın~a çıtıyor! : 
... wııııııııııu11111111moıuııu~ııııwıııoıınınllll ı 

-- . 

f) - Mezklır inşaat 

için Maliye vekaletinden lunur. 18/23/29/5 

-·-Abone Şartları 

Aylığı 

Kuru~ Kıt rıı t 

tiç Aylığı 300 
---------
Altı Aylığı 450 800 
-----·---

Mardin 
Vilayet ~efterdarhgmdan 

A~ık bulunan (10) 
lira asli maaşlı vilA.yet 
merkez tahsilat müfre
dat ktltipliği için 9/5/ 
938 pazartesi günü mü
sabaka imtihanı açıla-

1 

Seneliği 800 
1
1500 

cağından isteklilerin .,_ __ __.;,_;;,._ ____ 11 

7 15/938 günü akşamma 
kadar evraki ınüsbite
leriyle birlikte defter
darlığa müracaatları 

ilan olunur. 

Tra hon1 bulc;sıcı kullan çocu \darına . 
bir hastalıktır ken- kullanma kirli eli-

n i kendi gözü ne ve 
çocuklarının gözle
rine sürnıe bilhassa 
kara~ineklerôen ka

İL.4.N ŞARTLARI 
hanın betıer 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
nıa yı yeni içtinıa i 
ahlak emreder. 

dini ve çocuklarını 
koru çare olarak 
sık sık ellerini sa
bunla yıka k endi 
nıendil ve havlunu çın ve onu yaşatnıa ı---------
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