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s.lalW ve Bapaalaarrlrl 
sbiET BAY Alt 

18 }fAYlS 1937 

SALI 

~ SİYASAL GÜNDELİK TÜRK GAZETESİ_ -
SAYISI (2) KURUŞ'tDa 

Onunca Yıl Kuruluş yılı 1 Ağustos 1927 Nayı: 827 

Kamutay Hariciye Vekilimiz 

leni Yıl Bütçesini müzakereye ~asliyor 
Romen Devlet adamlariyie görüştü 

937 Yılı Bütçesi geçen yıia göre 
20 milyon 257 bin 41 iira fazla dır 

Ankara 17 (A.A) - 1 ki vaziyeti tetkik et
Hariciye Vekilimiz miş ve görüşmelerde 
dfıo Bükreşe varmış- bulunmuşlar. 
tır. 

Rüştü Aras Bük-
Anka ra 17 (A.A) - I rini bitirec~k, kanun reşte Roruen devlet 

l<an1utay bugün dev- layihasını h~y'eti un1u· adan1larile birlikte 
le~ deınir yollan \'e n1iyeye sevk etn1iş Avrupanın ortasında 
lun.\nları işletıne u- ve cenubi şarkisinde-- Soaa 2 acl aayfada -

tnunı 111i'ıdürlüğü n1e- ----------------------ı 
n1ur ve ınüsta hdenı-
lerinin ücretlerine ait 
kanun layih·1sının 2 
tlci ınüzakeresini Y"P
lllış. ve kabul etn1is
lir • 

. &üyük Millet Mec
lısi bütçe encün1eni 
~937 nıali yılı bütçesi 
lilerindeki tetkikle-

Türk Hava Kurumu 
Genel merkezinin toplantısı 

Anhra~a ~ir motorlü tayyare me~ta~i 
ve Parasüt kulesi yapıhyor 

~----------------1 

Liselerde Türk Kuşu kampları 
açılacak 

Arnavutlukta 
• 
ıs yan 

Ankara 17 (A.A) -
:rnavutlukta eski 
t 'Ztrlard:ın Ete.n to
b~llUnun idare t:ttiği 
h •r ihtilal hareketi 
b aştanııştır. Hükumet 
~~tırnıağa çalışınak-

ır. 

Ankara 16 (A.A) -Türk 
Ha va kurumu genel merke-

1 
zi kurulu dün aJtı ayhk top

. Jantısını yapm1ş Raporları 
tasvip ve 937 /988 bütçesi-
ni kabul ttıni~tir. 

Aynca altı viJAyet mer
keıinde Türk kuşu şubeleri 
faaliyete geçmiı,tir. Bu ıene 
Türk kuşu şubelerine kayd 
edile:ı gençlerin ıayıın 25 şi 
kız 483 çü erkek olwak üz
re 158 dir. Btrnlann 128 zi 
tam sıhhatlı çıkmış ve ders
lerP başlamışlardır. 

Aıık:ır:ıda bir motörlll 
Tayyare mektebi ile aukara 
\'e lımirde paraşüt kuleleri 

yapılmaktadır. Almlnydail 
satan alınan on mekter tay
yaresindtn başka iki rekor 
planörüde getirilmiştir. " 

Liselerin \'e ayni dere
cedeki mekteplerin Birinci, 
İkinci ve üçüncü smıflann
da Türk kuşuna ya711ı olan
ların askerlik kamplannı 
Türk kuşu kamplarında ge
çirmeleri kararlaştınlmıştır. 

Ankarada Türk kuşu o. 
lan ,.e aynea Tayyare ça
lışmaları için bir meydan 
satın alınmaktadır. lnöoQ 
mıyJanı alınmıştır. Küçik. 
yaştan Havacılık sevğisi a§ı-

Eaıe~ll l'ulbay 

Sükrü Ali 
Istanbul Saylavı 

oldu 
Ankara 17 <A·A> -

Boş ola n İstanbul 
Sayla vlığına C · H. 
Partisi meclis nam-
zeti gö:sterilen en1ek
li Tuğbay Şükrü Ali 
seçilmiştir . 

19Mayıs 
Spor ve Gençlik 
Bayramı kutlama 

" programı 
İkinci ISaylaaıısda 

Jamak için Ankarada Gazi 
Terbiye Eosttıtüsllude, tı.anat 
okulunda modeJrilik dersleri 
verilmekte<lir. Sanat okul 
talebeleri bulundukları şeh· 
rin orta tahsil müessislerinı 
ve ilk mektep talebelerine 
ders vereceklerdir. 

Kurumun son bir yıllık 
geliri 4755766 liradır. Bu 
paraoıo 1163554 Jira11 pi
yanğoya aittir. 



• 
Sayfa: Q 

(ULU~ sgsl) 

I_ _ 1 T elğraf _Haberieri s 
Kamu SPOR ı<uırıı.u l~AMA 

. Yeni Yıl Bütçesini müza~ereye _aşliyor •4 +o • oo ••••~• •••~ ~•• •••'>+ .. 

(Baıtarafı 1 incı yUzde) 

buluı1n1a kta<lıı·. 
Bütçe encürneni hü

kun1etçe tek 1 if edil
n1is bulunnn ~~U n11J-. 
von ü7ü hin 'il~linıva 
kar~ı 1 ü37 nwsnı f ı iÇin 
231 n1ilvon 17 bin 7iü 
lira tahsisat verilınc 
sını tckiif etınekte-

dir . L<-i vihada bu 
n1asraflar karşılığı 
\'aridatta hükfıınetin 
2~9 n1ilvon ü77 bin li-. 
ra sına karşı 231 nıil-
von 20 bin lira ola
~ak tn hnıi n ediln ıek-

2ı)7 bin 41 1ir~1 f~ızlc~
lık g-österınektedir. 
Bu f H zla lığın rn ühiın 
bir kısı111 nnıc hizınet-

1 19 Mayis 937 Spor 1 dccck talebenin geçld re•· 
Bayramı kutlulama tört:ni mi icra kılınacak, Evvelden 
saat 15 te P rk meyd3nın· kız talebe 've ondan sonra 
da yapılacaktır. Sabahtun 1 Erkek talebe larnf mdan Jim· 
itibaren bütün cadde ve so· na&tik lıarckellr:rl yapıla· 
kaklar, vesciti nakllye bay· cnktır. 
rnklanacakbr. 7 Bu gösterilerden 

IC:'rinİıı gittikçe art:ın 2 - Uğleden sonra s:ıat sonra başta talebe :arkasın-
. 14 buçukta Orta ve İlk Okul dan spor.cular olduğu halde 

İnkişafını ist ilzanı et- t alebeleri mekteplerinden v.:ılinin önünde geçld resmi 

ti~:i ınasr~ıflar \'C nıil- V t! Spoı·cnlar Halkevinden yapılacak ve Alay bozal· 
.... lıarclıet cder~k önlerinde mn!uu:r:m meydandan dışarı 

letlerin sihihlannıa Bando olduğu halde ve mil- çıkecak, meydanın medha-

ya rışı ka r:.rn.;;ında ınuh- li nıar~lar aöylcy rek Park ! lindc Bando öne geçerek ve 
. meydanına toplnnacak ve onuncu yıl marşını bir ağız· 
t C il 1 C ı k a I' Ş) l J k ı af" C\ \' C ilişik krokiye göre yerim· ini dan V- bando ile berab2r 

tecn vuzla n:ı k:ı rsı \ ' ll r- alacaklardır. • söylemek surctlle lıiik~met 
', ~ j 3 Tam o:mt 15 te valı meydnnınn kadar bir goate· 

dun korunn1nbıln1e- beraberinde askeri Komu· ri gezişi yapılacaktır. 
sİ ne yeter ferccede tan Hnlkevi ve Belediye Re· 8 Hükumet nıeydanın· 

,,, (. isi, lrlaarif Müdüril ve Spor daı: dönüşte talebe ve spor• 
111İ11 İ 111üd af~1 e:11111za bnşknm olduğu halde talebe cular d ,.. , tolu olarak yeril 

ve Sporcuları teftiş edecek- yerlerin dön~ccklerdir. 
aid hiznıetkre avnl. lerdir. 1 9 - .ından sonra kala-

111(.l k tn Sıhhat, ı\la a- 4 Teftişten sonra mey· 1 cak zar . nda spor alanında 
tediı-· 212 111ilvon 7J.j rif, Nafia, Zin~cıt ve 
bin 5 ~ lira olan rn:rn \ iktisat işleriı:.e :lİ<l fa
hütçesıne nazaran en- sıllara da ınuhını ra
cün1enin tt"sbit ettiği kanılar ilci\'e edi!ıni~ 
u:~7 bütçesi ~o n1ilyon bulu11nu1ktadır. 

dana Türk Bayrağı çekile- futbol maçları ve atletizm 
c eh ve bunu mütenkip Ban- yapılacaktır. 

do, Talcb? ve sporcuların 10 - Geceleyin HaJke· 
iştirakilc istiklal marşı sÖy· vlnde Spor • hakkında bir 
leneceklir. lıonfırans v erilecektir. 

5 19 Mayıs gününün 11 - Bu proğramın te• 
mannsı V..? Tarihi kiymeti, mami talbikine, KliltUr dl· 
Sporun hedefi hakkında Zi- rektörleri ile Halkevi ve Be· 
ya Kılıçözlü bir söylev söy- lediye Reisi memurdur. 

ispanyada 
Şi~~etli mu~are~eler ~evam e~iyor 

Ankarn 17 (A.A) - ı 

İspanyada Bill>LlO cep, 
hesinde şidd~tli nnı

harebeler olınn kta -
dır. 

Bir \'apur ekserisi 
kadın ve cocuk ol
nın k üzere ( 4000) kişi"
\'i haınilen Bilbaodan ... 
;\Vrtlnııstır. ,,, . 

Asi l~avvarele rtn 

\ T elensiya yı hoaıba r
d u ı1u1 n et n1esi neti· 
<.: esinde .)3 l< i::;i öln\ÜŞ 
v ! lfıO kişi varalan
nHştsr. 

İngil iz SC"'farctha
nesi le ....... n1 nsız kon
·olosha nesi hcısara 
uğra n11ştır. 

l e y ccektir. 12 İnzibatın teminine 
6 Söylev biter bitmez de Emniyet MUdilrll memur· 

b ed-:?n lımr~kctına iştirak e- dur. 

------------~--------------------~-----------

Habes Harbı 
!9 

• 

taly y mi yar 7 milyon liraya 
mal ol~ 

Ank~r:-t lH (A.A)' 
Rorn<ldan Yerilen r 
ha hen~ göre yakı lda 

nrsr('di lccek o·c ç n se-
~ ,..., 

neve a id ınasrafla r . 

ccdvelinde Hahesis--.. 
tan n1uharebesinİll 
onb'r ınilvnr yetn1iş 
b ş ıilyoı; lira;·a n1'1l 
olduğunu yaziyor. 



(ULUS SESİ> Sayı: 62i 

,-----·---===~===-' Mardin Vakıflar 1 
•• f pi y ASA ~ 

Z ehi rl ı rn~~~t?.~!ı~~.~~~!~: 
G 

<liğ·ı•r ınfü;lüınan "aı..ıflari gi-

a z ar hi hükmü yiiriimekte olan 

• • 
::tiG::? • :1yılı vakıflar kanunu 
~t>rçevesinc girmiştir. Bu 

Klloau 
~. ıcr. sa. -

Buğday 4 7f'> 

-----------·---------~ ı gayri ıııfü,Jirn \'akıflann mü-
.. tt>vellilikleri ~iındıyc kaclar 

Nohut :> 

Arpa ;{ 
yazan: Orta Ok~l Tnlıi~·c iiğ'retml'nl 

Sedad \ csu •ey. 

-8 

lesuen·bromUr 
Renksiz bir mavidir. Ze

nı:ı nla c•:.;ıııerle~ir. • Demire 
~ok te .. ir eder. Su iiı' te-
1'.~:t. tan y~l\ aş yav:ı~ t ·hal
lıtJ eder. Dakikada 48 miliğ
tanı teneffüs eclilirse iıı~am 
iiJdUriir. Bir litre ha\'ada 
o,ooı ıniliğraııı lnılunur~a 
~özueıı yaş getirir. 0,015 
l ·ı· ııı ığrauı olui"s.1 orada otu-
ttılm:l! .. 

iCokusu 
Za vi f l.Jt:ııızi ıı koku~uııu a . 

lldınr. Bazan tere kokusu-

Te. iı i :.ıtıi dt>ğ'iltlir. Bir 
k:1ç dakika ~oıır:ı keıHJi::;ini 

lıelli eder. 
Bu ~ınıf g:ızl:ın sııllJtur

lnr. Mermi patlaclığ"ı zamaıı 

irıı·e zerrlPr lı:.ılimiP ha \'aya 
y:ıyılırlar. F:1kat az ~onra 
bu küçük zereler birlıirile 

hi rl(':;;nek ha \':tdan ağır zN
reler te~kil euPrlcr ve \"L'l e 
inerler. Buııt.l:ııı ~uııra lm 
gazlar ile teıwffüs yolu ile 
zehirleumt•k rniinıküıı olnıaı. 

- Sonu Var--

•la duvulur. Mardin Hukuk 
li~n~il bromür 

Hcnksiz bir mavidir. Bu 1 Jlakin1İiğinden; 
da ev\·elki gibi zeı;ıaııla e:;- ı ~ta rdin) i Yahya oğ
~1cı~ıeşir. Sudan geç müte- lu Abdulkadır vektli 
0
8 ır olur. Bir litre havada 
u·~04 nıiliğram olursa ._i<l- Behraın tarafın<lan 
t:tle va:.;Jar getirir. Mardinli Yahya o<>-lu 
l{ok.~su Tahir ve kızı .Fal~ıa 
~<en<Iisiııı ımdı:,u. tur. ve Yusuf o<.rlu Sadık 
~ıoraseton ô ı 

h 
llt~ıık il'. bir mavidir. Gaz ve sa irc a leyhlcrine 

aı· · b" kik111?e iken suda erir. lJa- açılan ı r bap ha ne 
eu·~oa 24 miliğ-r:ırrı teneffü:5 ve arsanın izalci suvu 

ılırse insan üliir. d h 1 · · 
Bir rt " ı .. ı- o OlH avasının nıu ,.ı <en1e 

lif}" ı re ıa' .H .l , ] • l 
11ftruın olursa yHı;; getirir. sınde n1ez )Uruna da-
l<okusu ı Yetivenin ilanen tcb-

~ Alkol ''ı•ya klorförme ı ·.., ·d · ld · 0 · h l<l nı,•r. ıg e ı ıbı a e nıu-
~llsırtıcı Gazlar 1 h.1 ken1eye gelın<>ıniş 

uıe 1h~nhırııj dııldıınılılıığ"ıı olduklarından giy:tp
t~. rı~ııleriıı üzerine mavi haç lnnnda nuıhakenıe. 
Ra~~:. Yaııılu~ğı i~iıı hıı sınıf nin icrasına ve i bu 
de .. 1a mavı ha~ ga2lnrı da ~ 

rıı~ır. gıyap kararının ıltı-
\e Lu g-azhır buıun, genı. nen tebliğ ettirilnıe
<.li., gı~J::ığ-a lt•. ir ederln. Ba~ sine ve ınuhakeme-1 
·· ::ıgrısı \' K Oksu . apar. usturur. • l/ô/ 93... · 
lı .. ttUrler. :Mide ve kadar n ı n ı pa za rtesı 
eııuı . ~ " - 1 · l l ~olunu yakarlar. gunune ta ı ona {a- , 

tek bir şahsııı üstiinıh" ol- 1 

ııuıyıp ceımıatlan tarafınuan 
seçilmiş \'e muvakkaten va
kıflar g-eıH·l <lirektiirlüğii ta- f 

rafııHlaa yeni çıkan talimat- 1 

namenin t~ltlıikiıır k:ı<lar : 
tnsdik ctlilnıiştir. 1 

YPnİ ı;ık:rn l:diıııatııauw- i 
niıı tatbiki miiııa::.elJctile , 
.&farelin Vakıflar direktörlii
ğii ( Kil<l:ıui.) l$iiryani ka
dim.) 1 Erııw ı Katoliı,,) (Sür- , 
yan Katolik ) n1kıflarmın 

ıııiitP\ ellilikleri vakıflar k:ı
mııı ve ııiz:unııanıe:inc \'e 
ollıalıdaki taliııı:ıtnamc hii
kiimlc:ı'İnP güre (tek) ıniite

\"Plıi t:ıyiııiııi mcelınri kıl

rnı~tır. Teanıiillerinc göm 
tek miitev('lli tayini ·. c di
ğor mii:slim:uı ,·akıfhu ı mii
tcYellileri gil.ıi de t.ılim:.ıtmı.-

nıeye ı.;ifre ıniittvelli olnı:ık 1 

btt'~··mlcrin "akıflar ııizaın-

rıaınt>:'İııin ôl inri ın:ıddcsi-

ııiıı lA) ve (B ı fıkralarında 

gii:sterikıı ':ısıfl!lrı haiz hıı-
lunup l.rnlunımıdığı \'C her 
suretle emin ve iyi ahlak 
:-alıihi oldıığuna dair hak
kınd:1 yapıl::ıc·:ık tahkik:ü 
ile tcLeyyiin t•ttikten sonra 
\'akıflar dirc•kt ,irliiğiinue tas
dikten sonra miittvelli 0la
rak t:.ıııılacukl:ırı ti!ıefle ta
rihi ilıal<'tlen itilıarPn mayi-

1 

::::in 2:i ne kadar ıııih;:ıade 1 

Puildiği ilfı.n olunur. 
• 

10/1 t/18 -------

Mercimek 3 

Yağ 7.) 

Deri 1 ııo 

Yün 50 

Badem 2:> 

Badem içi 100 

l'irinç 1U 

Mazı ::10 

Zeytin yağı 80 

Ş~ker 3:> 

Kahve J 9-... ;) 

Sabun f>O 

Çay 300 

uııus sEsı 
Abone ve ilAn 

şartları 

Türki)·c llarlç 
için için 

Bir A vJırrı no 
• t') 

Üç nylığ"ı 180 
rar vc:rilnıiş olduğun 
dan ınezburunun nıez j Altı aylı~ı 800 400 

kür günde ınahkeıne Seneli~! 500 800 

ve asa le ten veya \'e- İlanın beher satırından 
kaleten gelnıedikleri (10) kuruş alımr. ilan 
takdirde evvt iki o-ib' 1 .. neşrin~en mesutiyet1ka-

,...,I 
1 ~ bul edılmez. 

giy::ıpJarın<la n1u1a- il 
l 

: ı GünU. geçen nuslıahır 
kenıeye devanı o u- a 10 kuru~tur 
nacağı ilc'\n olunur. ~ 

1 



Umumi neşriyat·vc·yazıltlerl 
M\idürU 

SiRET BAYAR 
Basılmayan yazılar geri 'cı itmez 
Basıldığı yer: Ulus Sesi Baaunevi 

MAR i 'DIE 

uı us esi 

ıDAREHANESı 

Eski Halkevi Binası Huauai Daire 

Telğraf Adresi 
Mardiııde uUlus Sesi» 
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