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Sayısı 100 Paradır. 

da .. 
Türk Kamutayından 

yükselen 
Samimi ve sabit bir seda .. 

General Asım Gündüzün 
riyasetindeki hey' •• un 

C1H.AN. Harbi biteli l ıittikçe azaltmaktadır. 
p yı~·mı sene oluyor. 

1 
d akat ınsan~ar üz~rin- Buna rağmen Bal. 
re bıraktıgı tcssırler 1 kanlarda tarihin şimdi-

' e kuvvetlendirdiği Pm- , k d . _. 

An tak-
yaya 

rıeryaı·ıst "'k· .
1 

. ) e a nr knyctetmedıgı 
· ıı ır ve ı 1tı- .. . . j v <dl 

ı·aslar yirmi günliikmüş sukO.n ve ıstıkrarm doğ- . a tr o o 
gibi hala tazeliğini mu- ması ve kuvvetlenmesi a 
hafaza etmektedir. savaşında en ha~t yü-

rüyen Tür·kiye ittıfakı
Bnr· .1 .. 

1•1 un uunya ulusla- na aldıfrı komşuları ve 
na bu .. k'· k t"' 

ın·k gun ·u e ·ono d 1 · ı . d·-ı sıkıntı 1 ost arı e çız ıgı barış 
Çekr ve acı arı 

ıren bu kanlı badi- 1 yollarında her gün bir 
~~de~ sonra ulusların 1 az daha güvenli ve kuv-

.-\ n hıkvct 13 A.A. -
l3ü ü Erl {uııh r -. 
biye ikinci reisi ge-

Türk 

Antakya dan !Yası mukadderatı üze- vetlı olarak yürüınek
rınct~ _?iri biril~ çarpı- j te<lir. 
Ş~n ıkı zıd polıtika hü-

ner~ 1 .\sun Gündü
zün b:1şkcınhğında 
ki heyetiıniz dün 
bun1ya varn1ış \'e bir görüuUş 

çok ht>yec1 nh tezn-kum "üı·meğ·e başla. Savın Dışbakanımız 
rnıştır. geçen gün K.amutayda 

dış siyasa hakkında 
T" l~~ri başta Kemalist izahat verirken, mem
in~: y: olduğu halde leketımizin genel barış 
gen~ ıga, medeniyete, istikametine muhalif 
Çal e. barış \ e refaha olarak esen riizgarlar
hir ış~n herrak, dürüst dan müteessir olmadı
la 8~Yasa, diğeri bun- ğını, ötekinin berikinin 
p ra uykırı olarak em- karanhk maksatları bizi 
y eryaıist emeller taşı- 1 barış yolundsuı ve bu 
a~ ve ihtiras pe1 desi yoldakı milli davaları
dij asında gizlenerek mızın ıabakkukundan 
Uğ nyayı altiıst etmeğe geri bırakanıiyacağını 

hüratla karşılan- kenderun istasyo- Antakyaya birlikte 
mıştır. nunda general ~1;1- geln1işlerdir. 
Asını Gündüzü İs- ne karşılamış ve • 

lk©ı m lY"lt©ı v <dl©\ ispanya limanla-
Mahrukat ve orman kanu- rın~a 

nu kabul olundu Taarruza uğra-
yan gemiler 

P 
r.a.şan iki yüzlü bir açık hir surette teba-

Olıtıka.. rüz ettirmiş oldu. 
19 Mayıs gençlik hayra t ı l tsrni 

tatil oiarak kabul edildi 
Londra 11 A. A. -

Bütün gazeteler İs
•)C\ n va li n1a nların-Ne yazık ki virmi 

se ' · 
1 nedir genel barış yo-
uıılla sarfolunan gay
:~t ve emekler, ihtiyar 
buu~~~ .. '.~dak!l'lıklar 
Ya ıkı YU7.lu politikanın 
sınr:ttığı cereyaular ara
nı a heder olub git-

s. ekte, zaman zaman 
1Yaa ı da a ufuklarda pey-
uıu~~lan kara bulutlar, 
gU~e ~~·~ -~e?el barış 
a.ıtındının unutli şuaları 
ve .. a refah ve huzur 

rıct b. h füs ır avayı tenef-
etınet imk&nlarmı 

Türk Kamutayından 
yüksden bu samimi ve Ankara l:l A. A. -
sabit seda, bütün dün- B _ _ l ~i. l I t ~ l 
yaya şu hakikatı bir . ~yu < 1_ 1 e L ec-
daba ill?a vesile ol- \ lısı bu gun n~ahru
muştur kı: kat k.uıunu ıle or-

Yenl Tllrklye Ulu Şef 1 111311 k" nununa ek 
AtatUrkUn ytlkaek ilham kanun lfiyih,da rını 
ve lrtatlarlle hakkından l 
ye kU9Vetinden emin O}a- \'e U 1 USa l )a yra 111 

rak taklb ettljl açık ve ve genel tatil gün-
barı ıcı slyaaa•1na deYam 1 · f l 1 
edecektir. lakılib TUrkl- eri ne C\ 1( (:l l1Ull( n 
ye•I yalnız •aTaşın deiU, tadilat yapılnıasına 
barıfln da kahramanıdır. a i<l le\\' i h l \" t k (\bul 

... . "'· 
Siret Bayar etmi,tir. 

1 Bu sonuncu kn nun 
ile 19 ~layıs gençlik 

bayranıı günü tatil 

günü olanık k~bul 
ed i 1 n1e k t ed i r. T ~' ti l 
günlerinin ~onu Cu
n1aya tesadüf etti
c:ri t~~ ktirde nıüte· 
~ 

akib Cun1artesi gü-
nü de tatil edilec~k-
tır. 

' "' 
da taarruza uğra-
yan gen1iler n1ese
lesilc n1eşğul oln-ıak
tn devanı edivorlar 

~ 

ve şiddetli n1uka hi 1 
tedbirler alınn1asını 
istiyorlar. 
İnğiliz hükuıneti 

h f ta içinde bu nıe· 
sele üzerinde bir ka
rn r ~daca ğı bildiril
mektedir. 
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şte apishane 
Daranın en muazzam 

bir eseri 
-10 -

Suyun kenarında tıyoruz. İşte bir otomil 
hemen hemen Dm anın lıer ba1dc Mardinden 
yegan 3 yeşilliğini teş- geliyor. Kendisini se
kil eden ağaçlar var. I h1mhyoruz. 
Bunları biraz sonra ge- * 

1 
. h D 

. ışte ıapıs ane. a-zeceğız. b. 
ranın en muazzam ır 

Kafi derece istira- eseri işte geçmiş in-

Ankara - A~kert Ce
za kanununun 39 uncu 
maddesi şu ~ekilde degiş. 
tirilmesi hakkında hükfi
mct Meclise bir layiha 
göndermi~tir. 

SübayJarla Askcrt mel murlar hakkındaki tart ve 
ihracı mucip olmıyan ceza 
hükümlari askeri okurla-
rın mekteplerinden kayıt
larının F-ilinmeFıini ieap ct-
1iH·n ceza hükümleri, era. 
tın a!'-kere girdikten sonra 

i~IP.dik !P-ri suçlarından do
layı 6 ay veya daha az 
ceza hükümleri. 

hnt Daranın panaranıık sanların bu günkü, ya. ReBmi bir kiyafet taşı
manzarasmı seyir et- rınki, hatta öbir günkü yan rütbeli veya rütbesiz 
tiktt•n sonra etrafı gez- ne~le hediye ettikleri askeri ~ahıslar hakkında 
mel< üzre kalkıyO!'UZ. ölmez eserlerden bir herhanki uir makam veya 
l\lekteptep dışarı çıkar tane daha. KimbiJir ne mahkeme t:ırfın<lan Yeri-
çıkmaz hemen sola dö- 1 kadar zamandan beri Jen tt>vkif nıüz ·kkcrph•ri 
nüyoruz. Dikenler ara- terk edilen bu eski ve , askeri tevkifhanede ifa 
sından ayaklarımızı acı- mütevazi görünüşlü bi- olunaeaktır. Askeri şahıs 
tarak ilerliyoruz. Du- nanın ufak kapısı di- Iar hakkındaki r"ı "l:ır 
varlara çıkıyor, yeşil kenlede örtiiJmüş, dı- urnurrıi ceza ederiudc ~r.k-
11.kleı· arasına ~ı·zıenmiş s. ardan gürün üşü insa- 1 

~ tirilirkcn lizcrlcrinden ns 
sinsi taşlara çarpıyo- na adeta ufak bir pen. kerlik alametleri kaldırıla-
ruz. 1 çere süsü veriyor. Bi- {·aktır. 

nanın görünüşünde ka. 
İ:;;te bir mahzen bu- I pısı gibi har·içten insa- Cezaları lıitcn eratın ı 

ra5'1 tcsadiifen bulun- na clıemmjyetsiz ve ni- u·eri kalan askerlik hizmc:t 
muş şimdılik hayvan I hayet zeminden .. iki ik~ 1 lcreri tanıanıl.ınmak iizrc 
barındırma vazifesini buçuk metre yukseklı- ı cilıı·ıi askcriyı>yn teslim 
görüyormuş . Fener·le ğin<lc adi bir taş birıa olnnac:ıkbrdır. 
içeri giriyoı·uz. Dar \'C süsünü ı.•eriyor. Fakat M j k k J 
alçak hir kapıdan baş- bu ufak ve dikenli ka es e ı urs ar 
ka girilecek yeri göl'ül- pıdan içeri girince man- Hakkındaki ka· 
miyor. Kapının tam kar- zara değişiyor. İnsan nun 
şısında bir iki basa-

1 
derhal sağa sola doğ- Sınai nıüesseselt r -

nıak var. Kim bilir Yak- ! nı uzayan bir koridor-
ti (' ne imi--. ve ne için la karşılaşıyoruz. Ge de ve nıaden ?cak-

1 yapılmış. Tavan büylik j nişliği iki bu~·uk bo~u hffındCl nıes lek ı kurs
t(J Jarla yapılmış. Mun- 40 metre kadar. Bız lar açılına sına da j r 
tuzum bir kavs şeklin- ı sola <iönü\·oru.z. Bize / k I " ·ı " ~ı 

.. · <lnu n avı lası h ec-dc, bu yapılış sonuna yol gosterea Daralı ar- . " . 
kctdar en ufak bir hen- kadaşımız biraz ilerle- j l ıs ruz na nıesı ne a lı n
dcse lıata1;;1 gösterme. dikten ıonra duvar di- nııştır. 
den gidiyor. Bize ışık hinde taşlarla kaplan-
' u·en i' JJeri yul'aıı kal- ınış bir yer gösteriyor. 

]arının kurunması ve :ıira-

i esayıı;;ın teAm~ni hakk~n- 1 Cenubi Afrikda con 
daki kanım lavılısı mcclı~e r· . . . . . tıir 

1 . 1• 1 , · 1 C"'a"'l·ırı \ ıtı~nc ısının de ıhtızAr gc mış ır. .-ayı ıa " "• - . . . . ~ b·r 
na röre ıırai sahalarla çıftcı ıkı e~ek ko~dugu 1 

çiftci nıailarının korunma- yük arabaRile ormalar yo· 
sı bu kanunun hükümlerine !undan işine gidiyormuş. 
göre kuruJ:ın tcşkilüta mev
du olac:ıktır. Her köy ve 
belediye sınırı iı;inde bu· 
luna.n zirai saha bir zirai 
daire aclolurıacaktır. 

Nüfusu beş yüze kadar 
olan yerlerde çiftci mec
lisine iki, beş yüzden iki 
bine kadar olan yerlP.rde 
dört, burıdaıı fazla nüfusu 
olan yerlerde altı aza ve 
bir okadar vedek aza ser.i-

w • 

lecektir. bu heyeı. ayda uir 
<lafa toplanacaktır. 

Ltlyilıada c;iftci mccJi. 
sinin v~1zife Ye f>:alfı.lıiyetle 
ıi ta<la<l edilmi:;;tir. 

Sınav soruları 

Ha~~mda~i tah~i~at bittı 
Ankara - Haber alın. 

dığ"ma göre, bu yılın 

ikiııci Sınav sonıl:ırıııdan 
bir kısmı.mı Sıııavtlan öıı

cc tall•e tarafından öğrcı. 

nildigirıin anla~ılıııası iize. 

rine fütkarılık miifetti~leri

ııe yaptırılan tahkikat ne

tkcleıııı i~ \"(' soruların ba. 
sılma n: okullara göııtle
rilıııcsi işile alfürndar ol:ın 

hırdan nıc~·uıivetlcri tabak-, 
kuk edenler hakkıııda ıtap 
eden kaııuııi muamele ya. 
pılmıştır. 

Tanı kuytu lıir yerde 
arabanın önüne iiç :ıslan 

çıkmış, aslanlar, hHcfınıa 

hzırlanırken e~ekleı i bir • 
korkunun tr.sirilc arabsY1 

aslanların üzeriııe doğruca 

öyle bir suratle çcknıi~Ier 

ki eşeklerin bu görilledik 
cesareti, bu sefer asJaJarı 

ürkütmüş ve ü<; yırtici haf· 
van bir anda ortadan ka.yb 
olmuşlar. 

Tabii ihtiy<1 r çiftcidC 

eşeklerih yüzü $uyu tıür· 

ım:tiııe muhakkak bir ö· 

lüın<len kurtulmuş. 

Ha~ im in hoşlanmadığı 

te~essüm 

Bir ressarnın Y" P" . 
tığ ı resn1i beğennll " 

yen, kencl isi ne ben
zenıedi ği n i, ha kild 
hüvivetini isbat et .. 

" 
nıediği n i id<liD ede" 
rek nıcı hkenıeve b~Ş ., 
v u n 111 ve bu vüzde•1 

5000 lira t n~nıi nat 
isti v~n si ne ınn vı l ... 

, -
dız lar ı nd:uı Kons' 

d•rıyor. gt;;çnıişin bu 
~ iıksel\ escı ini uzun - Kuyu. 

uzun seyrecli~ orum . Derinliği anlamak 
Nihayette bir damla ışık , için saat tutarak taş 
gözuküyor. Oras a lrn- l atıyoruz. Taş eğer ço
dur gidiyoruz. Tepeden cuklar doğru saat tu
aç.lmış bir yarıktan gii- tuyorJarsa iki buçuk ile 
neş gündüz olduğunu üç saniye arasında dü
içerdekilere bildiriyor. şüyor. Şu halde 30 met-

Oıt aohl fen Sayfası 

tans Benet duruŞ" 
n1a esnasında, ın iı .. 
te ınadiyen gülürrı

sediğinden, n1a hke ... 
nıe reısı : 

Şimdi bir sUrü di
kenlerin arasından ge
çiyor, duvarlardan at-

re kadar bir derinliğe 
malik olması H\zıın. 

---~ouu Var--· 

Bir kaç gün sonra 
Zengin yazı ve resimlerie çıka .. 

caktır 

- b~. yan, n1iiten1a
diyen g ülü n1sen1el ... 
y;niz. ,\1ahkenıenİl1 

c iddiyetini bozuyor' 
sunuz!.. diye çıkış
ınııtır. 
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Türk· f ransız ·Suriye muahe~esi 

Annelere üğüt ! _PİYASA-

Pari~ A. A. - Ha\·as a· 
Jansı tebliğ ediyor: 

. Türkiye Büyük Elçisi 
ıle B t k Onne, arasında s 
enderun l'ancağı hakkın 

da. <ın gihıılen beri devam 
etmekte olan müzakereler 
Yeni bir saft · · · 
F 

ıava gırmıstır. ilb . ~ • 
akıka bu müzakereler 

son kayıd muameleleri 
esnasında mezkur toprak
lard 

suretle de Saııcak mesele-
einin uzlaşma yolila hal
ledilmesi arzusunu ğöster. 

mekle bu mutalaaya i~tirak 
etmiş bulunuyor. 

Bugünki , Türk kabi 
nesi bu yola girmi~tir . 
Pari~'te hakiki bir detand 
tezahür ettiği ' ' C bunun, 
temenni edilen anlaşma
lara süratle crişebilecc~'1. 
zannediliyor. 

Çocuk Esir gen1<.· 
l{uruınu Genel ı\1er 
kezi sıfır ynştnn bir 
yaşına kadar çocu
ğun nasıl bakılaca
ğını öğreten Anne
lere öğütün Birinci 
sayısını yen iden b:1 s 
tırn1ıştır · 

Biri uc ı sayı öğüt 
birer avlık vazılnuş 

ol "' 

12 tane ınektuptur. 

İkinci sn) ı öğüt; 
nasıl Çocukların 

. 
1 

beslenfcerri n i \'e nıa 
l:'J 1 

n1aların1n nası1 ha -

zırla nacağını öğre
tı r. 

Her iki ö<,.ütleri 
~ 

istevenJere kurunı 
"' 

pa ras11. o1a rrı k gön 
derir. «Ankarada 
bulunan Çocuk E
si rğenıe J3; şk~ n lr
ğına » bir yazı ile 
adns bildirnıeniz 

kafidir. 

Cinsi 
1 Kilosu 
Kr. Sn. 

Bıı!!da,• 4 
~\rpa ·- - _ ~3 · 50 

l "n (Bir <;U\·al ) 650 

l):;rı 3 ı-
:oh~- 4 50 
~\ en· imek _ 4 _I _ 50 

1 ) iri .ıç -;~ \-

' ,) 

Yiin 
·~--l )Pri 

Badem 

ı~ 

1 
a 'Zühur edeıı hadise. 

erden ayrılarak iki mem- 1 
ll'ket arasmd1tki mütıal)e-
bet1eri tanzim etmclre ma- · 

Yurttan Haberler 1 Trahom~an sakın 1 

1\. P :-1111' ~p\;_e,· :3;) 
' l en ~p\,ur 

l\:ı lı "e 
:'; ı bun 

i 

1:!5 
43 

;~ 1 ll " tuf umuuıt müzaken·ler 
Çerçevesi içine tekrar av
det etmiştir. 

Daha geçen s~neden 

beri dP.rpiş edildiği gerek 

Bursa Ziraat Talebesinin T rakya~a~i 
Tetkikleri 

Bllhas«1a kara si· 
neklerden kaçın . 

i 

( 'av . . 
K 11 nı iizii ın 

ve onu yaşatma , 
ı Hal 

bir hastnlıl~tır k e n 

~r, ct hoın bull\şıcı 1 l'cHil 
~IH'll k 

Ankara ve gerek Parie E Llirnc - Şeh r i
tarafından temenni olun- n1 ;zd hulu ıı; ıı Bur-
du~u üu l .. k ' ·e · 1 t · 

da, ziraat çiftliğin ... 
d t' tetkika tta bu un
n ~uşl <ı rdır. 

din( ve ;oculd:ıt ını ı_m1ıı11111111m .. .-raa.-. 
koı u ça re ola rrı k ler . e, Hl ınuıa cı . Sa ztra at ll l C ct eDl 

hır Fransız Fran ız . ı I I I · l Türk s . ta e )e erı ve nıua · 
- unye muabede~i - . . .. 

nin ve ı .·1r de K 1 lınılen {!eÇ< n oun 
u urına\' ar "" rı 

anlaşruasınm akdini i~tih · Alpulluy.1 ha reket 
<laf eylemektedir. et t İ )er. 

Sancağa aid husu ~i ıne 1 

Se)t> t Pkt' 'll" J ) ' • ,. e a ınnııR 
addolunabilecPk l>u umu~ 
nıt müzak l d · ere er sırasın a 
tarzı hallini hulacaktır. 

Salahiyettar fransız 
llıahfilleri Türk Fransız ko 
nuşrnalarırıın uzun siirıni
Yecegi nıütaleasın<ladır. E
sasen Ankara lıükfımeti 
11

1 
ıezkur umumi nıüzakere-
e . k rı abul etmek ve bu 

Ta l t> he 1 er Ed i r
ned e u 11un1i n1üfet 
t i şi G ent>ra 1 Kfızi111 
Dirik' ı, EJirne va
lisi NiyHzi Mt>rgeni 
ziyaret ederek ş ·-
birde bir gezinti 
yapn1ış1ar ve ziraat 
bahç sinde, nünıu 
ne f iJa nhğında . 
el",.itnıenler kursun

ö 

Ilgın Adliyesinde 
faaliyet 

Bu k~ıfile Alpul
lu şeker fabrik ası
nı, Sannısnklı çift
liğini, Lülehu' gaz 
dnki Devlet çiftli-
ğini , İnanh ~•ygır 
<leıJ01<1 n nı p-c.·zecek ,., 

ve oradan 'l\ kir-
d , ö·ın ;.ı <Yiderek ~· · -n l:'J • 

rab f:ıbr ika~11ıı, brtğ-

l ·ın, fidanlıkları ve 
diğt>r müesseseleri 
o·ezt rek letkik::•tta 
b 

huluncıcc-ı kla rdır. 

ltlardln Askerlik 
şu besi başkanlı· 
ıından: 

Y edeksubay, Askeri me
murların sfnclik yokla-

llğuı - Adliye 
1 

bunlardan 405 tane· \ malan ı /Haziran/ H38 
teşkil f 9 1 · · h ·· k ·· 1 · · r de başlamış olup hazi
fı a ı 37 yı ı zar· sının u un1 erı ınıaz \ ran nihayetine kadar 
bnda 2069 davaya edilnıiştir. \ devam <'decektir. Bu 
akn11ş, bunlardan Sor ğu Hakin1- mü<l4et zarfında yedek 

11718 ı karara bağ- ı ligine yılbaşından Sutıay ,.c askeri m~-
anrnıştır. 111ayıs onuna kadar murJarın nüfus cüıdan-

M larile birlikte Şubeye 
I' ' üddeiumun1İ- 62 telhkik evrakı gel ' müracaat edip vokla-

sık ~ık ellerini sa -

bun hı vıka kendi , 

ııwndil ve hc:tvlunu 

kullcın çocukl a rına 

kullann1a kirli eli .. 
ni kendi gözüne ve ' 

1 

çocuklarının gözle-
rine sü rnıe bi lhassa 
kara sineklerden ka-

çın t v onu yR şa tın :-• 

Yurddaş! 
Türk evin; n şe

rc fli an.ınes i kiler-

dir. 

K Valloz k,·1 va-a ' ~, 

noz reçelleri, şişe 

'l şi ş .:. şurupları olnıe\
\ yan bir c\', Çocuk-

\ 
suz bir yuva kn<la r 

tadsızdır. 

Bu güzel anane
nıizi yaşatalım. 

dık İlaanat dairesine n1İş, bunlardan 55 ta malarını yaptırmaları l-
e 41& ilam gelmiş, ·nesi intac edilmiştir. i lan olunur. \--------

• 
ULUS SESi 
ABONE ve1LAN 

Şartlan 

-·-Abone Sartları 

Ay lığı 

(\ · Avlı :tt > • ~ - ---
Altı Aylığ'ı 450 800 

...,en eliği 800 1500 

iL-4.N ŞAR1 LA RI 
i l an ın hener ~atıl'lı dan 

(10) Kuruş alın1r. 

tı irn neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

Yurdtaş! 
Yi vece <ri n O'evece-

l:"J '~~ 

ğin. velhasıl her şe-
\'İn verlis in i kullan ,, ,, 

ınayı yeni i çtinıai 

ahlak enıreder. 



------ ......... ~ .......... _. 
------- -- - -- -

~~ :...:..__·«:--:="-·---____ ·:.-:-_ --~--·:.·-- ... -=---~::!.-~-==-..""'!"'--- - ---=---~--=..:.··-------- - - - --~~ 

1 D A R ElH AN E:8 İ 
iMA llalk..t aı ... ı H.-1 Daire 

Teltraf AdrMl 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

lVIA~Oİ"-'OE . • 

ULUS SESi 
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Dlrektörll 
M. Siret Bayar 
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