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ıgamut yın 

Dünkü toplantısında 
Muhtel f kanunlar <abul 

edildi 

M~~lhılLIID ~ T©ıyyc§lır~ 
1 

· Anka ra n A. ı\. __ 1( u go'"' la vy:ıda n <=ılınan 
k.:1111

u t"Y• ı h u gün- 'ö t yüz 1,ü ~ür hin 
u topl nt ı sınch liranın Kızıl:ı va ve-

nı uht lif kanu nl·ı ı ı i ı nı esi ne ;ı id lG1nun 
"e bu nıey.ıı1da Yu- 1 ka bul edil nıiştir. 

Türkiy 11 s r~est güreş müsabakaları 
neticelen~i 

1 Pirene civarında Fransız toprakla-
/ rını şiddetle bombaladı Polonyamn şikayeti 

\ Ta rşov:ı 6 G Aze-
Paris G A. A. - Pi

rene ci va rınc.l~ 111i1-
1 i yeti ın < çhul dokuz 
tayyare tarafından 
Fransız toprakhll ı 
bon1harduınan edıl-

nı ıştır. 1 teler Al n1:1 nynda ki 
f n1 nsız hükunıeti ı P olonva, ka ll iveti-. . 

bunun h ·kerrürüne ı ne ka rş ı eyi ıı aıa-
111ani ol ~ c'" k şi<ldtt-

1 
nıde y<ı pı l n:.~ ('ığın

li tedbirl~r aln11şt ır. da ıı dolayı Şıka )ete 
i ba sla ınısla rd ı r . . . 

Jc§.1(p01fil klYIVV~Ü:O = trü 

~~mlb>eır ö~üriHdl® 
Ani< ı r --ı 6 A \ 1 . . · ı ·"' . 1· 1 1 ·r .. ı . • · t . - )lfH cı ı<rı, st<t n nı 
ur ı< ı ) ' e se ı · 1 t .. · ı . · ı · ,; . (( 1 

I ( , .. .)es g u- ı ıııc ! ıgı, on ya 
ş. ı. us h; k ~ı\ ı ı üçü c ülü <>·ü ; l tnıs Yerdım için gön erilen 

kuvvetler de imha edildi 
net rc · ı ~ ':ıl 

. · sı ( Jt . \ ıı kanı , 1 t •• 

ISP NU ASI T YYA lllRI 
Bir lnğiliZ emisini 

bombaladılar 
Bir mühendis ve bir çok 

tayfa öldü 
. Alo ani '1 A f' -
1 ô u • •\, 

S ") · 

1 
1 •111Ya asi tevva re-

t r I' " · 
0 

1 1 n l a n ve bu r .:1 • 

~ bulun·uı bir İ n -
gıliz o· . . . l br I ~enl1sını )0111 · 

el an11şl ard ır . 
h• . 
uır J ·ı· 

l. . ngı ız nıühen-

re be de v~ 111 edi vor. 
J 

Cunıhu riyetçi kıta-
nt büyük bir nıu
ka ve111ct gö teri
vor1a r. 
J 

H~ nka ô (A. A.) -
berfengde ınahsur 
bulunınakta ol a n 
j pon kuvvetleri, 
kendile rini sa ran 
Çinlilerden kurtul
n1ak için ü111İtsizce 

1 taarruzlardn bulur. -
111a ktadırla r· 

bunlara vnrdın1 ., 

için gönderi len ja · 
pon kuvvetleri yol 
da iınha ediln1İş
lerdir. 

JAPON A~K E RLERİ 

\ Çekoslovakyada büyük tezahürat 

1 

c. ısı i 1 l . .. 1 e lır çok ta yfa 
o ll1üst .. 

Yeni Japon Hariciye Nazırı 
Ecnebi devietleri Çine yardım 

etmemeğe davet etti 

1 

Prnğ· (l A. A. - Çel< nııştır. 
, sol den1okrat parti- Hariciye nazın söy-

sinin altnıısıncı vıl ledi!!i nutukta sola-.. ur. 

Val ' F ' ensıya G A.A. -
rrır1l 1 

boke· \o -~•tR ~tı ~1 -
d z ruz · n ı t şıd
etıi b. 

ır tcıaruza 

&eçnıişlerdir. ~luha-

1~okyo G (A. A.) - ta, ecnebi d~v letleri 

Yeni j·ıpon h ar iciye Çine ya rdun etnıe
nazırı genera 1 ugc-1 k nıege l<a ti ola n 1 k 
yaplliı bir beyanat- davet etnıiştir. 

ı • J ·· ~ 1 

dönün1ü nıünasebc- vnkların Çeklerle 
tile burada yüz alt- olan sa rsıln1~z bağ
n11ş bin kişinin iş- lıi1ğa tercün1an ol
tirak ettiği büyük ınuştur. 
bir tezahür y~1pıl-



Seçme Haberler 

Maaş Kanununda 
Veıı i Hükümler 

gü::ıtcrilmek suretile tlaha 
aşağı dı·re('Clcnlcn memur 
tayını eaiz gürülırıcktcdir. 

~ 1 Garfü Vak'~li'.r t 
Köpeğile DiriiUe 
sinemaya girmek istiyen 

~i r ka~m 
-4-

Ankara - .Mnaş kanu- , 
nuna müzCY\ el kanun La- j 
yılı:ısı Meclis ruznamesıne 
alınıııı~tır. Lftyıha. esat'ları

ııa göre bir vekalet Yt>ya 
İ(hreııiıı kadrosunda gös 
teı ileıı her hangi bir ınc'
nıur ve ıııiistnhdenı kadro 
da uıulıa~ı::as ınaaş 'cya 
ücretle o Vek~·let veya 
idareııin herhangi bir kı:5-
ıııına uahil \'azifclerdc 
ıııiiııhal olına::ııııa bakıl
maksızın istihdam oluna
bilecktir. Bu suretle btih
dam <1<lilı1nlerc vl·kfılet nı:ı
a~ı 'e ilrnm~t ,.e,·ııii\·esi 

Asalet \'Pya \'Ckfüct 
paranın 

~C\'~ orkda ,·a~lıca bir 

Derikli freninin tut
masından, Mardinli de 
yaptıgı işin nıüsbet ne
tice vermesinden do-
1:,an mütekabil sevinç 
içindedirler. Bu esnada 
lastikte tamir oldu. Bi
zim Nuh gemisi gibi 
km ışık arkadaşlarla be
raber yola çıkı~ oruz . 

İniş yine devam edi
yoı', bu çifte tamir es- ı 

nasında kaybettiğimiz 1 

zamanı kazanmak üze- ı 
re Dil'az hızlı O'ttmek o 1 

Hlzım. I 
Biraz aşagıda köy

lüler arpa biçiyorlar . 
ünden giden Derikliye 
uzatıyorlar. Arkadaşlar 
tukılıyor, arpa sanami 
yoksa hisikletcmi uzan-
dı ? . : 

O, arpanın kendisin'3 
uzatılmadığmı heyecan 
içinde anlatmağa çalı 
şıyor. 

- Canım. diyor, hil
ıniyormusunuz bu iş. 
Buranın adetidir, böyle 
ılk defa arpa biçildigi 
zaman her geçen yol
cuya uzatarak ondan 
para alırlar! 

- Peki niçin bize uzat
madılar! 

Deriklide ses yok. 
utekiler hücuma geçti
ler 

- · Haydı sözünü ka
bul edelim, ne için pa
ra vermedin galiba bi
sikleti durdurup indik
ten sonra kendi kendi
ne binemiyecektin. Za
vallı Dl rikli bir başına 
benden ümid ve müda
faa bekliyor. Ben diger 
grup taraftariyim. 

Nihayet etrafııınzı 
çeviren dağ·Iarm yiicel
tileri azalıyor ve iki 
tarafa doğru açılarak 
çölü . önümüze seriyor. 

I ıra~ evvel süratla 
indiğimiz sert bayırlar 
artık geıide kaldı. Şim-

di çok hafif bir inişle 

çöle gömülmeğe başlı

yoruz. Karşıda bu ci
varın yegane arı2as1 

olan Gülharrin tepesi 
yolu so! tarafına almış 
bize bakıyor. Ona yak

laşıyoruz. 

Fakat yine ycnı bir 

iş: Bu sefel'de Derikli

rıin lastiği patlamı~. 

Ne sebeptir bilmem, 
yola çıktığımızdan be
r i bütün belalar Derik
li ile Midyatlmın başı
na geliyor, galiba en 
acemilerimiz onlarda 
ondan. 

Gülharrin köytine 
gel<lik. Bütün çöl köy
l cri ııde olduğ·u gibi bu
rada da su ihtiyacı ku. 
y u ile temin ediliyor. 
Fakat bu kuyunun su
yu çok giizcl Ye souk. 
imiş bazı yazlarda bü
tün civar küy k uyula
rıııın suları çekilirmiş 

ve bura~ra muhtaç olur
larmış. fakat küyüler 
vernwzmiş. Matram do
lu olduğ·u için çok met 
edilen kuvu suvundan . . 
içmek ihtiyacını his et
medim. 

Bu köy hiÇ:te Mar
dindcn göründügü gibi 
küçük degil. Yalnız, te
penin çöle bakan ta. 
rafına yayılm ı~ olduğu 

için Mardiuden çok az 
görünüyor. 

-Sonu Var--

• J • 

verilmiyecektir. 

Yukarı derecedeki va
vaıifelcr maa~atı karşılık 

namı 

memuriyet lcrclı'n hangi~i 

yiik~eks<' lıir derı•ce fav
kıııclı"ld ın:.ıa~ı gN;ıni~·ccPk. 

i"crctli ''azifl'h,Hlı•dc \icre
tin tekahul <'ftİ•ri d<1 recc 

tı 

ınan~l:ın bn hiikıne esas 
ittihaz ulunac;ıktır. 

Mualliıııler lm hükme 
tabi tutıılmıya('ak, ancak 
bir ~lualliııı desin mahiyeti 
ne olursa ols1Jn resmi ve 
hususi nıiie:s~cscler<lP haf
tada 24 saatt<·n f:ı'l.la ders 
dı>nıhdc cdeıııı•\'ecektir ~ . 

Amerikada 
isticvap edilen casuslar 
~------------~-.... :~----------~---

0 r dunun errarn~ı öğrenmiye çalış-
mışlar 

Nevyork - Amrrikan 
Ordu undan 4 zabit ile 1 

Bremen \'apurunun ik iııC'İ 
tebiz zabiti. "Sar:;-ın kadm,. 
\'C :ıt;hm .Alıııaıı olan ıli 

ğ"cr IJir kadııı 'P g •ııt~ 1 
aslen Alııı:ın olan di 

g •r Üy kişi, ı'Cllt lıi CH~US 

ların faaliyetleri lwkkın

daki tahkikata de,·aııı et 
mckte olan l:tiyiik Fede
ral jiiri tarafırıdan diıılı•n-

ıııişt ir. 

i8tic\·ap <·dilC'n Anwri. 
kalı zalıit!Pr, Fot teıı Kale
si lrnııı.ıııdanı Alb<ru Eı~Jcıı 

.ı o 

IC' iki biııb:ı~ı ve lıir yüz-
ba~ıtlır . .Albay ı•otıeıı. ( >r
dum:ıı l':-ki İölilılıarnt. ilıa
::;ındaıı olup Ordıımın ı·s· 

rnıini elde etnwk i:-tcyen 
lıir takım kiııısele:in teh
ıli •. iı.' ınarıız k~ılıııı\itır. 

Beri inde 
339 Yahudi tevkif edildi 

Homa - Bulgaristan'ın 

Homa cl1;isi H. S,·ptoslas, 
Kont Ciaııo';•u ziyret ede-

1 
rck Sofya hiikfıırıctirıirı 

hıııdan Lüylı• Hoııı:ıdaki 

Sefirini İtalya Kralı ,.c 
IIaLe~i:-taıı lnıpiratoru 

nczdiJHİP muralılıa::ı Piçi 

a<ldPtmekte olduğunu lıil

. . . 
kadııı lıilPt iııi alnıı~, Jaf 

fer. 011 ~inanı:ı::-ına girec<'k· 

ti. Kohın<la ela nıiııi nıiııi 

IJ; r küıwk vardı. Talim:ı t

nuınc s:11 ih Olllıığ"n için 

~inammıın nıiifetıi:;;i kadı

ııııı köµcğilc lıirlıktc siııc

ını ya girnıcsiıw tılilııi ol

du. 

Ktt<lın sokağa çıktı. 

On dakika sonra köpek· 

siz olarak gNi g1Jltli. Ay
ni müfettiş ~inenıa kapı

~mtla duruyonlu. Kadıııııı 
ıııanto~unun sol t:ırafıııı 

lıil'aı lrnbarık giirilııce ;;-iip· 
lıL·leıı<li \"C elilc yokladı. 
~lantoııuıı içinde bulunan 
kiipek lıafifcc h:l\·]adı. 

Bu hareket kadını o kadar 
kızclırıııı-;;dı ki ı::d t:ırafıııı 

voklayan eli tııttuu·u crilıi 
• .. t) ~ 

ı:'ırdı. Fakat k:ıdının di~· 
!eri taldn•lydı, kırıldı. Şinı 
eli kadın ve miifcttb m:ılı· . 
kl'n1t1 cledirler '<: ka<lın za· 
rnr ziyan istcmektct1ir. 

DaMlerin ~eyni 
Nası l ohyormuş 

Dü>·iik lıeyinliler eksPri 
>'a Dahi \'P kalıili>'<·t tiın· 

ı--:ılı değildirler. Kiiçük he· 
~inli olanlar arasrnda d:ı 

dnlıilcr y<'ti:;-rni~tir. Dr. Fli 
ks Hcııol' a göre asıl ka 
hiliYPt clnrc<·P:-i heviıı ii· . . 
'l.<·r·iııdeki kıvrıııtılarm adet 
ve deriııliğiııP bağlıdır. 

Küçük ht•yirıli maruf 

büyiik adamlara ;nisai o· 

larak Frau:::ız dcdet atla· 
mı G:ımheta güsterilın i ı;;tir
bıınun bcyııi de çok kJ\'· 
rıııtılı iıııi~. Biiyük at.lanı· 

Jarin. dahilerin lıcyinleı i . . 
çok kı vı ıııtılı oliyormuş. 

Oıtaoku l fen Sayfası 

Bir kaç gün sonra 
dinııi:;.tir. 

------------------------------

Zengin yazı ve resimlerle çıka ~ 
caktır 

Kankardeşler ! 
Y erl~ maiı kullanmak, Türk eko

nomisine karşı borcumuzdur, 
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CY urttan Haberler 

Bakır Ocakları 

Annelere üğüt 1 • 

-PiYASA-

lşletilece~ 
Gire8 • 
lu un - Ti rebo- 1 evve lce iktisat vc-
ı::- b kazasınn h:l O-lı 1 kfıletinden <Yönde-t.:.s · o o 

k 
ıye n a hivesiıı·ıe rilnıiş olan fen hey-t's . - ... u -

1den b<·ri bili- etine yeniden bir 
11 ~rı ,., .. t' J . 1 l~u.;; nırıden ı n iihen-
ı · '- )CVCt> i Ş e 
~ ıldikteıı s~ıınt ·hı disi ve dör t kişi il-

Çocuk Esirgeıne 
Kuruınu Genel ~1er
kezi sıfır yaştan bir 
)'.:lşına kadar çocu
ğun nasıl bakıla
ca <,·ını ö<>-rcten An-o • .., 

nelere öğütün Bi-. . . 
rıncı s:ı \ ' L ını veııı-,, -' 

den bastırnııstır· . 
Birinci sayı öğüt 

birer avlık v~1zıl nııs 
" . ~ 

U tane nıektuptur. 

beslencceğ·ini ve ına 
ınalarının nasıl ha- 1 

zırla nacağını öğre
tir. 

Ciıısi 

Buğ"day 

Her iki ö<rütleri ~11ı1---ö 

isteyenlere kurunı 
" 

pa n1sn ola rn k gön 
derir. «Ankaradn 

hulunan Cocuk E -.; 

si rğeıııe Bcı şk e:ı n I ı-
<ruı~ » bi.- y~1zı ile 
ö . 

a kıh 
1 

t i ha k et ın is t i r. 
·n "lı brı kır · 

n1ade . 
. nı ocnğırı1n ve 

flıdcn ı·~ı t' I . ~ . 
Yirıni an1ele, o

caklarda elli n1et-

İki nci 
na sıl 

sa vı ö ~;üt: 
1 

adres bildirn1cniz 
-' < 

Çoculdc.ınn küfidir. 
f: ·ı e ı nıesı ıçı n 
:'<ıl iyete geçilıniş 
lır ı~ 

· :>tı nı a ksa tla 

~ir Kamyon Kaza· 
sın~a 

10 kişi öldü 

Bitli · s - 3 ton < ş-
\'a ve 9 ~ 1 ' b ... n yo cu ile 
yarb~ kırclcın hu-

t~ıv · ı 1 • 
I~ .,' ge en şoför 
k't cebin idaresinde
. ı ka ınyoıı uçu runı . 
•1 YllV'l 1, 
1 . • r clnnııs ge nç 
lır l· "' ' 1 \.ıd:n , .e 9 er-
< t-' k \'o 1 c l "' 1 .. .. 1 
S . ı o 111ustur. 
" ti( 1 • 
d sı < tekt· rrü ı· e-

l'n hu gibi feci kcı-
Za la r ~ 

b b
. ınt'nhü,ük s -

e ı . l"' ' )o suzluktur. 

re k:lJa r veri te-., 
111izlenıişlerdi r. Çok 
zengifl olduğu söy
lenilen bu bakır nıa
denlerinin isletilrne-. 
sine yakında başla-
nacaktır. 

Mardin 
Hu~u~ Ha~imliğin~en 

Ma~hme 
Başkitatetinden: 

M;lrdinli Şuyuh 
z~de Abdulkadır ile 
biraderi Abdülke-. . 
rını ve saıre arasın-

da şayian rnüşterek 
Ş hi<liye nıcıhalle

sinde vaki hir bap 
htuıe ile arasının 

tHksiıni kabıl ol111rl-

NusB yhinin ç<~ lik

yurt ~1ahal)esiııden 
karısı 1-Ia n1d ivevi 

• .1 <.lığından bilıııüza-
terk ettii!inden ka- l ... ye<. e satılnı <l sı şu-
rnı_ni nıadde.nin 131 yutl.nun kaldırılnın-
ııcı ınnddesı n1ucı- ı sına ~1~ırdin Sülh 
hince hnııt .. İ zevci- Hakiınligince 27

1
7/ 

yete davet etmesi- Oa7 hı rihinde karar 
· ı iıı ihtarı h~klnnd~1 verilıniş ve hıs ... a
nıazbura tan•findan darlardan Y;•hYa 

, kocn sı ıııezkür nıa-
............_ ________ h lleden nıutla Ha-

ol 

oğlu 'l\ı hır ve heın 
si resi Fat m~1 v~ vu 

Yitik 
. .; 

cı oğlu Tahir ~ıley- suf oğlu S·ıdıkın 
hine açılan dava ırıalı~ıllı ikanıeti 
üzerine nıerkuınun mechi'ıl buJunına
ıka111et n1a hallı ıneç sından <lolyı kendi

~1~tdiıı Gümrüğün hul olduğu anlaşıl- lerinc ilanen tebliğ
!~/~ an11ş o1du<~unı nıış olınağla n1er- at ifası ~yrıca kc1-

iJ/U3 t ·ı eı kunıun ınuhakeıııe- rar altına nlınn11s 
3 arıı ve . ~ 
,:3oııs - 91 , 1 nın bırakıldığt 12/7/ I olduğundan ıncrku 
ll1akbuzu . Sa).

1 1 
' 03 gününde nıah- mun ilan tarihinden h .. k · z~yı ettıın ~ 1 1 • • • •• 

U nıu .. 0 111 d ... kenıeye esa eten ve- ıt1baren hır av 1çın-il· la ıgını w 

"il ederiı ya vekaleten gel- de kanun yollarına 
11 . • kd" 

n1ed1ğ"ı ta ırde ğı- ınünıca~1t t>tnıedik-
Knsap yabında n1uhakeıne- L ri takdirde hüki:inı 
Şuybnıns 

ye devan1 olunaca- katilt·şect ği ilan o-
1 - 8 ğı ilan olunur· lunur. 

Tra~oın~an sa~ın 
Bithassa «ara si· 
neklerden kaçın 
ve onu yaşatma 

T r·a hoı n bu 1 :-l ş1c1 
bir hast a lıktır ken-

dini ve ;ocuklannı 

koru çn re ola ra l< 
sık ~ık ellerini sa-
bunla vıka kendi 

" 1 

ınendil ve havlunu 1 

kutlan çocuk 1:-l rına 1 

kullannıa kirli eli .. 
ni kendi gözüne ve 
çocuklarınııı gözle
ri ne ~il nne hi lh<ı ssa 
kara sinekle rden ka- ı 

1 

1 

Çay 
~-, 

I\ 111 ıı iizii ın 

1 \•!. !lı('Z 
Bal 
Pı•:-Lil 

40 
:3ü -----

~ııc•ıı J.... 

ULUS SESİ 
ABONE veiLAN 

Şartları 

-·-Abone Şartları 

Oç Aylı~· ı 

Altı Ayl ığı 

c:ı 

"'· :i .. ı:: o • Q 
C"" ----

K urus Kuru~ 

300 1 

450 800 
çın t'V orıu y;{ ş ·1tn1a 1 

: .:cn el iği 

-------------------1 
800 1500 

Yurddaş ! 
Türk evının şe

refli ananesi kiler- ~ 

dir. 

K<ı V<l noz, kava
noz reçelleri, ş i şe 
ş şe şuı upla rı olnıa
y<1 n bir ev, Çocuk
suz bir yuva kndar 
tadsızdır. 

Bu güzel annne
mizi yaşatalım. 

iL.tN ŞAR1LARI 
İlanın lıencr sat ırmdan 

(10) Kuruş alınır. 

İtan neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

Yurtdaş! 
Yiveceö·in, 1!evece-J ~ '-.,;1 ... 

ğin velhasıl her şe-
vin verlisini kullan-., " . . . " 
ınayı yenı ıçtınıaı 

ahlak emreder. 



J D A R ~H A N F45 İ 
Eakl Halkevl Blnaai Haaaai Daire 

Telğraf Ad,-esf 

.\1ardincte "Ulns Sesi,, 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

.\1. Siret Bayar 
Bncıldığt y :-: (ULUS S ... Sİ) Bamrnevi 


