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\lernıeket menafiine aid vazılara 
sayfalarımız a;:ıkt;r . 

Basılmavan vazılar "'eri . . ~ 

verilmez. 

Onbtrinel yıl 

Sayı 983 

25 Mayıs 1938 
Çarşan1ba 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Ajzustos 1927 

KAM U lf'" A V'D A 1 Yuğoslavya Çin~Japon harbı 
' Harbiye Nazırı ı 

B 1. · ( ·' A) Hankov 24: A.A -

ir çok Vekalet ve Dairelerin yeni s-~:.~~~i~~ıe·"· bulu- Japon taaruzu Çin-

b 
,,. 1 . k b 1 d'}d' nan Yuğoslavya lilerin nıukaveme-

yıl utçe en a ll e l l Har?iye Nıı~ıı·ı mu- ! tile karşılaşmakta 
htelıf. . nıuessesatı J devanı etnıektu.lir. 
geznııştır. 

Dabilive Vekili 
Bay Şü°İ<.rü Kaya 

Ankara 24 A. A. -
Büyük l\lillet ~1ec
lisi bu günkü top
lantısında, Maliye, 
Düyunu un-1un1iye, 
l'apu ve kadastro 
Urnun1 nıüdürlüğü, 
Gümrük ve inhisar
lar vt>lu'\leti, Dahi
l iye Vt"k,\leti, ~1rı t-

bua t unıunı ınüdür
lüğü, Eınniyet işle
leri, J<lnd'1rnıa ge
nt-1 koı nutanlığı, Sıh 
hat, içtiınai ınuave· 
n~t vekclleti bütçe
leri n1üzakere ve 
kabul etn1iştir. 

Adliye, Dahiliye ve 
Sıhhat vekaleti büt
çelerinin n1üzakere
sinde nıuhtelif ha
tipler söz alarak 
b:ızı mütalea ve te
tnennilerde bulun

Bütçenin müzakeresi esnasında 
bazı hatipler söz alarak mütaiea 

ve temennilerde bulundular 

Büyük Millet Meclisi Binası 

vekili Dr. Hulusi ce
va h vermişler ve bu 
münasebetle veka
letlerini alakadar 
eden işler üzerinde 
unıunıi izahat ver
nıişlerdir. 
Jandarına ve em

nivet ınenıurlar 11111-
~ 

zın büyük bir f era-
ğa tla n1en1eleket 
enıniyet ve asayışı
nı teınin yalunda 
sarfettikleri değerli 
mesai meclisin bu 

günkü toplantısın

da hatipler tarafın
dan şükranla kay
dedilnıiş ve Dahiliye 
vekili verdiği cevap
ta denıiştir ki: 
«~tillt>t Meclisinde 

vn ki olan bu beva
na t kendileri için 
vüksek bir iftihar ., 
vesilesi ve güzel gay 
retlerinin yüksek 
bir nıükafatı olarak 
kalacaktır.» Alkış
lar. 

Alman -Çekoslovak 
görüşmeleri 

Prnğ 2.ı ( A.A) -
Çek hükumeti ile 
Alan1an akalliyeti 

münıessili Hanlayn 
arasında görüşme

ler başlanuştır. 

ınuşlar, Dahiliye ve-1-----------------

kili Şükrü Kaya, Yurttaş! 
Adliye vekili Şükrü eedellmlz: Her TUrkttn Bankada bir 
Sraraço&lu, Sıhhiye tasarr1U5 beaaltı obnaaıdır. 

Köstenceden 16 O O 
Göçmen geliyor 

Bu yıl içinde getirile 1 den gelecek olnıı ilk kafi
cek muhacirlPrc ait, iskan h·, 1600 ki~iliktir. Pıoğ·

umum müdürliiğü tarafın- r:ıınn gün·, bu ~rııc Bul
dan hazırlanmakta olan gari~tandan nıuhatir gc-

~ t l t tirilıııİYecek. yalnız Hunıan-program amanı anını:-\ ır. • . · • ı yadan 10 bın göçmen ge 
Ay sonunda Köstence- lecektir. 

Düyunu Umumiye 
Müzakereleri 

Osmanlı lmparaturlu- !anacaktır. 
ğunun taksime ultraınış Müzakerelerin esası, 
Düyunu Unıumiye mecli- taksitleri mukavele mu
si ile, hükumetimizin mc- cibince dövizle üdenmesi 
mur ettiği teknik lıir he- lazım gelen kısmın da mal 
yet arasınd~ yakında Pa- ile ödenmesi olacaktır. 

riste müzakcrclcrn ha~-

Muallim ~u~ranına ~arsı YeUletin 
Uir tet~iri 

Mektepler çoğaldığı gi
bi her sene talebe sayısı 

da artıyor. lı'akat ne bina
ların, ne d~ muallimlerin 
sayısı ihtyiyacı k.arşılıya

cak derecede değildir. bu 
yüzden binlerce telclw, 
hazan sekseni, yüzil bir 
arada bir smıfta okumak 
mecburiyetinde kahyor. 
Fakat daha müşkülü mu
allim buhranıdır orta mek
teplerde. 

Çünkü anlaşiliyur ki 
telebe, muhtelif zaruretlerle 
liselere devam edemiyor 
aaba doğrusu orta mektebi 

bitirir bitirme1. bayata 
atılan veya tahsili bırakan
lar çoktur. Halbuki orta 
tahsile atılmiyan çocuk 
yok gibidir. Bundan dola
yi orta tahsil çağ'mdeki

lere muallim tadariki &'ÜÇ

leşiyor. Bahusus muallim
liğe talip olanlar da pek 
yoktur. 

Vekalet bu ihtivaca 
karşı koyacak tedbirler 
düşmektedir. Bu meyanda 
mekteplerini birinci olarak 
ikmal edenlerin muallim 
olnııya mecbur edilmeleri 
vardır. 
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IQ)~ırö~üını 
Hiçte fena o mayan 

bir hükfimet binası var 
-7-

Deriğin hiçte fena j nun bineceğini düşün

olmayan bir hükumet müştü. Fak at nasıl açık
binası ' 'ar. Yalnız ön ta kalan bir tabak için-

deki r 1 ·· ·· ·~ tarafında henüz yapıl- eçe e uşuşece~ 
_ . olan karınca.lann adedı 

m~k~a oldugunu temın 1 bir 71iz&.ma tabi dcğil-
ettıgım basamaklarda se bizim kaptı kaçtı
ikın~l. cdilir'se lıa.~i~a- nında alacağı insan
ten ıyı olacak. Donuş- larm adedi muayyen 
te mahalle aralal'ında~ değ·ildir. Gaye her ge
cıoı:ışara.~ arka_ tara~- len yolcuyu döndür
tnkı kulube bagçelerı- memek ve her ne ba
ne gidiyoruz. Şamraha hasına olursa olsun 
Ye :\lard~ne g.iden dağ· kaptı kaçtınm içine 
yolu takıp edılccek olu- sokmaktır. 

Seçme Haberler 

Lisan n1ualHmi 
yetiştiriiecek 
l_jse ve Orta ınek

teplerdek i 1 İs<ı n rnu

Muallimlerin 
Maaşları arttır ı

lacak 
all in1liği ihtiyacın1 1\laa ri f Vekaleti, 
karşdan1ak için bun ilk, o rta ve lise öğ
d~ın sonra ınuallinı retmenlerinin n1acış 
n1ekteplerinden nıe- başlcı nğıç1arındaöğ-
zun olacaklardan ı retmenle ı· lchine bi r 
lisan dersine kabi- degişiklik ya pn1ak 
Ji,,etli bulunanlar kararındadır. ., 
kolej ve ecnebi 1 ise- i 
lerin<lc ikişer sene 1 

okutulnıak suretile 
lisan •nuallinıi 
tisti ri lecekti r. • 

ve-., 

içki satılan yer
ierin 

Beyiye r esimleri 
Ankara - ispirto ve 

hpirtolu içkiler inhi5arı 
bakkıncl:.ıki kanunun tat· 
bik suretini gösteren ta
liuıatna mcniu 3U ve 40 mcı 
madllclcrinin tadili için 
hazırlanan ta1ima ı 11::· ~ \"<.: 

killer hey'ctince tasdik 

Yeni şekle göre, 
ilk okul öğretınen
lcri n in nıaaşla rı 20, 
ortada 25 ten Ye li
sede 30 liradan baş
livacaktır. 

.J 

Değişikliğin bu yıl 
i ç i o d e ya pıln1ası 
bek lennıekted ir. 

Köyler~e 
Askeri kıtalar bulunacak 

K udüs - Fi list in 

nuı sa giizel ,.e bol uh' 
suya rast gelinir. Hay. 
di bu suyu da kenarıın
da t.ıuluaduğ·u bağçe

lerin adına göre isim
lendirerek kulübe su
yu diyelim. 

Adamın ayakları yer
den kesilsinde ne olur· 
sa olsun: İsterse ken
dini damın kenarına 

cclilmi~tir. 
a~sın, istersE bir kaç 
tanesi bir ar aya gelip Muadele! ~ekle göre, 

hiıkunıeti, yeni as
keri kararlar ver-
n1iştİr· Bu kara r
la ra göre Ara p çe
teler inin köylerden 
e rzak a l nıanıala rı Bugün Salı.. Derik

te henüz işimiz bitme
di. ama ne yapalımki, 

yarın posta yok. Bu 
si!bepten dolayı mec
buren ~1al'dine dönece
giz. 

Taliimii'.:c ha \·a hiç
te fena değ·iJ. Giineşli 
ve ılık. 

Posta otomobili ce
viz pınar denilen güzel 
bir suyun ününde dur
muştu. Doğrusu Deri
giu giriş kapısında olan 
ve beyaz badana cdil
mi~ duvarlarla çevril
miş şirin bir yer. Su
yuda güzel ve bol. 

Owmohilimiz içinde 
şoför yeri ile beraber 
üç sırası olan ve her 
sırasıda üçer liişi otu. 
racak genişlikte yapıl
mış olan bir kaptı kaç
t ı idi. Fakat şevrole 
fabrikası hu talisiz oto
mobili hazırlarken oir ı 
şoför ve sekiz yolcu-

kol kola yafJ.lşarak ha- içki satılan yerlerden yıl-
lık kiralarınm yüzde ya

vaya doğı·u açılsınlar, 
rım nisl>etincle ueyiye res

buuların hiç: bir ehem- mi alıııncaktır. Panayır 
miyeti yok. Çünkü ga-

vc pazar yeıforindeki sa-
ye başka. 

1 1 
. 1 . 1 . tıcı arın nra arı m usar için köylerde askeri 

kıtalar b u lunacak 
ve kun1andan la ra 
geniş salahiyet ler 
verilecektir. 

~Iüştetilcrtlcn para idttresince taktir C!lilecek
toplarnak m.eselc~inde tir. Bu t~limatrıaıııe ( 1) 
bir lıaı;;ka alem· Bir fer- Hai.iran 93'"' tarihinden 
yat bir g'<lrültii. Sanki itibaren muteber olacak
otomobil civarında ikin- 1 tır. 
ci bir Kı rşclıir felAketi 
oluyor. I Hrisi pek nadir 
biı' kaç türkçe kelime 
kullal.Hiıi ~ ı biı· ağız ka
labalıgı içinde arapça 
ve küı·tçe ile . karışık 
feryatlar içinde para 
istiyor. Ben her yerde 
ve her zaman rastla
nan bu hadisenin De
rik faslını seyir eder
ken l8ı1nbalı bir el uınu
zuına dokundu. Dön
düm. Deriğin int-ianın 
merhamet dama!'larıma 
istis.mar etmesini bilen 

Tal ebenin kıy af eti 
1'1aarif ınüdürlüğü talebelerin kılık la

rile sıkı ttlaka<lar olınıva karar Yern1İş
tir. ~1e kteplere yapı la n ., tanı1nılerin esk i
sinden daha şünıullu olarak yeniden gön
derilnıtsİ İcn p etn1işti r. ~iua 11 i ın le r ders
hcı nelt:rde olduğu kadar soka kla rda da 
talebelerin vaziyetleri le a lakada r ol<lcak
ln rdır. Fena kıyHfette ve hareketlerde bu
lunduğu görülen talebeler şiddetle ceza
la ndırılacakia rdır . 

ffi'~şhur simalarından 
bid. Beni o kadar sev-
miş ki; a.vrııırken ben Kan kardeşler! 
den bir beş kuruş ha
tırası -almağı ihmal et
memiş. 

.:--
-Sonu var-

Yerli mah kullanmak, Türk eko
: ~omisine karşı borcumuzdur, 

Hal~ ~ilgi ~erlemelerin~en 

Maniler 
Derleyen: KılıçözHı 

-209-

Bugün ayın üçüdür 
Girme bostan ic;idir 
Dudakların bal şeker 
Dilin badem içidir. 

-300-
Kah\·enin teledisi 
Olmuşum yar deli:::i 
Çirkin güzel sorulmaz 
Sorulur cil velisi. 

-301 -
Dama çıkma iz olur 
Siyah göyme toz olur 
Al geyin yeşil lıağla 
Kavu~marnız tt>z olur. 

-302-
.Su ~clir ince ince 
Su serperler pirince 
insan bir hoş oluyor. 
Sevdiğini görünce. 

-303-
Barrı•ede taze lıivar b') • 

Boyun boyuma uyar 
İkimiz çift göger<;in 
Ayırmcığa kim kıyar 

·- 304 -
nağlarda aıeşclcrdc 

Gül suyu şişelerde 
Sevdiğim iller altlı. 

Ben kaldım köşelerde 

~ : Gaf ib:Yak 'ala( ~ 

172 sene yaşaya
nın sı rn ne !mış .. 

Hindista nh l'~ı psi 
ba ba 172 YClŞllH1 bas-., 

n1 ıştır : 

- Çok vaşnn1ak 
ve (170) lik oln1a k 
sevdasında iseniz , 
yıka nn1C1 yın ız, trnş 
ol 111ayınız ve bilhas
sa jinı ncıstik ya p -
111a yınız .. denıekte
dir. 

Kendi usulile 'ye
ti ştirdiği 70 lik bir 
delika nlı, a deta dinç:. 
l ı ş.n iş, gençleşmiş

tir. 

-- ' 
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...,, kyta 3 
Sayı 93~3 

1 E El 

[ Yurttan Haberler M©ltr<dlön 
icra Dairesinden 

l ULUS SESİ 
ABONE ve iLAN 

Şartları 

fazla Yağmurlar 
zarar verdi 

Eiektirik tesisa
tı yapıiacak 

l\1ar<linli Derviş 

Abdo vekili l\1ehn1et 

bayar tarafından 

Mardinin Dara kö
yünden Mehnıet Os
nıan o<Yulları Şeyh-

rika kadar 1 iO nıet
reden ibaret 7 No-

-.. 
Abone Sartları 

Çankırıda çok 
.~ağn1ur yağdiğı 
ıçın Kızılirmak neh
t~ ta şn11ştır. Neh
rın geçtiği köyler
den bir kaçının tar
laları su altınJa kal-
n11ştır . Pek çok 
tnc:.~hsul znrar gör
n1uştür. 

Sular Kara<layı 
köyünün içine ka
dar girn1iş, köyün 
can1ii küçük ve ka
palı bir göi halini 
alınıstır. . 

Annelere 
öğüt 

r Çocuk Esirgente 
Ku~un1u Genel ~1er
kezı sıfır yaştan bir 
~aşına kadar çocu
gun nasıl bakıla
cağını öğreten An
n.ele~·e öğütün Bi
rıncı sayısını yeni
den bastırınıştır· 

. Birinci sayı öğüt 
bırer aylık yazılmış 
12 tane nıektuptur. 

" 
ikinci sayı öğüt: 

nasıl Çocukların 
hesleneceğini ve ma 
•nala rının nasıl ha
z~rla nacağını öğre
lır . 
. lier iki öğütleri 
ısteyenlere kurum 

Bitlis - Belediyenin 
yeni reisi Supbi, Vali Hifat 
Şahinlıaş ile müştf'reken 
çalışarak elektrik teminini 
kararlaştirmıştır. 

Bele<liYenin mai'Taza ve • o 
e"lcri ı:;atılığ'a çık:ırılmıştır. 
Bunun tutarilc elektrik tesi 
satma lıaşlanacaktır. 

Re1e<liyc <laimi :ımcle-

~ine lıir örnek elbi::;c veril
ıııi:;; ve bunlar hakkında, 

lstarılml belediyesi amele~ 
~inin tabi olduğu lıühüm
lcr konmuştur. 

Zaten ycnıyc~il olan 
Bitlise ycııiılerı uin1crcc 
ağaç dikiln.i~tir . 

Sıhhat ve içtimai muavenet 

mü~ürlü~ün~en 

ö . 

nıus ve Sa lıh ve lb-
rahinı o<rlu Abc.lo ve 

ö 

kızı Güli aralarında 
nıeşaan nıüşterek ve 
n1ezkür köyde va ki 
sarkan tarikbln 
~ 

ğarben karaça ka-

lu susuz bir ve şar- ' ~ 1 

kan karaçtan ğar- Aylığı ~~ \ ~~ 
ben evvelce Ali şinı- 11----~ı:.;.;Zl~ıru::.:::,::>.:.;.;IK;.:,:.11:r.::.11~f, 
di Hasan Abdo tar- \ üç Aylığı 300 I _ 

Altı Avlıo-ı 450 800 }asına kadar 200 nıet- m----· 1 

re şinHl len Şeyho · ~ 
tarlası cenuben vol Seneliği 800 1500 

1 

ile nıahdut 8 Nolu 
susnzbirşarknn ve 1 

şin1alen Ahn1et ğar
ben Halef cenub~n 

iL.4N ŞARTLARI 
İlanın hetıer satırından 

(10) Kuru:;; alınır. 

İlan neşrinden mesu-
H a nıo taı-lnlarile liyet kabul edilmez. 

nıahdut 9 Nolu su-
dar GO n1etre şinıa
len Usi cenuben Ha- . Günü geçen nushalar 
n10 tarlcılarile nıa h- suz bır Ye şnrkBn (10) kuruştur. 
dut ı tapu Nolu su- Ali ş1ıı_ıalen Şeyho 
lu bir ve ş ·1rkan ve ğarben I?r~hin1 ce- \ satılnıalarına karar 
ğarben nehir şinıa- ben tarık ıle n1ah- . verilnıiştİr· 
len ve cenuben Ali dut 10 Nolu susuz bir Birinci ~atış 28/G/ 
buni Hasan tarlala- ve şarkan dereden 938 Salı günü saat 
rile n1ahdut 2 t~pu ğnrben Hüsayin tar- 11 de y<lpılacaktır . 
Nolu sulu bir ve Ş'lr- lasına kadar 200 n1et işbu satış gününde 

Vilayet Encü- kan ve cenuben Ab- re şinıalen Hüseyin ğayri rnenkulla ra 
n1eninin verdiği e- dulkadır şin1alen de- cenuben Han1obunu takdir edilen kinıe
ınanet kararı nıu- ğirn1en ğarben ev- ı Abdullah tarlalarile tin yüzde yetnıiş bc
cibince teşekkül e- velce rnehnıet iken nıahdut 11 Nolu su- şi bu]n1adığı takdir
den ınübayaa ko- şinıdi seruhan tar- suz bir ve şarknn de satış on beş gün 
nıisyonunca Meın- j la)arile n1ahdut 3 ve ğarben yol şin1a- daha teındid oluna
leket Hastanesi in- tapu Nolu sulu bir len Hüseyin cenu?en rak ı3/7/o38 Çarşarn
şaatında kullanıl_ ve şarkan ve cenu- Ahtnet tarl~larıle 1 ba günü ayni snat
ınak üzere pazar- ben Osn1an şin1nlen ınahdut 12 Nolu su- ta yapılacaktır. 
lık.la. beton arına de- \ ve ğ~rben Ali suz bir ve şarkan 2004 Nolu icra if
nıtrı ve çinıento a- tarlası ıle nıahdut tarik şiınalen -ye las kanunun J2ü ci 
lınacağından talip- 4 tapu Nolu su- ğarben Şeyho cenu- n1addesi 111ucibince 
lerin 25/5/U38 Çar- lu bir ve şnrkan ta. ben Hüse~yin huni 1 işbu o·ayri 111enkul
şanıba gününe ka- rik şinıalen Ali ce- ~lehınet tarla)arile 1 lara her hangi bir 
dar (şeraiti öğren- nuben Alikö ğarben mahdut 13 Nolu su- suretle hakkı oh-1 n
nıck üzere) Sıhhat kabili zar olnıiyan suz birki ceınan on )arın satış günle
l\1üdürlüğünde n1ü- ve ka ı·aç halini al~ n uç le ita tarlanın rinden evvel icra
teşekkil koınisyona Ali tarlasiJe ınahdut hissedarlar arasnı<la 
nıüracaatları ilan 5 tapu Notu sulu bir kabili taksim olına -

olur. ve şarkan 1\1ehn1et <lığından bunlardan 

19;9o/~":>/"2.3 . _ ğarben evvelce ~lalı- 1 ve 2 tapu Nolu 
- _ _,. 124120 1 mut iken şiındi 1\leh- tarlaların seksaner 

ya n1uracaat eyle
ıneleri satıştan n1ü
tevellit n1asarif n1üş-
teriye ait olduğu 
satışa iştirak ede-

~~r~srz olarak gön
b erır. «Ankarada 

_ulunan Çocuk E -

Yurtdaş! 
Yİ)'eceğin, geyece

ğin velhasıl her şe-

nıet şin1a len Halef ve 3, 5,ve 6 ve 11 No . 
cenuben Usiki tarlasi lu tarlaların kırkar 
ile n1ahdut G tapu ve 4 ve 8 Nolu tarla
Nolu sulu bir ve ların beşer ve 7 No
şarkan karaçtan lu tarlanın yirnıi 
ğarben Şeyho tar- ve 9 ve 13 Nolu tar
lasına kadar 200 lanın yirmi beş lira 
ınetre şin1alen ka- kiymetlerinde olan 
raçtan cenuben ta- mezkür tarlaların 

ceklerin )'Üzde yedi 
buçuk pey venııesi 
lazıın geldiğ·i hisse
darlardan n1ahalli 
ikanıctleri n1eçhul 

s, rg"')'e B k 1 -. n1e aş an ı-
&ına» b. ·ı 
adre ıbr. ):azı 1 .e vin yerlisini kullan-
lc s ıldırnıenız ., . . . 
afidir. 1 01a yı yenı ıçtımai 

ahlak emreder. 

olan Abdi ve Güli
yede tebliğ n1a ka-

nuna geçn1ek üzre 
keyfiyet ilan olunur. 
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lVIARDIN'DE • 

ULUS SESi 

. 
Fiatı her keseye elverişli 
Büyük radyoların evsaf 

ve kudretinde 
Lüks gösterisli 

' 
bir radyo 

Umumi Ne,rtyat ve Y uı iflerl 
Dlrektöril 

M. Siret Bayar 
Ba•ıldığı yer: (ULUS SESİ) Baaımevi 


