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Kuruluş yılı ı Ağustos 1927 

Atatürk, hazineye hediye 
liklerin muamele evrakını 

ettikleri çift. 
imzaladılar. 

Büyük Önder, Ulus matbaasını bütün 
demirbaş eşyası, civarındaki arsalarile 
Halk Partisine, bir otel ve bir çok dük-

kanlarını da Ankara Belediyesine 
teberrü ettiier 

Başvekilimiz 

Belğrad Radyosunda 

Ankara 12 (A.A) - <.~arı ve Tapu mü- otel ve altındnki 
Atatürk dün Mar- <lürü de k<lnunun dükkanları Ankara 

Yugoslav milletine, Türk milletinin 
seiam ve muhabbetini bildirdi 

nlara Kö~ine· ge· tarifeleri dahilinde Belediyesine terkct- Ankara 12 (A.A) -
lerek burada dahi- teherrü takririni te- nıişlerdir. Bu teber- Belğrad; Başvekil 
liye vekili Şükrü lakki ctınişlerdir. ru~n resn1i ınua- Bay Celal Bayar 

~.a!a il~ zir:ıat ve- Büyük Önderimiz melesi de bu giio dün gece Belğrad 
1 ıh . Faık Kurtoğ- listesi evvelce bil - yapılnuştır. 1 Radyosunda Yuğos-
unu, Vali Nevzat dirilen ve hazineye ı-----~--------
Tarıdoğanı kanul teberrü buyurınuş 
etmiş ve 15 f ı.ı· / 937 oldukları gayri ınen .. Bay Celal Bayar ve Stoya~inoviç 

Uzun müddet görüştüler 
~arihli Başvekalete kullerJen bnşka U
Yazdıkları n1ektup- lus mntbaasını bü
la h~1zineye .hediye tün deınirbaş eşya-
ettiklerini bililirnıiş sı civarındn ki :lrsa- Ankara 12 ı\. A. - de bulunnıuştur. 
oldukları çiftlikler- larile beraber Cunı- B~ svekil B· C elfd 
le 111 .. · ı · ı · H lk p · · İki devlet rica lı uessese erın n1u· 1urıvet a ar- Bayar i.le Hnriciye . . 
an1elesi biten ev- tisin~ ipodronı ve vekili Rüştü Aras bu akşanı bırlrkte 
takını İnızalanıış - Stadyon1 civa rın- bugün öO-leden ön- ! ve hususi olarak 
l~rdır. da ki arsaları ile çar- ce Stoyadinoviç ile yen1ek yiyecekler
__ A_n_k_ıı_ra_D_ef_t_er_-_ş_ı_iç_e_ri_si_n_d_ek_i_~_Ji_r1 uzun bir görüşrne- dir. 

. ~ ~ N ~ ~ c E Başbakan ve Hariciye 
Şehrımızde ıkı yer sar- vekilimiz dönüyorlar 

SffibSl oldu Ankara 12 A. A. - j bu gece yarısı Bel-

Zelzele şehirde büyük bir heyecan 1 Celal Bayar ve 1 grattan ayrılcıcak-
u andırdı bazı kimseler sabaha Tevfik Rüştü Aras )ardır . 
. y kadar yatamadıiar ···---··--------

Dün gece saat 8 ze 
b~ kala kısa fakat 
şid~et~i ve diğeri de 
sabah~ do$ru saat 
• te şehrin1iz~ iki 

zelzele olnıuştur. 
ilk sarsıntı her 

kesin uyanık bulun
duğu bir za n1anda 
- Sonu 2 inci sayfada -· 

H <ata y' <dJ 8 
Ankara kararlarının tatbikine 

. başl~nılmak üzredir 
-Yazıaı Z lncı saylada-

lav Milletine hita

ben bir nıesaj oku

n1uştur. 

Celal Bayar bu 
111esa ji nde Yuğos. 
lavya ıuilletine Türk 
ınilletinin sclan1 ve 
n1uhabbetlerini gös
terdiğini söylenıiş 
ve Türk Yuğoslav
ya iş'Jidiğinin sulh 
ve seadet kaynağı 
olduğunu bildirn1iş
tir. 

Japonlar 
Amay adasını 
işğal ettiler 

Ankara 12 (A.A) -
Konğ an1ay adası
na ihraç olunan 
Japon askerleri ada
nın işğalini bitir-
111işlerdir. Bu ada
daki ecnebileri hi
nıaye için İngiliz 
ve Amerikan deniz 
kuvvetlerine 111en

sup bir kısın1 ge
miler An1aya git
mektedirler. 
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111 ŞEHİR ve 
İLÇE 

il .t BE R LE~ R İ 

Ankara kararlarının 
tatb 'kine başlanılmak 

üzredir 
Dün Sehrimizde 

~ 

İKİ Z LZE . OLDU 

Is~ n~erun ve Kırık~an~a tescil mu
amelesi müsai~ şe~il~e ~evam e~iyor 

-Ba~ tarafı 1 nci sayfada- 1 Haber a ldığınuza 

göre bcızt kin1seler 

sarsıntının korku -
sıindan sabaha ka
dar uyuyan1anıış ve 
geceyi büyük bir 
heyecan içerisınde 
geçirnıişlerdir. 

oldugundan bütün 
şehir hRlkı tarafın
dan his edilmiş ve 
bir çok kinısder 
evlerinden dışarı fır
layarak korknıuş
lardır. 

19 Mayıs 938 Spor 
Bayramı 

Antakyadan bir görünüş 

Ankara 12 (A.A) -
İskenderun; Bura
d:l. ve kırıkhan nnn-

bare ile AIAettin iş
ten el çektirilecek 
her ikisinin vazife
si yani Hatay ka
tibi un1un1iliği ile 
dahiliye ve n1aliye 
servisleri şefliğine 
n1ülkiye nıezunla
rında n Eten1 tayin 
edilectktir. Tethis 

Şehrimiz~e nasıl ~utlulanaca~ 

tıkala nnda tesci 1 
nıuarnelesi n1üsait 
şekilde devanı edi
yor. 

Fransız Delegesi 
l~eyruttao buraya 
<lönnıüstür. Ankn-.. 
ra kara rla rının tat- çeteleri oradan knl
hika tına başla n nıak dırılacaktır. l\1a liye 
u1.redir. Buna nn- nıüdürleri arasında 

z 1ran iki n edilecek büyük değişiklikler 
ol8n un-.unıi affın yapılacak ve An
a skeri cürü ınlerde takya Knynuıkanu 
teşınili f>aristen is- Sebahattin değ·işe
t c11ecek Hasa n Ccb- 1 cektir. 

Sağlam vücut, sağlam hfa güzel insan 

1 - 19 Mayıs 938 spor 
bayramı kutlulama töreni 
saat 14.80 da park mey
danında yapılacaktır. Sa
bahtan itibaren bütün cad
de ve sokaklar, resımt ğay

ri resmi mües~eseJcr ve ta
şıma vasıtası bayraklana. 
caktır. Bütün dükkfin ' ' C 

mağaza vitrinleri bugünün 
manasına uvU-un olarak • n 

süslenecek tir. 

2 - Öylcdt'n şcmr:ı ~aat 
13 buçukta ilk, ortaokul 
talebeleri ııı ektcıplerinckrı 

\ ' C sporcular kuhıplnrından 
hareket E'den·k ğa1.i ve or. 
taokul bahçesinde topla
nacak önlerinde bando 
ohluğ·u halcll· milli man;
ları ıöyliycrek hükumet 
nıeydanma gelecPk oradan 
park mcydaııına dönecek
ler ve . ili ~ik krokiyl! göre 
yer :ılrnı~ ola caklardır. 

3 - Tam saat 14 b;A

çukta vali l..ıeralıcrinde as

' oz Lİ ~i İKİ ŞARTI 
EŞ' VE HAREKET 

Şen ol: Genç kalırsın .. 

\ keri komutan halkevi ve 
belediye reisi, kültür di
r~ktürü ve spor başkanı 

olduğu halde talebe ve 
spercuları selamlayacak 
ve tribüne geçeceklerdir. 
4 - Vali tribüne dönün---------------------1 ce meydana. Türk hayra-

ğt çekilecek talebe ve 
sporcular bando ile bir 
ağızdau istiklal marşını 

söy liyeceklerdir. 

5 - 19 Mayıs gününün 
manası ve tarihi kiymeti 
~porun hedefi hakkında 

Ziya Kılıcözlü ve talebe
ler tarafıadan birer söy
lev verilecektir. 

6 - Söylev biter bitmez 
resmi geçit başlayacaktır. 
Bu rPsmi geçide cirnn:ıstik 
ı;.r. nliğiue katılan talebe ile 
bütün ~porcular i~tirak 
eclcccklerdir. · 

7 - Rcsnıi geçidin hi
tauııııJa talebe ve sporcu
lamı cimna.stik gösterileri
ne l>a ~lanacak ve bu gös
teriler lıir saat bir çeyre
ğ·ı gcçmiyeccktir. Bunu 
~porcuların atlatik Lan~

kdleri t:tkib edecektir. 
1 Bundan sonra talebe vt

sporcnlar muntazam alay
la ve gc ı;i<l saffilc on1ı1n

cu yıl ıııar~ıııı söy liyerek. 
okullarına ,.e kulüblerine 
döııcccklerdir. 

8 -- Bu proğramın ta
mami tatbikina belediye 
ve haJkevi reisi, Kültür Te 
Emniyet direktörlerj me-

l murdur. 

Sayı 121 

Sinema payitahtı Holi
vutta bu giiulcrde Köpek 
ve Kediler için çok müke
mmel ve lüks bir lokanta 
açılmıştır. Bu lokantanın 
inasa.nlar için de bir kısmı 
varmı~. , 

Fakat köpeklerin kısmı, 
insanlarınkinden çok liiküs
miiş. Köpek ve kedilerin 
lokantaıında beyaz manto
lar geyerek çalışan far
sonlar, insanların lokanta 
sında çalışan meslekdaş
larındao iki misli maaş 
almaktadırlar. 

S1ea~ Memleketlerde 
Ölüm daha ço~ oluyor 

Her nedense soğuk mın
takalara nisbetle sıcak me
mleketlerde vefiyat daha 
fazladır. Bunun sebebi sı-

' cak memleketlerde vücu-
dün daha az İdman ihti
yacını duymakta bulnma
sıdır, 

Dünyanın 
En uznk yolu 

Dünyanın en uzun yol
u Amerik:ıdadır ve Nev
york şehrinin 42 nci i!ok:t· 
gile 52) nci caddesinin bi
tişik noktasından b:ı~l:tr. 
Bu noktada mevcut plaka, 
şu cümleyi taşır: lnnkoln
sanfrmıisko yolu (3384) 
mil. Şu hale göre bu yol
un uıunJugu t595f>) kilo
metredir. Bütün imtida
dınca genişliği (20) met-
redir . Bu yol on iki 

bükumrti kateder. 

Oünyamn en ra~at evlilik 
hayatmı geçiren hayvanlar 

Dünynın en tl.henkli ailrl 
hayatı geçiren hayvanları 
Sümüklü böceklerle Kab
lum bağaJarmış. Bunun sA· 
bebi şudwr: Bu hayvanları· 
n aynıyuvada müttereken 
yaşmak imkftnından ebe-

diyen mahrum buluıama· 
lan iai,. 

.. -. _ _.,,,. 
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-...... Yurttan Haberler 1 

Demir ve Petrol 
MADENLERİ BULUNDU 

mışlır. O ha valide 
ve Hoyran köyünde 
eskiden işletiln1iş 
denıir ocaklarına 
da tesadüf edilmiş
tir. 

Konyanın, beyşe
hir kazasında denıir 
danıarlarına tesa
düf edilıniştir. Pet
rol kokusu veren bir 
taş ta bulunnıuş 
tur. bu taş ve denıir 
nünıuneler, maden Ereğli kazasında 
tetkik ve araına maden kömürü keş-

Ter mede 
Belediye Faaliyeti 

enstitüsüne gönde- fedilnıiştir. beyşehir, -----------------
tilrniştir. Ilgın ve Akşehir 

Ternıe Kazasında yerlere sıhhi şekil

oelediye işlerine bü- de tadilat ya ptırıl
yük bir hız veril- n1ış, dükkanların 
miştir. Belediye rei- camekansız öteberi 
si vekilliğini yapan satmalarının önüne 
kavmakanı Necati g~çilnıiştir. Parkın 
he~ şeyden evvel ağaç ve çiçeklendi
halkın smğlığile ala- rilnıesi işi de iknıal 
kadar işlere büyük edilnıiş, halkın bun· 
bir önenı vernıete- dan istifadesi İın

dir. b ü ~ ü n gıda I k~nl~rı genişletil 
n1addelerı s a ta n n11ştır. 

Yapılaı) tetkikat havzalarında değer
neticesinde, den1ir li diğer madenler 
l11adeninin çok zen- I de bulunacağı anla
&in olduğu anlaşıl- ş1ln1aktadır. 

Yeni Hastane 
YAPILIYOR 

Annelere üğüt 
Çocuk Esirgenıe besleneceğiı1i ve ma 

Kurunıu Genel Mer- malarının nasıl ha
kezi sıfır yaştan bir zırlanacağını öğre
yaşına kadar ço..::u- tir. 

Sayı 928 

~ PİYASA-
1 KUoau 

cm.ı ! Kr. 1 Sn. 
Buğday 4 '.I 
Arpa 3 -1· 50 
Un ( Hir çuval) 650 • 
Darı - 3 ı.--

Nohut 4 150 
~1 ercimek ~ 4- 50 
Pirinç 22 

Sade Yağ 90= 
Tere vao-ı 75 .. ~ -
Zeytin ya;tı ı GO 

Yün 1401= 
Deri 35 
Badem ~2 , -
Badem içi &5 1-
Ce viz 20 1 

-
--,,.------1-- -
Ceviz içi 40 

~-,--_..:__ __ -- --
Mahlep 
Mazi - -
K esme Şekei 35 I 

--Toz ŞP.ker 32 ı= 
Kahve 125 ı 

Sabun ~ı-
Çay 310 

Kuru iizüm 20 '= 
-Pekme-z - - -__ 2_2 _ 
Hal 40 
Pestil 35 ,- -
Suçuk 45 ' 

bolu Mevcut has
~ane ihtiyacı karşı
S~adığı için vali 
alını Gündoğan, 

tenıele ilk harcı vali 
koyn1uştur. Vali, 
sıhhiye n1üdürü ve 
hastane scrta bibi 
birer nutuk söyle
mişler ve alk1şlan
mışlardır. 

ğun nasıl bakıla- Her iki öğütleri 
cağını öğreten An- isteyenlere kurum 
nelere öğütün B~- parasrz olarak gön - 1111-----1m1::-. 
rinci sa yısını yenı- derir. «Ankarada ULUS SESİ 

50 Yataklı ve her t .. 
llrlü fenni tertibatı 

haiz bir hastane ya
hılnıası imkanlarını 
azırlanuştır. Has 

tanenin ten1elatn1a 
resn1i icra edilmiş, 

Merasin1de kur
banlar kesiln1iş, · da 
vetlilere çay ikram 
olunnıuştur. 

den bastırmıştır. bulunan Çocuk E -
Birinci sayı öğüt sirğeme Başkanlı

birer aylık yazılmış ğına» bir yazı ile 
12 tane mektuptur. adres bildirn1eniz 

ikinci sayı öğüt: kafidir. 
nasıl Çocukların 1 

Trahomdan 
Sakın 

ABONE ve iLAN 
Şartları .. -

A b one Sartları 

CI> 

Aylığı 
:>. C> 

~ = °i::C'.I 
::::ı·c; ., ~ 
E-< - ::ı:::_ 

Kuruş Kuru~ 

Üç Aylıg-ı 300 
--------
Altı Aylığı 450 800 

Samsunda 
Trahoın bulaşıcı 

bir hastalıktır ken
dini ve çocuklarını 
koru çare olarak 
sık sık ellerini sa
bunla yıka kendi 
nıendil ve havlunu 

ı Seneli cri 800 11500 
kullan çocu klarına 1•---"-------Payton yasak edildi kullanma kirli eli .. 
ni kendi gözüne ve 
çocuklarının gözle- 1 

rine sürn1e bilhassa 
kara sineklerden ka 
çın ev onu yaşatnıa 

Samsun Balediyesi
nin ittihaz ettiği 
bir karara göre 
Şehrinıizde mevcud 
Paytonların n1uay
Yen bir tip ve te
l11izlikte seyrüsefer 
\rr\ 1 • • 
•· c: Pnıa arı esas ıtı-

barile kabul olun
llıuştur. Bu karar 
Cfınılesindea olarak 

bütün paytonlar 
tedkikten geçiril
nıiş, nıatliıb evsafı 
h a i z oln1adık la rı 
görülerek seyrüse
ferden menediln1i~
lerdİr· İki günden
h~ri Samsun piya
sasında paytondan 
eser görülnıenıek
tedir. 

Belediye riyasetinden 
Yeni balkevi önünde 

vücude getirilecek Ata

türk amtı meydanının in
şa ve tamiri (910) 1ira 

'f u rtd aş ! ( 40) kuruş bedeli keşifle 
ve on beş gün müddetle 

ile .. Tttrk; Yeril malı kallanaak ••· pazarlığa konulmuş ve 
••tuıda Jtön UllU bir propalaadaeı 2:-1/5/938 pazartesi gilntl .... "11...... . 

saat 10 da ihalesinin ic

rası kararlaştırılmı ştır. ta- . 
lip olanların yüzde 15 kat'i 
teminat akçesile birlikte 
belediyeye müracaat eyle
meleri il! n olunur. 

2- 4 

lL4.N ŞARTLARI 
İlanın betler satırından 

(10) Kuruş alınır. 

tıan neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nusbalar 
(10) kuruştur. 

Yurtdaş! 
Yiyeceğin, geyece
ğin velhastl her şe
yin yerlisini kullan
n1ayı yeni İçtinıai 

ahlak emreder. 
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