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Açıkta ka an ve iaşes· emin 
.. 

edilmeyen hiç ir vatandaş 
kalmamamıştı~ 
Dahiliye Vekili Bay Şükrü Kaya 

Kamutayda KırŞehi~ zelzelesi hak
kında izahat verdi . 

---------------'- ~Çadır ve çardak altında bulunanlar 
1 

-- · Birinciteşrine kadar damlar 
altına kirecekierdir 

Ankara :10 A. A. - 1 n1isti r. Yeni i;ısaa t tarzı da 
~ . . 
B:1 şvekii vekili ve İnşesi ten1in edil- takib cdilıncktedir. 
Dahiliye vekili Şük- nıeıniş hiç biı· köy Bütün hu tetkikat 
rü Kaya öün kan1u hiç bir ev ve tek bir neticesi ~layıs onu
tayda Kırşehir z~l- vat:tnd~lşk~ln1aınış- na kadar hüklııne
zelesi hakkında ver- tır. Feh\ket ınınta- tin eline geçınİ) ola
diği izahata n~za- kasının sıhhi vaziyc- caktır. ç~:adır, çar
ı-an vüz kırk sekiz ti iyidir· l{ttfi ınik- da k ve cerği altiıı
kişi Öln1üş, yarala- tarda Hekiın ve sıh- da bulunanlara Hi
nanlar hastaneden hi n1nlzcı11e hulun- rinciteşrinin on be
çıkınış ve köylerine nıaktadır. Halkın şinc kadar danılar 
dönn"?üştür. Altı bin ahvalı nıanevisi ve- altına girtcelder
ev hasara uğ-r'1111ış - rindedir. Açıkta tek <lir. Hüküınet, e\'le
tır. fj O hay,~an telef _ kin1se kalnıaınıştır. rin d~rhal yapıl111a
oln1uş, zahirenin bü-1 'fetkikatta bulun- sını karar altına nl
yük bir kısrnı kur- n1ak üzre zelzele n1a- mıştır. İçtinıai nıu
tarıln11ş, toprak a1- hal!ine jeoloji ve jo-

1 
avenet ve inşaat Kı

tında kalanlar eltn- . oğraf ve topoğraf i zıl:tya verilnıiştir. 
1 

rniş, taş altında ka- alinılerinde~ bi.r ~e- ! Zahire, çift ve hay
lanlar da tcnıizlen- 1 ye,t göııderılnııştır. 1 vanat nıeselesini de 

B©l~ lb}t§l k©l ıri1 
Bay Celill Bayar 

Atinadan dönüyorlar 
Aükara 30 A. A· - reket edeceklerdir. 

Başvekil Celal Ba- Ht> vetinıiz Selünikte 
./ 

yar ve Hariciye ve- bir kaç saat kala-
k i 1 i nı iz bu aksa nı · c · 1 k " e Atatürk ün • 
Ati nadan hususi ti -

1 
clo<hlug>·u evi zivn ret 

A '~ ~ 

renle Istanbula ha- ı edecektir. 

1 Sovyet Kızıl~aç Kurulu 
Kırşe~ir f ela~etze~elerine I0,~00 ~olar te~erüde 

~ulun~u 
Ankara 1 A. A. - bin Anıerikan dola

Soviyet Kılhaç ce- rı teberrüde bulun-
111iyeti Kırşehir fe- nıuştnr. 
h\ketzedeleri için on 

Çinliler 
Yeniden bir çok şehirler 

aldılar 

Ankara 1 A. A. - Sa rı Nehrin şin1al 

Çin rcsn1i tebliği, ınınta kası uda (:inli
lerin veniden 111u-

~ 

vnffakiyetlcr knzan 
Zıraat B~nkası üzc-

dıklannı, bir b1 kın1 
rine aln11st1r. Bütün · şehirleri geri nldık-
bu nıasraflara kar- ların1 bildirnıekte
şılık olarak hüklı- dir. 

111et beşyüz bin 1ira- '--------
lık bir tahsisat iste-

1 

. İ 
v ı .. vcrınis- tır. cab ederse da-

nıege ~arar . 
1 

. . k . 
1a ıstıyece tır. 
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ULUS~ 

Faid_ell Bilgiler:_ 

Yoğurt 
ŞEHİR ve 

İLÇE 
il .-t B E R L E R İ 

Biz Türkün en önem
li bir besinıini teşkil eden 
Yoğ"urt bütün Balkan 
memleketlerine yapılan ve 
son zamanlarda Avrupa 
memleketlerine de girerek 
Hftç olarak eczabanelerde 
ımtılan bir maddedir. 

Yazan: Sedad YeaUgey 

müddet zarfında sütte 
ilav~ edilfn mayanın et
kimi ile hu::ıuı:;i surette 
pihtilaşarak Yoğurda ta
havvül etler. Baki Başaran Bu suretle y:ı.pılan Yo 
ğ'urt lıi<; bir ölc;üye h;ti
nat ~tincz. Nihayet ya
panın göz kararına bağ-

Bu değerli adı, çok lıdır. 

Cizre KC\ymakamt ve Belediye Reisi 
Bay Baki Başaran izinli olarak şehri
mize gelıuiştir. saf e<lileıı bir memleket- Yoğur<lu <l:ıha fenni 

len.le hemen hemen bir- :;tekilde yapmak istersek 
birlerine yakındır. Mese- şu suretle hareket etmek İlçebayınuza hoş geldiniz deriz. 
1:1 Bulğarlar Yourt. Yo- lazım gelir. 
ğu::ılavlar Yoghurt, Yu- ! Bir buçuk litre kadar 
-:lanlılar Yaburt derler. 1 süt 20 dakika kasar ateş

Y oğurduıı A vrupaya 
gidip az çok yayılması 

nihayet 20 - 3'.) senelik 
bir iştir. Bu i~i en ev ,·el 
bir Bulğar yaptı~ı için 
Yoğurdun a~ıda bir müd
det Hulğar mayası ola
rak kullanılmıştır . Bu 
adamdan sonra yeni Av
rupaya giden, fakat işini 
da 'ıa csa:slı tutan bir Er
meni, hem Y o~urdun hem
de adının daha iyi ya
zılmasına hizmet etmi~

tir. Bugün Fransada Y o 
ğurda Yourt derler. 

Hepimizin çok sevdi
ği ve büyük bir zevkle 
yediğimiz Yoğurt taze iken 
tatlımsı az zaman sonra 
ekşice olur. Kendisine 
mahsus güzel bir kokusu 
ve hoş bir lezzeti vardır. 

Hele güzel ta1.f'3 ve koku· 
lu ineklerin sütlerinden 
yapılan Yoğurt yenmeklll 
doyulmiyacak kadar le
ziz ve latiftir. 

Her kesin wildiği şe

kilde Yoğurt şu suretle 
yapılır: 

Süt. bir kap içinde 
hacını yarıya ininceye 
kadar takriben 75-80 de-
recede kaynatılır, soora 
ı:;aınanlar arasıaa yerleş

tirilmi:;; olan kaselere dol 
durularak harareti 30-40 
dereceye ininceye kadar 
lıiiklenir, ı:ıonra maya ola
rak ayrılmış olan eski 
koğuttan bir parça il~ve 

edilir. Üzerine evve1a BU · 

)andığı ,·akit suyunu al
nw k uıakıadı ile bir tül
beıı t konulur ,.e nihayet 
bezleri ile örtülerek ya
zın beş-altı, kışın bir az 
daha fazla. lıırakılır. Bu 

An~ara Şe~ir Tiyatrosu 
Ankara şehir Tiyatrosu bu akşam şeh

rinıize gelecek ve yeni yapılan Halkevi 
binası salonunda üç tenısil verecektir. 

te kaynatıldıktan sonra 
ateşten çekilerek sovuma 
ğa terk edilir. Hararet 
termometre ile ölçüler~k 

50 ye geldiği görülünce 
kaynar sularile temizlen
miş porsölen kaplara bo-

:!~lı~~k~~~.;~··:atı~:: ~iftçilerimiz sevinç için~e 
Yoğurt mayası alınır. Bun-

1 

. . . . . 
lar takriben 15 gramlık Ilunızın ekın duru ınu bu yıl çok ıyı-
küçük şişeler .içind~ bu- dir. Son günlerde, bilhassa çöl mıntıka
lunurı1akr. B~t~ı~e~erdın yha-1 sına yağan feyizli ve bereketli Yağmur-
rısı ı ı su ıçın e a . . . • · l · d · · · 
edildikten surıra yalnız lar çıftçılenmızı ço { sevın ırn11ştır. 
bu işe tahsis edilmiş olan 
tahta bir kaşıkla artık 

sıcaklığı termometre ile 
50 derer.eye indiği anla
şılan sütürı içine konu
lur, ve üzeri örtulUr, et
rafı sarılır veya hususi 
yerlere konulur. Burala
rının sıcaklığı sabittir. Bir 
kaç. saat sonra Yoğurt 

yenilmeğc hazır bir şekle 
girmiş olur. 

- Sonu Var-

Trahoın bulaşıcı 

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

~mımııııııııı ııııııııımıııııııııııııımıuıınuııııııııııııllHMıııııııııııııııııııııııııııııııııııı~uııııınını~ 

kullan çocuklarına 
kullanma kirli eli--
ni kendi gözüne ve 
çocuklarının gözle
rine sürnıe bilhassa 
kara sineklerden ka-
çın ve onu yaşa tına 

§ OIFtc§l©>klUID ~ PO!U}~~~ 
: F- E N : 1 le~:~~re~a~o:t~:; 
= ce <§1 '-D l5 ~ ta D 1 y~~~~r.ıade Nusay-
~ Y/ U 2J = bin, Kızıltepe, De-

=== = 
s: rik saat 13 te Savur, 
= Gençlerimizin bir çok = Midyat, Gercüş, İdil 
~ güzel yazılariyle ;;;;; Cizre ve Diyarba-
~ ~ kır postaları gele-
= p lı ~ J ~ J = cek saat 18 de Tren : 81\ J8ılnua ÇlılYOL = postası gidecektir. 

~ll0ınt1111Hııoaııııııuııu .. uıın11uııııııııııoııumıuııııoınıunıııııııııınnnınıonP Bu gece gidecek 
Tren ekisprestir. 
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Halk bilgi ~erlemelerin~en 

Maniler 
Derleyen: K ılıçöılü 

-138-

lnce elek kıldan olur 
Kasıre-a yelden olur 
11 sözüne uyanlar 
Kendi yarından olur. 

-139-

Karanfil aldım elden 
Ne tez usandın benden 
Usandığın bileydim 
Ahdım alırdım senden 

-140-

Samanlık dolu saman 
Aman efendim aman 
İller düğün ediyor 
Bizim düğün ne zaman 

-141-

Kahve piştiği yerde 
Pişip taştığı yerde 
Güzel çirkin araııınaz 
Günül düştüğü yerde 

-142-

Çayırda reze geze 
Ben de oldum geveze 
Darılma hanım teyze 
Kıı beyin gönlü bize 

-143-

Yürüdüm mesim ile 
Ç~ğırdım sesim ile 
Nerden gelirıiin yarım 

Bu kadar keeim ile 

Ti~ette 
ihtiram nasıl ifa

de edilir 
DUny~nın muhtelif yerle

rinde insanlar büyüklerine 
karşı hürmetlriui türlü tür
lü şekillerle gösterirler. 
Tibette, insanın kendisin
den daha yüksek bir kim
seye karşı dilini çıkarma· 
sı demek en yüksek ihtiraOl 
nişanesidir. 
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Şarkta bir Cevelan 
Tür~iyeyi Keşfettim 

I_ ..---_Y=u=r=tt=a-_n -_H=a=b=er=le=r==ı
1 

~ ~!~A15~00:-
• 1 Kr. 1 Sn. 
1 Safrada T" 1• K ~ · ı Buğday l_±_ı_ 

Urı UŞU ŞUuBSI . ~~~r~Hirc;uva l) 65~ 11-
50 

20.4-1938 Tarihli Cu

rentul gazetesi "Şarkta bir 

cevelan,, başlığı altında 
ııeşrettiği bir yazıda ez
cümle şöyle diyor: 

"TürkiYevi k csf ettim. 
v v • 

Balkan antantının mat
buat konferansına iştirak 
etaıek üzere birkaç arka
<la~ımıa birlikte lstanbula 
davet edilmiRtiuı lstan
bulda ge~irdiğiuı . bir haf
ta, görmek ve tahkik ct
ınek için ivi l>ir fırsat ol
~u. Yedi günlük ikamc
tıın, hayret ve takdir 
uyandıran ıaürprizlerle <lo
lu ge~t\. Bize karşı k~ır
deşçe ve son derece na
zikane misafirperverlik 
gösteren mihmandarımız 
İki arkadaşı rıhtım üLerin
de kucaklamaktan kedimi 
alaınadım . Btuim bu jes
tim, biıe kar~ı giisterileu 
nezaket ,.e vüse:k misafir· 
P~rverliğin ·icap ettirdiği 
n11nn t cı tarlıktan z iv ad c, 
Atar· .. • 
d Urkun Türkleri aı-asm-
a görtltii'rüm "a'-·anı hav-ret di . . ı... \ " •• 

li sıı.ıhn, intizam ve mil-
As~arlıktan ileri gelmi~tir. 
c·h şayanı bayret olan 
t 

1 et, bUnyecc tam olarak 
heşekkül eden lm milletin 
~sısasiyetiade, yeni rr·ji

~1.0 meydana getirdiği 
ıbs-~ıkrardır. Türk milletinin 
ur· un meYc·ıdiyeti Anka-

racta oturan büyük ada
tnın işaret cttiiri istikame
te teveccüh et~iştir. 

Bazı konfer:ıslar mü
nasebetivle Yunanistanda 
~ulğaristanda ve YugOs· 
avyada. bulundum. Sokak-
ta veya ziyafetlerde tesa
düf edilen muhalif fikir
ler besliven birçok kiın
Seler, h~rşeyin fena git
nıekte olduCS·un<lan ve l>i-

"" <;ağın kemiğe dayandığın-
dan bah~ederek ilk fırsat
ta dertlerini dökmiyc ça-

l ~~ırla~. 'l~ürkiyede bunun 
ır mısalırıe tesadüf etme

~~ğirni söyliyebilirim. Tür-
1Yede Atatürkün işlerine 

"e teşebbüslerine iştirak 
etmek adeta ,. umumi bir 
Şekil almıştır. Ora<la ya
~:,ıan işlere berkesin işti· 
b~k etmesi o kadar tabii 
'iı~r Şekil almıştır ki, bunu 
0Yleınek kimsenin aklın-

dan geçmemektedir. Bu, 
milletin ruhu ve millet 
azminin hülfisasıdır, Milleti 
idare eden adam ue kadar 
yaratıcı olursa ohmn mil
lette bu ruh olmazsa bir 
şey yapamaz. Devlet reis
lerinin istinat ettiklerilcri 
enerjiler uykuda olursa 
terakki İmkanı olmaz. İs
tantJulda birer tcnıuclhane 
olan kahvehaneleri çok 
aradım. fakat bulamadım. 
Orada <ledikedu kulüpleri 
yoktur. Yeni ne~il, herkes 
ilahi rei lerinirı e5erinc it
tibaa <;alı~rnakta, üınitlcn
mektc ve yeni roııesans 
uyaııuırın:ıktadır. 

Pierre Loti'nin tasvir et
tiği Xostaljinin u~·ucu ro
ınantizmlirİ. yerlerini yeni 
bir irı~aııiyete tcrketıni~
tir. )[illetin sıcak ve an·
a.nevi hass!lsiyeti, yaban
cı un~urlardan ve l>u un
surların verdikleri yaıılış 

tal:ikkilcrden ktırtarılmı~-, 
tır. ~Iuasır Türkiye, biıe, 
sadelik ve fedakarlık der
sini tevkalfı.de bir surette 
vernıekrtdir. 

Muğlada 
Zelzele 

Ankara 1 A. A. -
Dün ~1uğlnda biri 
hafif, diğeri şiddet
li iki yer sarsıntısı 

Halkevi yaptınlacak Gelecek yıl açılacak 1~~trı -. 
3 ı= 

:t\ ohnt l 4 -- -4 B r ·d l 1 Mercimek aıra<la )enı en Konya, - Tür<-
- Pirin~· 22 

yapılacak C. H. kuşu bu sene açıla- &l<ıe Yağ - 95 -
Partisi ve Halkevi- cakken bazı sebep- 1 Tcre-yağ·ı-- 75 

1
-

nin planlan gela1İs- ler dolayısİ)' le v~z- ~t·y~iu ~··ı~·ı GO 1-
~ - Yün -~--40 -

tir. 
1 

geçilıni.şti r· Tü.~kku- Deri - 3-5- '~ 

İ O b
. 

1
. şuna gırn1ek uzere : Badem 22 

OŞ'.l:lİ 6 10 1- l> el · · c 

1 1 l 
evvelce )'DZılnns o- )a em ı<;.ı _o~ _ 

trayaAnıa oBaclad~- lanlardan liseni.o 10 cc,'iz 20 
ır r ı e e ı _Ce\'iz i~~i 40 

· say - ve 11 ı· nci sınıfları-. · I " [ h Mahlep 
ye ıstınl a < ve e- na devanı edenler Mazi --ı 1~ 
dive ed\. cektir. 

J 

Tren iMiyacı 
Temin edildi 
N;-ızili, Denizli arn

sında iş1enıcsi çok-

isteri erse yazı o İ nö
n ü kanı pi na iştirak ı 

edeceklerdir. Bun- 1 
1 arın n1asrafları 
Türkkuşu K u r u
n1unca tenıin olu
nacn ktır. 

tandır tenıenn1 edi- Açık Havada 
len tren ihtiy~ cı 

tatn1in olunı11uştur. ders 

1 Denizli - Söke ara-

Kesme ~eker ı ;35 _ 
'I oz ~nker I~~- _ 
Kab ve 130 
~alıuıı 1 45- -

---- --
Ça~' 310 

-"---'----1-- ı-
I\. uru üzüm ı 20 
-1-,e-kn-ıez 1 22 -
---- ---- --
_I_fa_l ___ ~~ j-

J>estil __ 4.q·~>> 1 

__ 

S ıı çıık " 

• ~ ._ 1 •• • ' . - • • :--=- . 

ULUS SESİ 
ABONE ve iLAN 

Şartlan 

1 sında sefer eden oto- \ Sivasda Son haf
ra yla r kc-ddırılı111ş, , ta~a ~a.v~lar 111~
yerine üç vagonlu s~ıt .gıttığınden bu
yolcu trenleri ika- tun ıl~o~ı~larda ha~ Abo~s-;;tıarı 
nıe edjlınistir. Halk yat bılgısı derslerı ı•-----...~---• 
ve köylü · bundan açık havada veril- ~· :> 

dolayı çok sevin- n1iye başlann11ştır. 1 Aylığt ~-~ ~1 

Üç Aylı;!ı 300 
----- ---
Altı A yJıl'"rı 

~ ,... 450 800 

. . . MeUep yapılaca~ 
Mart ayı ıçın~e~ı Sdfranbolu - bir-

oln1uştur. suiistimal 
Van Evkaf da- 1 

iresinde 180 liralık 

bir sui isti nıal gö
rüln1üştür . Evkaf 
n1en1uru İrfan ~1üd-

800 j1500 

iL4N ŞARTLARI 
İlanın beller satırından 

(10) Kuruş alınır. 

1.t~aıaAtımız fazla birine uzak olan 
il köylerdeki çocuk -
İstatistik Umum Mü

dürıiiğ'ü 1938 senesi Mart 
ayı harici ticaret lstatit;tık
lerini tamamlamıştır. 

Alınan neticelere crör e 
" ' 1938 mart ayındaki ithal-

at kiyıııeti 12 ve ihracat 
kiymeti ele 9,3 milyon lira
ya baliğ oluı;;tur· Bu mik
tarlar 937 mart ayına na
zaran ithalatta iiç milyon 
lircı artmı~ibra catta ise yüı 
bin lira nok .... anlık cöster. 
mcktedir. ihracata nazaran 
itbalat fazlası 2,5 milyon 
liradır. 

ların okun1a ihti
yaçlarını zahınet -
sizce teıni n edebil-
111eleri için n1üna
sip yerlerde n1ek-
tepler ya ptırıl n1ası 
takarrür ctn1isti r. • 

Vilayet Kültür 
Direktörü Hanıdi 
İrkıl Ata ile ilçebay 
İhsan Kaya, 80 ki
lon1etre uzaktaki 

dei un1u111ilikçe tev
kif edi ln1iştir. 

Ovacunıaya gitnıiş
ler, orada beş sınıf
lı bir ilk mektep 
yapıln1asına karar 
vernıişlerdir. İnşa
ata yakında ba~la
nilacaktır. 

İHln neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

Yurtdaş! 
Yiyeceğin, geyece
ğin velhasıl her şe
yin yerlisini kullan-. . . "' 
nıayı yenı 1çtın1aı 

ahlc:'ik emreder. 
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Dinler-in Tarihi 
Satı~ için gclmi::-tir. fiyatı 75 kıırıı~tur --

11
- Bir varmış, Bir yokmüŞ=-

t}~ . Evvel zaman içinde 
ff.~ l '' En Güzel Çocuk Kitabıdır 

O I
. ,, • • J ~ • B A s 

1 
M E v ,. o ,. R ~~ l K Satlık iı·in ırelıııi:-;tir. İı·i 1

1
ok ııüzel Tlikih P \'<' .M~ı 

oğu erının en mouern uır ~ sııllurlu 'c101;7 hu idtuhı' ıı.:,. ~;,cu(!a ,;.::si~·c ~tlt•ri;. 
~ 

) 

&!:••••• • El.MAS r.1AKAS • ••~ 
Defte r, Çt>k, Bono, ı\takbuz, Ki\ğıt başlıkları ıı: = 
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