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Bay Celil Bayar 

Ankara 3 A. A. -
bost ve ınüttefik 
Yunanist.nna yap
tığı seyahattan dön
n1ekte olan Başve
kil Celal Bayar ile 
liariciyt! Vekili Tev
fik Rüştü Aras bu 

gün Ankara ya gel-
111işlerdi r. 

Celal Bayar, ge
lişlerini müte<ı ki b 
Çankaya köşküne 
giderek Atatiirke 
tazin1atlarını arzet
ıniştir. 

Binicilerimiz Romada 
birinciliği kazandı 

Bay Mussolini1 ekibimize bizzat 
altın kupayı verdi 

Ankara 3 A. A. - cilik nıüsabakasın
Romadan hildiri idi- da Türk ekibi bi Hitler 

liis:Fıkra 

Yanlış ve Doğru ölçü 
Atrıerika en çok pet. 

tol . 
lStihsal eden memle-

nıe~ioden bekleyen halkın 
insanlığı arasındaki farkı 

mukayese ediııiı. ki!tin: 1800 milyon v~ril 
tutan S0nelı'k cı'ban istih- ı . 1 .l "' htıyaç aruan vazgeç· 
salinin 1100 milvon varili 

· mek deowk olan şaı k ta-una aiddir. Bazı istihsal-
ler · · S!ırrufu iie, ihtivaçlarından ıse tenıa.men onun ırı- J 

hisarı altındadır: IIelium hiç birini feda etıniyerek 
Bay l\lussolini 

onları kendi imkanları için· nıada yapılan bini
dc temin etmek tcrbivc-

g:~zı gilıi ... 193(1 da tliin
Yatla sevrüsefer eden 40 
•niluon 2sG bin otoıııo- . . 

J si uenıck olan garlı tasar-
lıilin 28 milvon 2:!1 uioi 

rufu arasında biç bir mü

ııaseuet voktur Biıue <·k-.. . 
seriya. lüks sözü ihtiyaç-

Atnerikad:ı ~ i<li. Franaız 
l.Ouharriri bunları saydık
tan Honra: " - f":Jkat , 
diyor Amerikanın asıl ser- lara teşmil olunur: Hal-
~eti, 'halkıdır. Say atesi b~ki .m.e~.cni ceıı.ıi~'et se
lle va a ibtinıslı ve ı::id- j vıyesını olçrnek ıçın rnad-

.. n °' -. ' ı ·ı · 1 <!etle 'kbin balkı! dı manev ı ıtıyeç arın ta-
111 " ltl d' .. d el l . . 

Bu halk mütemadiyen 
istih al \ 'C miitcımıdiyen 
i~tihlak etler. ~ark tekke-
811ıin nıistil'ri ise nice a.sır-
1· ~ ! • 

ardanberi, insanda ışte 
1
JU a.te,.i, lıu ihtirası ve bu 
rıikbinliği yıpr:ıtm::ı~a uğ
taştı. ı; Bir lokma bir hır-
kaı . k' ı·,,._· '·ı h . :ıı mıs ın ı;:p ı e, er 

a<. ü un en a ıa ıyı mi. 
var bulabilir nıiviz? Mllli 
~ . . 
inkişaflar, bir tarni'tan, 
çok ihtiyaçlı fenl vücuda 
getirmek, diğer taraftan, 
lm fenle ihtiyaçlarını te
min ddecek say ve istih
sal imkanlarını vermekle 
olur. 

-------------------
lnöiliz -ltalyan 

" 
anlaşması 

Ankara 3 A. A. -
A vanı kaınarnsı İn
ğiliz - İtalynn anlaş
n1asıoı tasdik et
n1iştir. 

Küçü~ itilaf 
Konferansı 1-r~ısi i"in as(l'ari her tür-

ıu ) l") , 

b· rahat cihazları bulunan 
lr ev, rauyo Ye bir OtO· 

~Obit isteyen, ve bunu 
a ancak say' den ve onun 

:aha iyi kıymetlendirilme~ 
llıden Ye orgaııizc edil-

Tekke riyazetçiliğioi 
terkedeıniyen bazı aakat Ankara 3 A. A. -
düşüncülere, inkılabımızın 

1 
Küçük itlaf <levlet

yolu bu olduğunu. lı?tır- leri konferansı ya-
latmağa araslfa ıbtıyaç K d t 

rın an1anva a op-
vardır. .; 

)anacaktır. Ulus; FATAY 

rinci gelnıiş ve Mus. 
solini tarafından ko
nulan kupayı nl
nııştır. 

İtaJ yaya hareket 
etti 

Anknra 3 A. A. -
Hitler, İtalyayı zi
varet elnıek üzre 
İ~onıa ya ha re ket 

Mussolini Türk eki
bine altın kupayı 

bizzat vermiştir. j etmiştir. 

Şehrimizde 
Felaketzedelere yapılan 

yardım listesi 
Lira 

5 
5 

5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0,50 
0,50 
0,50 

950,50 

979,90 

i•lm 

Ağır ceza reisi Niyazi Kayalar 
Cüınhuriyet Müddei Umumisi Asım 
Erkan 
IIukuk Hftkinıi İHmail Faik Üstün 
Aza Hisrev Eldem 
.Müddei Ummııi muavini Dcrvi~ K:ıcar 

Il ·ıliaı Töz.men 
,, " < 

Baı;k!tib Sülr.vman Bavar . . . 
Başkatib muavini Mecid Özden 
lcra memuru Hasbi Yalçın K::ıya 
Zabıt kAtil>i Osman Yılmaz 

,, " Haınid Özden 

" ,, İzzettin Deınircan 
,, ,, Sclahattin Ersöz 

1' " 
Zeki Yüksel 
Tevfik Batur " ,, 
Mustafa 'lunğan ,, ,, 

Dünkü listenin Yekfinu 

Yekftn 
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Faldell Bilgiler: 
W- YE ;a Ş E H i R ve Halk ~ilgi ~erlemelerin~en 

Yoğurt İ L Ç E Maniler 
il .. ı JJ .E R L E' R i 

Yazan: Sedad YeaUgey 

-3-

l~tc barsaklard:ı hu-• 
sulc gP.lcn tef essuhu me

netınc&-e yarayabilen se
be~lcri ararken bir çok 
hcsinleriıı barsaklarda <;a

buk tcfcs~iilı ettiği, La 
:nlarımnda hiç kokmadı
ğı göriilınih:tiir. 1~tc sütte 

bu boıulıniy:ın daha duğ· 

nısu çok :lz 'c geç bo
wlan besinlerden birisi
dir. Hundan dolayı ço
cukların halis süt ile bes
}Pnmesi lfı.zımdır. Sütteki 
kokmama sebeplerini arı

van doktorlar bu tefessu 
hu menetme vasfının uir 
takını mikroplardan ileri 
geldiğini, bu ınikroplarm
da barsaklar<laki besinle 
ri bozacak olan mikrop
ları yaı;-atınadı~ı görmüş

lerdir. 

İşte Yo~urt yapan mik· 
roplar da hunlardanılır . 
Yalnız tefessüh mikrop· 
Jarının faaliyetine maııi 
olan Yoğurt mikroplarının 
bulundukları yerde lak
tik asit denilen bir mad
denin bulunması Jfızımdır. 
Eğer bu faydalı mikrop 
Jarın bulundukları yerde 
laktik asit bulunmazsa yi 
ne tefessüh olmaktadır. 

lşte laktik asitle be
ı aber Yoğurt mikropları 
barsakları hasta yapan 
kokucu mikropları ya.,at
ınadı~ı için çok değerli 

mı da kolaydır. Bunlar-
dan başka h:ızı zehirlen
melere pauzP.hir gibi kul
lanılmasından dolayı dı.ı 

öncınHdir. 

Yoğurdun besleme ka.- ı 
biliycti de sütten ziya.de

dir. Mes-:ılü Albuminli maa. I 
deler Jnek sütünde binde 
42, Yoğurtta biıHle 53 
diir. 

İşte bir çok dertlere 
deva olau bir çok hasta-

lıklara iyi gelen Yoğurt 
bizde yalnız her zaman 

yediği ıniz şeklinden baş

ka. tür1üsünü bulamıyo 

ruz. Fakat bugün Fran
sa, kakaolu, :;;ekerli kah

veli hülasa bir çok çeşit 

ve ne ... ·ilcrde Yoğuıt ya

pılmaktadır. Yoğurt en 

fakirlerden en zengine , 
i 

en küçükten en bilyügo 

kadar en ufak bir zah
met Yermeden kullanıla

nılabilir bir besindir. Bu 
güzel gidayı bol bol yi
yelim, hazım yolJarının 

~ok iyi çalı:;;ınası, YC do . 
layı~ile vücudun iyi bes
lenmesi için hiç bir za
man soframızdan eksik 
etmiyelim. 

-BİTTİ-

Ankara şehir tiyatrosu 
ilk temsilini verdi 

!\1arinde bulunan Ankara şehir ti yat
rosu dün aks:1nı ilk teınsilin i veni Halkevi 

• J 

salonunda verdi. Çok kalabalık bir se-
yirci kütlesi toplannıışh· s~at 24 de ka
dar devanı eden tenısil, halk üzerinde 
ziyadesi le heyecan bıraktı. Sanatkarları
nıız büyük nıuvaff akiyet]er göstererek 
sık sık alkışlandılar. 

Bu akşa da (Taş pnrçası) tenısil edile
cektir. Bu değerli tenısilleri kaçırnıanıa
larını halkınuza tavsiye edeı iz. 

Dükkanında çürük yemeni 
bulundurmuş 

Şehriıniz ticaret 

odasınca ç.ürük ye
ıneni inıal edilnıe-

nıesi karar altına 
alındığı halde Han
na Ayinsinci adın
da bir yenıcnici bu 
karara nıuhalif ola
rak dükkfınında çü
rük ycnıeni görül-

nıüş ve keyfiyet 
zabıt varakası ile 

bı r barsak ilfteı a 1 r · ~lmlllllllllllllllllllDllllUHUUllllUHllUUllllllllUmMllllllllllllıllllllllllllllllmllllınıınllmn~ Bugün saba h sa a t 

Son zamanlarda yazı. ~ d6 n~ o ı 9 da Tren postcası 
Jmı bazı tıbbi P.serlcrde : Q IF lb8 O~ l\:JI :.- gelecektir. 
Y ouurdıt hemen her der- = = 

e> ı= = .. 
de dC\·a gjhi kullanmak 1 = F -= Oğleden evvel sa-
tavsive edilmektedir . .Mc- = <l n· b 
f:Clfı ;ni<lc ek~isi fazlala., . = . _ at 1 O a ı yar a-
tıı:tı zaman mille yarala- kır, 11 de Nusaybin 
rından gelen şiddetli san- == postası gidecektir. 
cılar gl•<;iptc hastanın bcs- ;;; ~ .!S\ J5 .!S\ la = 
leııme .. i laıım olduğu za. ;;;;;;J) (gJ Y U (gJ ~ O Bu Akşanı giJe-
mun, barsak hastalıkla. - = = k 
rında, müzmin apandist- G cek tren postası yo 
lı•rdt'. zayıflamak veya ençlerimizin bir çok - tur. 
şişmanlamak istiycnlcre gu·· zel yazıları·yıe = 
ıııüzmin peklik çekenlere = . 

~'.~~~~;~~: fü~:y~·~:'\a~:~: 1
: p et ya~ ın~ a çıtıyor l ~:k~t~~;!:~D !kardeş-

Zaten süt Yoa;urt ha
line gelirken kısmen sin
ilirilwjr-- oldu(u için baı-, 

• !erimize elimizden geldiği 
:;_ kadar yardım edelim. 

'iil-111111111n•ı .. ıu1111mıııııuut1111111ııııuKuumııuumnıuU11filF. \------

Derleyen: l\:ılıçö2lü 

-150-
0rman içinde ıö~ut, 
Bdinde, altın divit, 
Sabahın hayır olsun., 
Sallanıp giden yi~it. 

-151-
Anncm kahve içıneı. mi? 
Çekirceği pi~mcz mi? 
Gurbetteki eda<lt 
Hiç aklına dii~mez mi? 

-152-
Ay ışık verdi kuya 
Kırları oya oya 
Rüya gibi gayip ettim 
G örınedim doya doya 

-153-
Sarı ak~am güne.) 
Yoktur cihanda e~ i 
Söndürür mü söylemek 
Yar yaktığı ate.,i 

-154-
Su gibi akma yarım 
İllere bakma yarım 
Kaderim heni yakmış 
Bir de sen yakma yarım. 

-155-
Karanfil aldım elden 
Ne tez usandın benden 
Usandığın bilseydim 
Ahdıın alırdım senden 

Amerikalılarda 
• 

Boşanma nisbeti Ame · 
rika ile mukayese edi
lince Fransada pek az
dır. Bir Paris gazetesi 
Fransada 19a7 senesin' 
de 132,000 evlenme ol
duğunu ve bunlardafl 
12 bininin ayrıldığını 
yaz1yor. Bu rakamlarıı 
göre boşanma nisbeti 
yüzde ona yaklaşmal<.' 
tadır. Amerikada ıse 
boşanma nisbeti yüzde 
56 yı bulmaktadır. 

A vrupada en yil1'' 
sek boşanma nisbeti 
yüzde %7 yi bulmakt~' 
dır. Bu da eski dün1ıJ 
için bir rökor sayılınal'' 
tadır. 
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Yurttan Haberler 1 
Maır<dlün 

Vilayet Encümeninden 

ı-PİYASA-

Köylüye Ilıca Nahiyesi 
Temsil verildi İmar B~İIİJOr 

Aydın Halkevi 
teınsil ar ve köycü
lük şubeleri n1üşte
tekeil bir köycülük 
gecesi tertip etnıiş
lerdir. Yakın köy
lerden çağrılan hal
k~ << Kavğa sonu» 
P~ycsi oynannuş ve 
hır konser verilnıiş
tir. 

Erzurunıun say
fiye yeri o!an Ilıca 
Nahiyesinin bu vaz 

ol 

taın nıanasile inıa-
rı nihavete erdiri-., 
lecektir. Yapılacak 
işler meydanda, ço
cuk bahçesi, tenis 
kordu, ve dn ns pis-
tini n1uhtevi b i r 
pa rk ile, Yalova
daki gibi, yüznıeğe 
ınüsaid asri bir ha
vuz vardır. 

J. -Eksiltmeyu konulan iş 
Savur. Avine . Divarba

kır yolunun 24 x ıÖo ncü 
kilometresindeki cilinio 
deresi üzerinde betonar
mf;! olarak yeniden y<lpı

lacak 5 metre açıklığın
daki köpril inşaatıdır 
Keşif bedeli 1702 lira 82 

kuruştur. 
2 - . Bu işe ait şartna-

meler ve c,·rak şunlardır. 
A - Eksiltme şaı tnauıesi 
B - muka velenanıe 
C - Bayandırlık işleri 

gelen şartnamesi 
D - Fenni şartname 
E -- Keşif rayiç ced ve}. 

lerile projeleri 

rak yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gire bil

mek için isteklilerin 128 

liralık muvakket teminatı 

,·ermiş olması ,.e i~in ehli ı 

oldu~una ve malı ,· eıiyc 

tine ait belğeleri gö8teren 
müteahidlik vesikasını ib-

raz etmesi şarttır. 

6 - Teklif mckt.upları 

b . .. tl 1 
ve er nevı muracaa ar ı 

3 ncü maddede yayılı saat
ten bir saat evveline ka- 1 

dar vilayet daimi encü
meni dairesine getirilecek 
encümen rdıtliğine mak
buz mukabilinde verile

cektir. 

Ciaal 1 .Klloaa 
\ .Kr. 1 Sn. 

Mahlep -ı
Matl--: 12 -
Kesıııe Şekei 35 -

Toz ŞP-kcr :?2 jı= 
Kahve 130 - -
8abun 45 ı 

('ay 
1

310 ı= 
Kuru üzüm 20 Küçük ~ir A~da lstiyerıler bu evrak ve 

şartnameleri vilayet eııcü-

liularClllJI altın bulunmus nı üt!~~~~ n ::,~:.~ :~~~ 
1

;:~!~~ı;~;:ia dair•· 
Peknıez _I ~2 _-

. Posta ile gönderilecek - -
kt 1 

Bal 40 

8 - Eksiltme 27 / 4/938 
me up ar ve müracaat- llesıı·ı --- 30_ 

1 
___ -

larm nihayet S neti m~d 1 
dede yazılı saata kadar 1 -8-m:uk 4n ı Erdekte evvelce gazino ve lokanta- tarihinden 7 /5/938 tari

lacirlerin doğrudan lar da yapılacak_ hine kadar Cumartesi gil
d t nü saat 12 de Mardin vi-

gelmiş olması ve dış zar- ..... llllliııı _____ _. 

fın mühür mumile iyice 
kapatılması lazımdır pos- 1!11 _______ _ 

. <Jtruya Avrupa ve _ı_r. __________ 
1 

layet hükumet binası için-

ULUS SESİ 1 rika ile iş yap- deki vilayet daimi cncü-

thı ları Marmara na· Anneİere ög" üt menince yapılacaktır. 
tada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

'Yestbe bağlı el<ın-lik k- _ d Çocuk Esirgen1e 
oyu a asına Kurumu Genel Mer-

son senelerde İne- kezi sıfır yaştan bir 
~ludan getirilen yaşına kadar çocu
yırmi kadar aile is-k ğun nasıl bakıla-

an olunmuştur. cağını öğreten An-

Bu adacıkta, es- nelere öğütün Bi
kiden kalma büyük rinci sayısını yeni-
evlerden birinde , den bastırnuştır· 
ismi dahi bilinmi- Birinci sayı öğüt 
Yen bir şahıs tara- birer aylık yazılmış 
fından binlerce sa- 12 ta ne mektuptur. 
rı lira bulunduğu ikinci sayı öğüt: 
sÖylenilmektedir. nasıl Çocukların 

Ayni şayiaya gö- besleneceğini ve me· 
rt-, hu adam, hazi- malarının nasıl ha
neyi keşfedip eline z~rlanacağını öğre-
geçen bir motörle 1 tır· . . .. _ . 
Karadenize açılmış . Her ıkı oğutlerı 
İmiş. Keyfiyet bü- ısteyenlere kurum 
tün liınan ve güın- par~sız olarak gön
rük idarelerine bil- derar. « Ankarada 
dirilnıiş~ böyle bir bulunan Çocuk E
adam görülürse ya- sirgeme Başkanh
kalanması bildiri)- ğına» bi~ yazı ile 
h1İştir. adres bıldirmeniz 

kafidir. 

4 -- Eksiltme açık ola-

Mardin Hukuk Hakimliğinden 
Mardinli Haki o- haklarındaki dave

ğullarından Nuınan ti yenin ilanen teb
kızı Hadice vekili liğ ettirilmesine ve 1 

Necat tarafından n1uhaken1enin 15/6/ 
Mardinli Haki oğul 938 gününe bırakıl
larından Ön1eı· o- masına karar ve
ğulları Abdülkadır rilmiş olduğundan 
ve Abdülaziz aleyh- nıuınaileyhinıanın 
lerine açılan hirbap nıezkiır günde mah 
hanenin izalei şuyu kemeye asaleten v~ 
davasının n1uhake- ya vekaleten gelnıe \ 
mesinde n1un1ailey· dikleri takdirde ği- \ 
hnnanın ikanıet ma yaplarında n1uha
halleri nıeçhul ol- kenıeve devam olu-., 

duğu anlaşılınakla 1 nacağı ilan olunur. 

Trahoın bulaşıcı kullan çocu klarına 
bir hastalıktır ken- kullanma kirli eli--

dini ve çocuklarını 
koru çare olarak 
sık sık ellerini sa
bunla yıka kendi 
ıuendil ve havlunu 

ni kendi gözüne ve 
çocuklarının gözle
rine sürnıe bilhassa 
kara sineklerden ka_ 
çın ve onu yaşatma 

ABONE ve iLAN 
Şartları 

-·-Abone Sartları 

Aylığı 

Kurü;"~ 

Üç Aylığı 300 1 

Altı Aylığı 450 800 
-----·----
Seneliği 800 j1500 

ILlN ŞARTLARI 
İlanın bener satırından 

(10) Kuruş almır. 

tıa.n neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

Yurtdaş! 
Yiyeceğin, geyece
ğin velhasıl her şe
yin yerlisini kullan
nıa yı yeni içtinıai 
ahlak emreder. 
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