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Sabib ve Başmuharriri 

SİRET llAYAR 

\1emlekel rn<:!nallin<> aid 1ft . ,,.. Ya.zıuıra 
sa)falarımıı a~ıktı 

~ r. 
8a5'1lm:ıyan yazılar geri 

verilmez. 

. Hariciye Vekilimiz 
lkenderiye ve Kahirede halk tarafından 

coşkun tezahüratla karşılandı 

Rüştü Aras, Kral Majeste faru~ taraf ın~an kabul e~ile
ret öğle yemeğini beraber ye~iler 

Ankara 10 A. A. - llaricive 1 ------

V t'kiliıniz· <lün saa sek ız~ ls
ken<leı·ivevc ve beste l{ahire
)' ~ ın Ll\''.ı s;ı hı t etmiş. İskemle- 1 

rıve rıhtınıınde Türk ve ~lısır 1 
h;~yrakla rile donadıln1ış olan · 
Kahire istasyonunde nıerasinı 
ile karsılant;11stır· 

• • 

Ht-l lk İskend t> rİvede, İsken-
.1 

cleriv~den l{ahireve kadar du-., . 
raklardh ve Kahircdt .. büyük 
teza hün' tta huluı1111uşb rdır· 

Rüstü Aı fl S, bu s .• b~h ıhnun
lan gezn1iş, bu cıvarda Y"pıl- 1 

n1a~ta olar: h.afrjya.tı tetkik ı 
etnltş ve ög ... leyın nıaJeste. Kral I Hariciye Vekilimiz 
l;. Dr. Tevfik RUttll Ara• 
raruk tarrıfından kabul edil-
rniş ve öo le veıneö-i ni 1 r- ra lın tur, Bütün Mısır !!azeteleri T.ür-

ö .; Ö C> 

davetlisi olarak sarayda ye- kiye Cunıhuriyeti YC bunun 
n1iştir. büyük yaratıcısı At3türk hak-

Y cnıekte, ~lı~ır Başvekili kında uzun ve hararetli ına
bışbakanı da h'4zır bulunn1uş- kaleler yazn1aktadır. 

Y.eni Vapurlarımız 

T rak Vapurunun 
Tesellüm muanıelesi yapıldı 

A k A A sellünı ı11ua111elesi ''l.ll ara o . . -
Deniz yollnrı idare- yapıln11ştır. Vapur 
llıiz hesabına Al- 4fi0 yolcu taşıyabi-
n1anyada grub tez- ,_le_c_el_{t_i_r. ____ _ 
gflhlarında yapıl-
n1ış olan Trak va- 23 Nisan 
Putunun Kielde te... Çocuk Bayramıdır. 

lşsızlere iş bürosu 
Haziran~a açılacak 
1~ kanunu: lıir fumne 

hizmeti olarak i ~sizlerc i~ 
,.c uıücsı:;Pselerc de i şçi 

bulmak maks~ıtlilc bir t!'~
kilft t yapılnıasım cıurcdi

vor. 8trndivc kadar tef.\-" . .. . 
kil cclil euıiycn bu daire 
9:19 senc~i haziranından 

\tiharen faaliyete geçe
cektir. 

Kanun bu tarilıi tesbit 
etfüti için henüz bu te
şekkül meydane gctirile
mellli~tir. 

- . 

Pazartesi 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Agustos 1927 

Fransada Kabine buhranı 

Blum kabin si gene 
istifa etti 

Yeni Kabineyi Milli Müdafaa 
Nazırı Kuracak 

A ı n A A rine Blunı kabinesi O{arav .. -
Fn1 nsa<lrı, hükuıne- istifa etn1iş ve milli 

tin üç ay n1üddetlc nıüda f (la nazil ı o~\
istediğ i ıı~al seh\hi. h1dicr yeni kabine
yet1er pro j~ n1ü- yi teşkile n1en1ur 
zakeresinin "''an ta- edilnıistir. 
rafından reddi üze- ı · 

Büyük Türk l\1imarı 

Koca Sinan için · 
Bütün Halkevlerinde 

ihtifal yapıldı 
Ankara 10 A. A. - )erinde ihtif allar ya

Büyük Türk n1iına- pıln1ış, Sinanın ha
rı koca Sinanın ölü- yatı, eserleı·i Ye şah
n1ünün 350 inci yıl siyeti hakkında hi
dönüınü nıüoase- tabelerde bulunul
betile dün Halkev- muştur. 

Trikotaj ve ipekli 
kadın çorapları 

Ankara O A. A. - tiyacını karşılama
l\le n1 leketinıizdl·ki <lığı anlaşıldığnıdan 
çorab trikotcı j ve bu gibi nıan1ulat ya
ipekli kadın çorabı pan n1üesseselerin 
senayiinin vaziyet- hariçten g etirecek
leri tetkik edilerek kri ı11akinalara 111n
n1ezklır sanayiin ka- afiyet veriln1esi İk
lite va katite itiba- tisad vekaletince 
rile ınen1Ieket ih- kabul edilnıiştir. 



Sayfa 2 ULUS Si."$İ 

IHA YAT VE IKAiNAT 1 1 Seçme Haberler 1 

- ....... --- v:.an: s.aad-;.:;.:J lzmir F narına gelecek 
- 36 -

Eskiden beri kainatın 
hudutsuz olduğu kabul 
edilirdi. Fakat Aynştayn 

C göre kfıinat o zamana 
kadar denildiği gibi hu
dutsuz değil, bilakis hu
<lutludur. Ve hudutlu olan 
bu kftinatın şekli de yu-. 
varlak bir küredir. 

yi daha iyi anlıyabilmek 

için şuna benzetebiliriz. 

Bir ô<lanın içi sürül
müş Ye ltiitün tozlar ha
vaya kalkmıştır. N:ısıl bu 
tozların hiç. bir ıuretle 

birbirlcrile alakaları yok
sa ve hepsi müstakil ve 
fezayı dolduran m.ua~zam 
kainatlarında birbirleriyle 
öylece alakaları yoktur. 

Görmüş olduğumuz 

yıldızlar giine:;ıler, ncbü
lizler hep lm yuvarla~ın 
içindetlir. lliluiğiıniz bütün Yalnız ~dadaki toz. 
olay (hadise) ler bu yu- ların arasındaki açıklık 

· · d ı çok daha feza mHyarlarl~ varlağın ıçın e o uyor. . . .· + • 
Bu muazzam yuvarlağın trıl) arlarla kılome .. redır. 

bir de kutru vardır. Bu 1 Fezanm bu akıllara 
kutur. . 150 . mi!yon ziy~ f'ığmaz azameti karşısm
senfümlır. llı~ ~!~~~-- sene.sı da hayret ve dehşet duy. 
şu suretle duşunu.lur. ~a.- ınaınak kabil değildir. 
niyedc üt yüz bın kılo-
metre kat eden bir ziya- Semaya gelince: Bu da 
nın bir senede katettiği feza ve kAinattaa tama
mesafedir. 

Y ırni bir senede kaç 
saniyo varsa onu 300 bin 
ile çarpacağız ( Zarbede
ceğiz ) çıkan bir ziya se

mile ayrı bir manadır: 
Her ·yıldızın, her Alemin 
ve her seyyarenin dolaş
tığı civar kendi seması

dı r. Bu <la kainatın feza-
yı ve mahdut bir l!lalıa

sından başka biç bir şey 
değildir. 

=Sonu Var-

Ecnebi1erin 
Pasaportlarından vize 
parası ahnmayacak 

Bu vı1 açılacak 
.1 

olan sekizinci enter-
nasya nal İz ın ir fu
arına ecnebi ınenı
leketJerden gelecek
lere fuarın açılına
sından on beş gün 

evvel ve sonrasına 
kadar devan1 etn1ek 
ÜLre ikaınet hakkı
nı bahşedecek şe
ki ide nıeccani vize 
vcriln1esi kararlaş
tırılnnştır. 

Geniş sefa~iyetfer kanu- Şuşniğin delird!ği 
nunun iki maddesi ka~ul yalnmış 

edil~i 
Meclis, mali husus

larda geniş selahiyet
ler kanununun iki mad
desini 216 muhalif ve 
42 müstenkif reye kar
şı 311 reyle kabul et
miştir. 

Sof ya Sovyet elçisi 
azle~il~i 

Tas ajansının bildir-

Avusturya nın sa
bık Başvekili Bay 
Şuşniğin çıldırarak 

tiınarhaneye atıl
dığına dair çıkan 
ha herler tekzi b edil-
111ektedir; 

~inde bir suikasl ---Çin tİniversitesl 
reisi Sanghayda 

katledildi 

.Sayı 896 

•alk bilğisi derlemelerinien: 

Maniler 
Derleyen: Kılıçözlil 

-55-

Kaleden indim ancak, 
Elimde yeşil sancak, 
Ne gelin oldum, ne kız, 
Derdlere yaudım an<'ak. 

-66-
Kaleain ardı tandır. 
Yandır allahım, yandır, 
Beni bir güvercin etde, 
Yarım dalına kondur. 

-57-

Kaleden iniyordum, 
Aşkından ölüyordum, 
Bir ateş pamuk oldum, 
Az daha yanıyordum. 

- 58 -

Saçın uıun kalmıyor, 
Yar yüzüme bakmıyor, 
Türlü çiçekler açmış, 
Yarım gibi kokmuyor, 

-59-

Mendilimin ucları 
Çıkamam yokuşları 

Yarımdan selam getir 
Yedi dağın kuşları 

-60-

Al elmamn dördünü, 
Sev yiğitin merdini 
Seversen güzeli st~v, 

ne ziyasıaa tekabül eden 
kilometriyi göıterecektir. 
Bu çıkan rakamıda. k!i
nat yuTarlafının kutru 
olan 150 milyon ile çar 
pacak olursak yuvarlak 
kutrunu kilometre cinsin
den ölçmüş Ye bulmuş ı 
oluru7 .. 

Bu Gu.NKU. ~ diğine göre, Sovyetler 
ı birliği yüksek meclisi, 

Şanghay Üniversi- Çekme kötü derdiııi. 

Bu hcsabı<la yapacak 

olursak ortalama bir he

sapla H r:ıkkanıının önü
ne 20 da ne sıfır koyaca
ğız çıkan kilometre cin
sinden olacaktır. 

Fakat Aynştayn kai
natımızı bu şckild~ malı· 
dut bir çerçeve içine sok
tuktan sonra bununla. ka
naat etmiyor. Fezayı na
ınütenalıiliye, hudutsuz · 
Juğa, uçsuz bucaksız bir 
mefhuma doğ·ru yükseli
yor ve diyor ki "Fezada 
bizim kfünatımız gibi uir 
çok kftinatlar daha var. 
Buııların bir birile hiç bir 
al!.i.kaşı yok. Ilepisi müs
takil ve ayrıdır. Hatta 
bunlar birbirlerinden o 
kadar ayrıdırlar ki birbiri
ni hiç görmezler.,, 

Bu, Lir az masal gibi 
görünen v e iaa.mlmaıııı 
müşkil gibi olaD mesele-

P O S T A L AR Sovyetler birliğ·inin Sof
ya elçisi Raskolnikovu 

Bugün gelecek tren azletmiştir. 

postası yoktur. 

Bu gün sa hah sa
at 9 da Cizre, Mid
yat, Gercüş, Savur 
postaları gidecek ve 
saat 13 te n1ezkur 
posta ]ar gelecektir. 

Bu a kşanı gidecek 
tren postası yoktur. 

Ortame~tep kitaplarm~a 
ta~ilat yapılaca~ 

Ortamekteplerde oku
tular Yurdhilgisi ders
lerine aid kitapların ta. 
lehinin seviyesi fcv 
kinde oJduğu görülmüş
tür. 

Bu kitapların gerek 
lisanı, gerek bahisleri 
hafifletilecektir. 

Tevfik Fikret ve Şermin 
Muharrirlerimizden Bay Ziya Kılıçözlünün 

ilkokul öğrenicileri için hazırladığı ve yakında 
kitab halirade basacağımız, Tevfik Fikret ve Şer
min adlı eserini bir kaç gün sonra gazetemizde 
tefrikaya başlayacağız; 

Bütün okurlarımıza Ye bilhassa öğretmen ve 
öğrenicilere bu eseri tavıiye ederiz, 

' 

te, inin Çinli reisi B. ı---------
Herman Liu, bu babalı 
heynclmılcl imtiyazlı 

mıntakada katledilmiş
tir. Bu cinayetı takib 
eden arbede esnasında 
biı' İngiliz polisi topu- r ~ 1, • • 
ğu~;::k:a:::~:m:::~- I yOI\. y~şam.al\ ıçın 
arızıardan biri Çine iha- Yem hır tavsıye daha 
net etmiş olduğundan 
dolayı Liu'yu öldürme
si için kendisine para 
verilmiş olduğunu söy
lemiştir. 

23 
Nö~c'§ln 

Cocuk Haf-.., 

tasının ilk 

günüdür 

25 Senedenberi ya
. talak o1an bir İn-
gi]iz kadını 101 inci 
yaşını kutlulan1ış -
tır· 

Sıhhatı yerinde
dir. 25 senedir, her 
gün ekn1ek, peynir 
ve bir bardak bi
reden ibaret olan 
yemeğini asla ter
ketmen1işti r. Uzun 
yaşan1asını da buna 
atfctn1ektedir. 



SaT'fa S n ,• s 

!~!!!_ABERLE~i: . 

M ;;·;;;tu·~; 
köy kanunu tatbikati 

başladı 
Maserti (Hususi) -

Son yapılan seçinı
de İşe haşlavan kö-- ~ 
yun1üz n1uhtari ile 
üyeleri büvük bir 
zevkle usa~nnıadan 
Çalışına k tadırla r. 

Geçen hafta için
de yapılan toplan
tıda verilen karar
lar önenıle tatbik 
edildiği gibi bu ça
lışn1a halkın sevin
ci ile karşılanınak
tadır. 

ycıkında tanıanıla
nacaktır. 

Hevetle el ele ve-., 

ren ve kendilerine 
k~ nunun bütün şü
n1ulunu nşı1avan 

~ 

köyünıüzün değerli 
öğretıneni Tahir 
''furan üşennıedcn 
heyetle çalışnıakta
dır. Köv katibi Av
ni Sevüt!ün tutn1us 

~.7 • 

olduğu kayitler di-
yebilirin1ki bir ör
nek olabilir. 

Öğretnıen i 111 izle 
ça lışı;ııa arkadaşla

rına teşekkürü borç 
biliriz. 

ULUS SESi 
D 

Sayı 896 
5F - , iFiH 

l_Y_u_r_t_ta_n_H_ab_e_r_le_r_:l1- ~~~ A~~~ 
Termede 

Bir kadın 
Bir batmda üç ku çocuk 

doğurdu 
· Ternıenin ~lüfrit 

köyünden Fat111a 
adında bir kadın bir 
batında üç kız çocuk 
doğurnıuştur. 

İzmirde ~ğday --4-\L-
Arra 3 50 

ÇOCUk hastanesi - Un (Birçuval)B
5
ü ı =-

Durı ı 3 

yaptırıliyor Nohut 3 uo 
.Mercimek _ \ 3-

1
,_50 

23 Nisan çocuk Pirine; n 
bavrannnın ilk gü- ...}a(_le_Y_ra,..,_o- __ \)_O = 
nü~de İzn1irin kül- Tere yağ"ı 80 

Zeytiı\V~ 60 -
tür park ciyarıoda -Yiİo. ı- - 40 

çocuk hasta nesinin Deri 35 ----, 
tenıeli atılacaktır. U:ııleııı --- 8 -

Ç k ı · _Badem i~ i _Eı3 ' ~-
ocu lastanes1 CC\'İZ 5 l yüz yataklı olacak -C-t!_d _z _i_ç_i --ı-3-5 -

Her üç çocuğu o ve şehrin bütün ih- =~=f a=lı=ıe:p====
1

1=-2-_5- _-_-
ve annelerinin sıh- tiyacıoı karşılaya- _M_a_zi ___ ,_6 _ 

h 
Kesme Şeker 35 

ati yerindedir. caktır. ----=--- -To~ ~ı:ker 32 _ 
Kab ve 30 

GaziAntap 
::5abun ı 50 -
-Ç-~a-y ___ 310 = 
Kuru iiziiııı 20 ---
_P_ek_·n_ıc_z ___ ::.

4
1>0
0 

\-Ticaret ve Sanayi Odasından 
~rethaneıniz tara- bulunmadığına dair vesi- 1 

fından ımtılıııakta olan ka verilmektedir. 
Şavorle kamyon ve oto- Ticarethanemizde ve 
mobillerine pl'~in para ile 
satılmış olanlara mezkur 

makinede bir alfıkamız kal 
madı~ına dair vesika ve
rilmektedir. 

teşkilatımızda ötedcnberi 
cari olau bu kaideden ha
berdar olmaksızın her 
hangi bir şahsın böyle 
mülkiyeti bize aid bir ma
kine alabilmesi melhuz 
olduğundan ileride bir 
giina itiraı.a mahal kal
mamak üzre Şa vorle mar
k ah Otomobil, kamyon, 

Bal 

Pestil ı3uıı-
Sm:u k --40" ı- -

ULUS SESİ 
ABONE ve iLAN 

Şartlan 

_.. -
Abone Sartları 

Vadeli satışlarımızda 

ise ilerdenb('fi cari kaide
miz mucibince alıcı ile 
aramızda noterlikten tas
dikli bir seı1ct yapılarak 

bu surette borçlar ka
nununun 222, ~~3 üncü 

Kaptı kaçtınm, her han- __ 
~isini bizden başlrnsmdan ı11------ıı-K-ur.-.us~, K_u_r..,,u• 

-------------------! ve kanunu medenin 688, 
689 uncu m:..ddcleri mu-

. Sağlık ve kültür 
ışleri en başt:.1 tu
tulnıuş kövün oku
lun eksikleri çok 

satın alacak kimselerin üç. Aylığı 300 

alakası kesildilrine dair -----·----

lngilterenin ~ava~an Mü~afaası için 
Tedbirler alınıyor 

[) Londrada çıkan yüzlerce ha va n1ü
da faa topla ri ile 
111ücehhezdirler. 

cibince satılan malın mül
kiyetini alac:ığ'ınııza kar~ı 
kendi uhdemizde bırak-

maktayız. Ve alacaiınıı
ıın tamamen teıviye olun-
duğu zaman müşteriye o 
maldan mütevellit. bütün 
alacaklarımızın alınuığ"ına 
ve ınakinedP hak kımız 

eyli telğraf gaze
tesi büyük harfler
le Verdiği bir ha. 

herde lnğilterenin #'*'........,'*''*'&'*"*''*"*'*'• .... '*'*'*-•'*'*'*'• 
Şqrkvecenubuşar- : 1 ~~ A ~~~ : 
~i sahillerinde baş e) g'=//0 g,ooo ı 
tan başa hava nıiı- J-> O • 
dafaa bazları tesis , t) M $TERIYE 

~~k::;i;~0~:i~~~~ ! 1938 lzmir Entern~s,onal f uarın~a • 
~ nıuhtelı~ çapta ı Mallarınızı Satmağe Sım~ı~en Hazırlanınız. ı 

tııız~ç~!~~~~dü- ıJ 20 Ağustos 20 Eyifıl ~38 i 
ecekhaftaıun ilk giinüdür -..---ı-'l't-t".,...t''*''I'•:& 

• 

~ 

vesikayı arama~ı aksi tak-
tinle bize borçlu olan 
birisinin satacağı kamyon, 
otomobil, kaptı kaçtıyı 
hakkı mülkivcti kullana-
rak alabildiğimizi her kt! · 

sc bildirmek ic:in keyfi
yetin otlanıL marifetiyle 
Gazianteı~, Urfa, Mardin, 
Diyarbakır, El:ııiz, Malat
ya, ~lara~. Bitli8, Van. Si
irt, Adana ve Mersinde 

1 

keyfiyetin il:ln ve tesrili
ni Sayğ·larımızla dileriz. 

Hayri Atay ve 
Mcmet Ali Alevli 

İşbu mektubun odamız
ca. kayit ve tescil cdihligi 
tasdik olunur. :!4/3/1938 

Gaiiantap Ticaret YC 

senayi Odası 
Başkan 

.Mehmet Ersoy. 
Başkfttib 

A. Salabattin Geylan . 

Altı Aylığı 450 800 

800 11500 

IL.4.N ŞARTLARI 
İlanın hetıer satırından 

(10) Kuruş alınır. 

İlan neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

Yurtdaş! 
Yi)1eceğin, geyece
ğin velhasıl her şe

)'İn yerlisini kullan
nıa yı yeni içtiınai 

ahlak emreder. 



JDARKHANESİ 
f.eld Halkevi Blnaal Huaai Daire 

Telğraf Aclre•l 
Mardinde "Ulus Sesi., 

OM RDİNC 

~c§l~om~vö 

• 

• 
Si 

Doğu illerinin en mo~ern ~ir B A S 1 M EY I O 1 H 

Her nevi Def ter, Ç ek, Bono, l\1a kbuz, Kağıt başlıkları 

Kartvizit, D .. v · tİ\'e kartları, Duvar ~fişleri, Sinema 
" 

ve ı-·iyatro Biletleri çok güzel bir şekilde basılır ve 

kısa bir n1üddet içinde tesliın edilir. 

~ 

Umumt Neşriyat ve Yazı lılerl 
Direktörü 

M. Siret Bayar 
Bauldığı yer: (ULUS SESİ) Basımevl 

~- Bir varmış, Bir yo~mu~ ----· 
Evvel zaman içinde 

En Güzel Çocuk Kitabıdır 
Satlık iı;in gclnıi~tir. İçi çok güzel Hikaye ve Mn 
::;allarla dolu bu kitahı her (•ocuğ'a tfü~iye cdcriı. 

~ii:ilımmmmmn .. m:a1m1 ... a~am .. ıil:ziiı•· • ., 

Yazan: Ömer R iza Doğ:rul 

·~ı::ım1- Yer Yüzündeki e 

Dinlerin Tarihi 
8atış i~in gclmi~tir, fiyatı 75 kunı~tur 

w ;ee ,, A it 

•••••ELMAS MAKAS•••: 
1 

.ıı .. 

• <Ca Y c§lVlUI~ : 

Kadın Terz. u~ 

ti .. 
j 

' m Birinci cadde ~inger acentesi yanında il 
~ - . 

şıky::;e~:ti:,t::~:
1

:a
1

s:::~zi, kübik harflarla çok . ·~ Di~işlerin güzelliği n ucuzlugu ile ~ 
\'erilecek •ip:ıı·i~ler, gödcrilcc&!< paralar llardindc ( Ulus Seı,i "~ ! 5 Rekor kırmıştır ! 

~ m B .l\' ·ı • 
... • derhal öder ' I 
• e9enı meyen mallar.ın parasını • 

surette yazıımasını sayın müşterilerimizden dileriz. r:;, · Bir daf a tecriibe bunu ispat eder 111 

.. :1.. -~······· • 
1 
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