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RüştüAras, erut ve 
*M 

lllerasimle arşılandı, Halk 
coş 'Un tezah .. rat gösterdi .. 
Hariciye Vekilimiz 

Dün sabah Halepten geçti 

... , 

Hariciye \; ckiliıniz 
Doktor RUştü Ara• 

1 Ankara 17 A. A. -
l Hariciye Vekiliıniz, 

dün Bcruta gelıniş 
Ye bu Sel ba h Ha lep
t cn <recn1istir. b • • 

Riiş· ü Aı ~1s, Berut

ta. Hcı it pte ıııera

siınle kaı ~ı1ann11ş "e 
halk hu iki sehinle, . 
l'nı hl usta ve volla r--
da coşkun tezahün1t 
göstern1iştir. 

Fransız Başvekili 
Resmen Londraya davet 

edildi 
l Ankarn li A. A. - riciye Nazırını res-
tığiitc.:re, Fransa n1eo Londraya da-
llaşvekilini ve Ha- vet etn1iştir. 

F ranko Kuvvetleri 
A 11< <dl<® nü ~e 

~ncdlü 
. Ankara lô A.A -
lgpanyada f rankist 
ler dün ö<rleden son 

~ 

ta Akdenize inıniş-

ler ve Katalonya 

ile Valeus hükunıe
tinin irtibatını kes
nıişlerdir. 

lnğiliz -ltalyan 
anlaşması 

İmza edildi 

İtalya Hariciye Nazırı 
KONT ClYANO , 

Ankara 17 A· A. -
İnğiliz - İtc:tlyan ~n

laşn1ası dün Roına
<la inızalanınıştır. 

Kültür Bakanlığından 
Gönderilen 

Sınav soruları ~azı taleDeler taraf ın~an 
~a~er alınmıştır 

Müsebbipler hakkında 
tetkikat yaplliyor 

Ankarn lt1 A.A -
Kültür h tkanlığı
nuzda n ok u l l a r a 
gön<leı il n ikinci 
vazıh sın:• v sorula-
.; 

rının hir kısnnnın 

talebe tarafından 
haber ~lındığı an
l:J ş1ln11ş olduğundan 

bu sınavlarda tnle
benin aldığı notla
rın hüküınsüz savıl -
nıası ve sınıf gcç-
n1enin birinci ynzılı 
ile kanaat notları
na istinat cttirilnıe 

Kültür Bakanımız 
Bay Saffet Arıkaa 

• . . '1 .. ' . 
~;;;;;..;;;...------!! si okullara tebliğ y~pılnıakta olan 

tetkikat neticesi ay 
nca bildirilecektir. 23 

N ü~c§llfil 
Bayramına 

c<lilnıistir. 1'1üseb-• 
bipleri hakkında 

lstan~ul ~e~ir Tiyatrosu 
Yakında Mardine geliyor 

Çocuklarınızı Iraka gitmiş olan İstanbul şehir tiyatrosu 
Hazırlayınız yakında Musul yoliyle Bağdattan şehrimize ge-

~-------ı lecek ve yeni Halkevi binasındaki salonda bir 
kaç temsil ~erecektir. 

il 
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1 V abancı l83asınlarda 1 Bu VoD 
Yapılacak Hafriyatta 

Maniler 
Derleyen: KıhçöiIO 

Alman Basını: 

Tü ırlk.öyen ün 
Para Politikası 
Ve devlet finans durumu 

Neae Frele Prease, 
Gazet"alnln latanbal ma• 
habirl Tllrklyenln lktbadt 
vaziyeti hakkında ıunları 
yazlyor: 

hazırlanmıştır. Bununla 
birlikte muhtelif kimya 
sanayii kurulmaeı ve ez
ciiııılc Linyit kömüründen 
bcnıin istihsali de muta-

"Türkiyeııin par:ı po- sa vverdir. 
litikası ve de,•let finaııs Büyük mikyaıda sana
durunıu günden giinc da- yileşıne işi ilerlemektedir. 
ha ziyade salah alfüııetle- Dokaan bin ton kal>iliyet
ri göstermektedir. Teda ti> Sivas çimento fabrika
viildeki kağıt aynı almak- f'ının 1939 yılı yazında 
la her aber şı.1bat ayında :ıçılaca~ı ı:::öylf·niyor. Bur
alt111 av döviz mevcu lu sa Ka.mgarn ve dokuma 
bir milyon Türk lirasın- fabrikaları şubatta açıl· 

dMı fazla lıir tezayiid güs f nıı~tır . Bu fabrikalarda 
termektedir. Dödz teah- senevi 3 milyon kilogram 
liüdleri 2,8 milyon artmış Merinos yünü işlenmekte 

tır. Muhtelif kliring he~ap- 1 ve bu yiin ipi ile mcmle
larioda pek az değişiklik ketin ihtiyacı bazı ince 
olmuştur. Bu hesapta 28 ne\'İler müstesna olarak -
milyon liralık bir teahhüd t ·•mamiyle karşılanmakta
bakiyesi görüııınektedir. dır. Geçen ay Gemlikteki 
Buna karşı di~er taraftan sun'i ipek fabrikası da 
Alman Ray~bankda 17 faaliyete ıeçmiştir. Bu 
milyon liralık lıir matlulı I fabrikanın yıllık vnimi 
vardır. Devlet varidatı, üç yüz bin gilogramdır. 
içinde bulunduğumuz ma- Bu mikdarla da memle-
lt yılda bütçedeki raka ket ihtiyacı tatmin edile-
mi 18 milyon kadar aş cektir. İşbu üç müessese 
mıştır. Bu sayede lıeş yıl - için makine ve tesisat Al-
lık plftn çerçeveii içinde manyadan verilmiştir.,, 
bilhassa silahlanma işleri Bu yazıda bundan son
için devlet masraflarının ra tesis edilecek fabrika
arttırılacağı söyleniyor. larımızı dahi sayıldıktan 

Bir çok mühim yeni 
likler vücuda getirilmesi 
nıutasavvar<lır. Bu k:tbil 
den olarak hir t;ok şehir-
1 rde V(' köylerde posta 
id~ releri yalıud ajanlıkta-
n korulacağı ve posta ile 
ııakid havale işlerinin ge
nişletileceği söyleniyor. 1 
Haziranda iş sigorta bü
rolaTı faaliyete başlıyacak
lardır. lş başında vukua 
gelen kazalarda kazazede
lere ve ailelerine yardım 
edilecek, bir miiddet ı;on
ra da işsizlere yardım fa
aliyetine girişilecektir. 

Zirai mahsullerin art
tırılması ve kiyuu:tlendiril
meıi ve madenlerin işle
tilmeıi işlerine de .. ·am olu
nacaktır. Kütahya civarin-
daki Linyit kömür ıoa.de 

ninin işletilmesi ve istih· 
lAki ..maksadiyle otuz miJ. 
ıon lira masraflı bir plAn 

sonra uhiron ilan edilen 
1937 yılı dış ticaret bilan
çomuz da ihracatımızın 

118 rııilyon liradan 138 
nıilyoı.ı liraya, 838,000 
tondan 1,07 milyona çık

tığı, ithalatımızın 92 mil
yondan 114 milyon liraya, 
92 milyon tondan 57 4 
milyon tona çıktığı, Al
uıanyanın ihracatımızdaki 

hissesinin °/0 51 den °/0 37 
ye düştüğü, ithalatımızda 
Almanyanın hissesi geçen 
senp, 0/0 45 iken bu sene 
0/ 0 42 oldutu, Türk dış 
ticaretinde ikinci mevkii 
Birleşik Amerikanin aldı

ğı, yakında Aakarada 
Türk - Amerikan ekono 
mik müzakerelerinin haş
hyacağı yaııJıyor. 

ı.;;;...~~------~-----.-ı 

23 Nisan 
Çocukları sevindi.ren bir 

"11•· 

Tarih öğretmenleri çaiışacak 
Kültür Bakanlığı, vila- ı 

yetlere <:Ok iiııemli bir 
tamim görıdermiştir. Ba
kanlık bu tamimde Biiyük 
Örıdcr Atatiirkün viikşek 
himayeleri altında ·çalış:m 'ı 
Türk Tarih Kurumunun 
vurdun her '·anında vap· . . . 
tığı hafriyat neticelerirıden 
bahsetmiştir. Bu kazıların 
yalnız Türk ktiltür tarihi 
bakımından dttğerli sonuç
lar vermekle kalmayıb 

dünya tarih ve arkeoloji 
mütehassısları arasında 

büyiik bir alalca uyandı

ran eserler elde edilmesini 
intaç ettiğini zikretmiştir. 

Atatürkün emrile hafri. 
yat işine düa geniş öl-

çüdc devam etmek kara
rnrını vnnıiş olan Tilrk 
Tarih Kurumu bu yaz 
mevsiminde muhtelif yer
lerde lı~ıfriyat yapacaktır. 

Bu hafriyatta arkeoloji 
ıniitcha sıtı.larile birlikte 
Eılirnc üğ-rPtıııen okulları 

tadlı üğretmenleriııin de 
c:alışmnları hakkındaki ar
zuyu Hakanlık memnuni 
yctle karşılamıştır. 

Arkeoloji mütehassıslan 
yanında ve hafriyat yer· 
lrrin<le çalışacak öğret

menlere c;alıştıkları ıııüd
detçe k:rnuni yevmiyderi 
Türk Taı ih Knrumunca 
verilecektir. 

Seçhıe Haberler 1 

Türkiya ile Yunanistan 1 Almanyada 
Arasında Gizli bir radyo istasyonu 

Yıni bir te~fın hattı Bu 1 u nd u 
Bir knç aydaber i 

Alnırınyada neşri

- 85-

Mavilim mavi şalım, 
Öte git savuşalım, 
Dünyada baban veruıES 
Ahrette konuşalım. 

-86-

Mavilim allaniyer, 
Ortası dallaniyor, 
Benim sevd~im qtlan, 
Sarayda saJ!aniyor. 

- 87 -

Cığaramın ince~i, 
Gönlümün eğlencesi, 
Hem kafam gel hem sabahı 
İlle Cuma gecesi. 

- 88 -

Cığaramı yandırdım. 

Gül dalına kondurdum, 
Gülfıdaoı uykudan, 
Öptümde uyandırdım. 

- 89 -

Keten gömlek filfili 
Nt:rden aldın bu dili, 
Bu dil buramu 46ğil, 
İstan.bukıo BülbültL 

-90-
Keteaglaık*ikl Mt, 
Birini «ff1 Wdıl tat, 
Bir şeftali v~. 
yedi yıl dlpktıe Jd. 

Türkiye ile Yuna
nistan arasında doğ 
rudan doğruya te
lef on ınuha veresi
nin temini için Se
lanikten dududa ka 
dar yeni bir hat ya 
pı) nu,tır. 

vatta bulunrnakta ı-----------

Yeni ticaret kanunu 
Projesi 

Yeni ticaret kanu
nu oro j esini hazırla 
makta olan komis
yon layihanın tica
r i 111ün1essiller kıs
n11na kadar geln1iş 
tir. Bu kısıın yakın 
da ikınaJ edilerek 
i~tisat vekaletine 
gönderilecektir. 

., 

olan gizli bir R adyo 
istasyonu 111eydana 
çıknrılnııştır. Bunun 
üzt ri ne kırk kişi 
knda r tevkif edil
nı iştir. 

f ransız Hariciye Nazın 

londraya gidiyor 
Bir İngilizgazete

snin verdigi n1a)~ .. 
nıata gö~e yeni F 
ransız hariciye na .. 
zırı Bonne yakında 
Londrayi ziyarete
derek Chan1berlaio 
ve Hal ifaks ile sah-. 
sen ten1asedetektir. 

laf ran~olu~a 
Garib bir hay
van bulundu 

ZafranboJunun Bulak 
köyilnde, bir yapı duva
rının altın~ garib bir hay
van bulunmutur. SıQrayıp 
kaçmak iseteyen bu hay
van duvarcı tarafıodani 

öldilrülmüştilr. Bu hay
vanın her tarafı ayn bir 
mablftka benzemektedir. 
Anh ve kulaklan Tavşanı, 
atzı, ön ayykları ve kuy
ruğu Fareyi, arka ayak
ları mafsallı elması itiba-----------------1 riyle kuş ayağını andır-

Tevfik Fikret ve Şermin 
• Muharrlrlerimizden Bay Ziya Kılıçözlünün 
ilkokul öğrenicileri için hazırladığı ve yakınd• 
kitab halhıde basacağımız, Tevfik Fikret ve Şer
min adlı eserini bir kaç gün sonra gazetemizde 
tefrikaya başlayacağız, 

Bütün okurlarımıza ve bilhassa öğretmen ve 
ipeweuere bu eseri tavlişe ederiz, 

maktadır. Rengi sincap 
ren~dir. T&yleri kuş tüyü 
gibi kalemli ve yumuşak
tır. Boyu, kuyrujtu ile be
raber ( 45) santimetredir. 
Büyük Jatım farelerinin 
kuyrqğıına beuzeyen kuy
ruğunun ucundaki yelpa
ze de şayani dikkattır •• 
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Tır©ı lh© mcdl ©1n 
Korunma Öğütleri 

M ©1 r<dl ü n 
Vilayet Defterdarhğından 

i - PİYASA-.. 
Cln•i 1 Kllo•a 

_ c _, c _ ~ ıKr-::Csn. 
Buo-dav 4 ,.., . 

Trahom d . 
hastalıi"r . . enılen göz Trahomu aşılayan ka-

~ı pıslıkten :Mik- ra sineklerden ıakmınıı. 
roptan ileri . ' 
talıktan gelır. Bu has· Bu pis hayvanları yüzü-
\'ÜCud korunmak için rıiize kondurmayınız. Öl-

unuzu ·· t 1 nııı ter . ' us ve rnşı- cliirünH·l. Gözleı iniz lıa~ta-
linizi ~~~ .. tt~~~~alıtıınız. E- laıııııca hemen 1 oktorla-
kaç d Jfuzurıuzu gUnde l>ir rınıza ko:;-uııuz. Sizi <;·ürnk 

a a sal.ıuııla Yıkavı - i'.ri ederler. 
ııız. p. ~ . .ı -

ııüz<' g~~~'.ıaklarınızı gözü- Otçuların il:u;larıııı kul 
· 

0 urnınviıfrl. lanmayıım.. Bu ilaçların 
Tıahom b.:.ı.stalırrı cröz heı>isi zararlıdır. Güzlcri-

~·apa "' . o o 
~1 ıle etrafa vavılır rıizi kür e<lcr. ve b l ~ J 

.. u a~ır. Bu sebepten Gözleriııiz.i ihı çl:mıak 
gozü Çapaklı, <ıkıııtılı kim ve :.-i1.i köıl:ikten korn-
selcrıfon sakınınız. Hövle mak içiıı de' IPt rıı i\'İ 
ıtdaoıların ıııeıı<lil ha\;Ju ilfü;ları ,.e doktorları a,:a 
y· t k ' ' as ı , yorü-an vüıü "e ğınııa katlar gönderıııi:-:-s.. o " • 
ıırıncdcnlik gibi eşyala- tir. Cümhurivetin bu bii-

rını kullanmayınız. yiik yanlınıftan i~tifacle 
Trahom en ~ok küçük euiniz hastanelerinıiz.e \'C 

~ocuklara musallat olur. l>:ıkını evlerimize ko:;-unuz, 
Çocuklarınızı daima ilaçlaııınız. 

tcuıiıleviııiz. Günde IJir Sağlık Baka1'lı!f1 
kaç ke~re ellerini vüzlcri- ıTrahom milcadeıe TeıkUiti 
ııi sabunla yıkav;;ız. So- 1 · · 

~aklarda, tozcl ı;, toıHak- ıı BU GUHKU ı 
arda o:,ıııamalamıa mü- , P O S 1' A 1 ~ A R 

saad(' et .. , ıııeyınız. 

l 
. ~nalar, Babalar göz Bu gu n sabah sa-

crınız t 10 J 1 · · 
t ı . çapaklı ise ve akın- :-. (la e < ıspı res 

ı ı ıken " T 1 
C 

v ~ avrularınızı ku- ren postası ı.!c' e-
ıcrınıza 1 ~ 

Ieriu · ·_ ~!mayınız. Göz- cek 10,5 ta Savur, 
.. 

1 keııuı mendil ve ör- ~ı ·d G .. · . 
tulerinizle 

8
.1 . . h ı yat, en:us, ldıl 
ı meyull7.. . • 

ve Cızre, 11 de Kı-

Emir AMullahın 
Sarayı yıkılmış 
An1111a nda n bildi

di ~i ldiğine göre E
lllır Abdullahın sa
tayı ve kıslaları sui 
kastçılar t~r;.ıfından 
Yıkıln;ıştır. Suikast 
Çtla r yaka la nınanuş 
1~ı rcl ır. 

zıltepe ve Derik pos 
taları gidecektir. 

Mardin 
T rabom Hastanesinden 
Hasta~akıcı Araniyor 
30 Lira ücretJi Ka

dın hasta bakıcılığı 
munhaldır Taliple
rin nıüracnatları 
ilan olunur. 

1 - (44319) lira (54) 
k.urn~luk bedeli ke:;-ifli 
Midyat kazasında y:.pıla
cak hükumet konağının 
937 mali yılı zarfında inşa. 
edilmek üzere keşif bedeli 
olan 44SHl lira 54 kuruş 
üzerinden 1 tjNüaıı /H38 
pazarh'si gliııü saat 13 <le 
tekrar yapılan ek~iltmcuc 

hi~ bir taraftarı alıcı gö
rlilmcdiğindcn ekı::.iltıne nin 

2490 ~ayılı kanunun 4;3 
üııcH maddesi miiciuince 
hir ay miitldf'tle \'C pazar
lık suretivle ve kapalı zarf 
mmli~· le 11/ Mayıs /938 
çar~~ııııha giieii saat 14 
de kadar uzatılmıştır. 

2 - Muvakkat temi
nat mikdari (3323) lira (96) 
kuru~tur. 

8 - Bu işe aicl fenni 
şartname, keşifname, mo. 
del ,.c proje gibi e,·rakı 

nıiisbitc hcdelsiz ol:ı rak 
Mardin deftt!rdarlığı ile 
Nafia dairelerinden arana
caktır. 

4 ~- İsteklilerin mi
mar veya mühendis olma
ları veya l'esmt ceride ile 
ilan olunan talimatname
de yazılı ehliyet vesika
larını ibraz etmeleri mec
buridir. 

5 - Mezkur inşaat 

i~in Maliye "ekfı.letinden 
gönderilen 39750 liralık 

tahsisatın asıl bedeli ke
~if olan (44319) lira (54) 
kuruşa iblağ edilmediği 

takdirde sözü geçen ke
~ifnamPniu 6, 10 ,.c 11 ci 

1 
maddelerinde yazılı ~:ıp, 

sıva ile renkli badananın 
ke:-if bedelleri olan 456~ • 
lira 54 kuruş tenzil edil-
dikten sonra geri kalan 
( 39750 ) lira üzerinden 
eksiltme yapılacaktır. Ek
siltme netic@sinde mevcud 
tahsisattan tasarruf vuku 

~omanyah 
Tüccarlar 

k~oınanya ile 'für
'Ye arasındaki ti

~arj muamelelerin 

~~-~-... -~ ...... ~··'*"*••••&• - ~ i . 41 ,{Q)(Q)(Q) D {Q){Q){Q) ı 
01aylıkla vapılma

sını temin w için Ro-
111anya lı tüccarla-
tın h . . ı 1 . 

'f)ISı <Hıres erı-
tl° 1 TıcHret odasına 
~e Tür-kof se gö11-

ea lllişlcrdir. 

i . . MÜŞTERİYE 
! 1938 lzmır Enternasyonal f uarın~a : 
: Mallanmzı Satmağe Şimdiden Haznlammz. t i 20 Ağustos 20 Eyifii 938 i 
................................. 

bulduğu takdirdi' tasarruf 
ınikdari ke:;;ifnaınc:ıin 6, 
10 ve 11 inci maddelerin
de yazılı :;;ap, sı \'a ile renk
li badananın y:ıpıl rııası im
kanı olduğu takdirde bu 
isler d~ bu mev:m<la va-. . ~ 

pılacaktır. Ve 1050 :.iayılı 

ınnlıasebei ıırııuuıiye irn
ııununıın 83 iin('ü ırıa<ldc- ! 
sinin (H~ fıkrasına te '1 fikm1. l 
be<leli ihale ınikdarının 

siilibüııiin müteahhide te
minat mukabilinde avans 
olar~k verilecektir. 

6 - İhale, defterdar
lık dair€sindc yapılRcak 1 

ve isteklilerin teklif muk
tuplarını ihale gününde 
~aat 13 çe kadar defter
darlık makamında topla
nan kouıisvona. vermeo·e . ~ 

mecbur oldukları ilan o-
lunur. 18/23/29/ 5 

Annelere öğüt 
Çocuk Esirgenıe 

Kurunıu Genel ~1er
kezi sıfır yaştan bir 
yaşına kadar ço~u
ğun nasıl bakıla
cağını öğreten An
nelere öğütün Bi-. . . 
rıncı sayısını yenı-

den bastırn11ştır· 

' Arpa - 3- ·5 -<) 

J!2.ı ~ Bir çuval) 650 

1 

= 
Darı 3 
-~ohut 3 50 
--- - -
.\lerciıııek 3 50 
J>irinı; 9 - -

~ade Y:ığ' _
8
90
0 

1-
'I' ... ere yagı 
Zt)Vtfıı v:ı~UO -
\ ·iin . ~ - 40 -

Deri -iJ5 ı= 
Ba<kııı 8 .l ı __ 

_!}adem ic;i __§__' _ 
Ceviz 

Malı lep 

5 1 
35 ·I 

Mazi --cr-ı --___ ,, __ 
Kesme ~eker :35 
Toz ~Pkc r a2 · ı -
----''---··- ·-' 
Kah"e ao 
Sabun 50 

_ Ç'a~·--____ ,.:_31~0-
1\ uru iiziiııı 20 ı-

-Pcknwz 120 -
-,-fa-1 ___ 1 4Q lı= 
1 'estil 1 iW 
-S-t-H: tı k·-·---,40 ı - ~ 

ULUS SESİ 
ABONE ve iLAN 

Şartlan 

-· .. Abone Sartları 

Avlı!rı • b 

c.> ... 
~ ... c: 
:::ı ·• C> 
ı="' -

Birinci sayı öğüt Kum~ Kuru~ 
ı•----------+--~-----

bi re r aylık ynzılmış _o_ç._A_yl_ığt __ .~o 1-
12 tane mektuptur. ·-
İki ne i sayı öğüt : _A_Jt_ı _A_y_lı_i1'ı_. _4_5o __ s_o~o 

n~tsıl Çocukların Seneliği 800 
1
1500 

besleneceğini ve ına- ı•-----------.. 
nıalarının nasıl ha- lL.4.N ŞARTLARI 
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