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Sayı904 

20Nisan1938 
Çarşanıba 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Alustos 1927 

Ankarada ve ir çok şehir eri
mizde dün yer sarsıntısı oldu. 
Y ozğadın bir nahiyesinde bir çok 
E vier yıkıldı, Kırşehirde de bazı 

çöküntüler husfıle geldi 
insanca zayiat yoktur 

Ank ;ı r::ı 10 
A.A-Bu 
gün saat 
13,20 ve 11 
dü 25 ge
çe Anka
rada iki 
şiddetli 
diğerleri 
hafif yer 
sarsıntısı 

his edi 1-
ınişti r. 
Şt>hir ve kazalar

da n1ühin1 hasa r ol-
111uştur. Yer sarsın
tısı Lalahan, İzzet
tin, Yerköy, Yeni 
Yaban ve Sekili is
tasvonla ı ında da ha 

"' 
sar yapınıştır. Sar-
sıntı Kavseri, Çan
kırı, Yo~ğat ve A
tapsunda şiddetli, 

Aakarad- Bir GörllnUt 

Scı msun, Sinop, A- çerçevesi içinde tes-

dapaza rı ve Ulukış- bit ediln1iştir. Yoz
la<la hafif hisse<lil- ğalın Balınalı nahi 

miştir. Sarsıntı mer yesinde bir çok ev

kt>zi Sinop, Ulukış- ler yıkılnuş, Kırşe

la hattının arastil- hirde brızı binalar 
da ve Tosyn, Çan- fazlaca zarar~ uğ

kırı, Yozğa t, C~o - ranıış ve çöküntli
runı, Akdağınadeni 

1 

ıer ol ınuştur. Nüfus 
Kırşehir, Arapsun ca zayiat yoktur. 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğü 

Ankaraya Naklediliyor 
inhisarlar un1un1 

nıüdiirlüğünün bu 
vı1 sonunda kati su-

na inhisarlar veka
letine devredildiğin
den un1un1 nıüdür-., 

rette Ankara ya ta- lük için yeni bir hi-
şınn1ası kararlaştı- , r.a ynpılınaktadır. 
nlnııştır. Evvelce ' Bu binHnın etrafına 
inhisarlar uınunı nıü da men1urlara n1ah
dürlüğü için Anka- sus apart111anlar in
rada insa edilen bi- 1 s~ edilecektir. • • 

Bulğaristanın 

Dostane bir hareketi 
Türk mekteplerinde tedrisatın yeni 
harflerie yapılması mecburi tutul~u 

Anadolu ajansının haber racoğlu, Bulğar sefirine 
al<l.ığ'ına göre, Bul~aris- ifade ederek dost Bulğa
t~mdaki Türk mcktqplc- ristanın Türkiyeye karşı 
rinc tedrisatın meclıuri gösterdiği hissiyatın bü
olarak yeni Türk harfle 1 tün kıymetinin burada 
rile yapılması hakkında hissedilmiş olduğunu ltil-
Hulğaristan lcra Vckillt}ri <lirıniı;; vp hükumetine bu 
Heyetince ittihaz cdilıııi~ his::-iyatı iblağ' etmesi ri
olan karar bu dafa )laarif casında bulunmuştur. 

D~~arc~iııd~n bütü? maarif Prf. Pittard 
mufcttı~lerınc katı olarak 

fransa · ltalya 3üncü umumi 
Mlllettlş 

ı--------~ı taıııimcn tebliğ edi!ıni~tir. İstanbul, (Hususi) 
Ankara ve İstan
bu1da n1ühin1 kon
feranslar veren ls-

MÜZAKERELERİ 

Fransanın pek ya
kında İtalva ile nıü-

"' lakerelere başlaya-
cağı Parislen bildi
riln1ektedir· 

Pariste tedavi edil
nıekte o1an üçünclı 
u111u1ni nıüfettiş B. 
Tahsin Uzer tarna
nıen iyileşerek An
karaya dönn1üştür. 1 

23 Nisan 
Bayramına 

Çocuklarınızı 
Hazırlayınız 

Bulğar hükumetinin Tür
kiyeye karşı bu çok dos
tane jestinden Ankara 
büktlmet malıafili ve bii
tün Türkiye efkarı umu
miyesi çok müttb:ıssis 
olmuştur. 

Bu hiHiyatı, Hariciye 
Vekaleti vekili Şükrü Sa-

viçrel i profesör Pit
tad ve eşi Cenevre
ye hareket etnıiş

lerdir. 
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Sayfa 2 ULUS smi 

1 V abancı Basınlarda 
İtalyan Basını: 

l'I. _Y_u_rı_-t_an_H_a_b_e_r_l e_r_l1 Hal~ ~ilgisi derl~melerinden 
-- Manıler 

Söürtte ümcar 
M lYl~~'°Oü1nü f ©1©10 üyeto~rü 

Yakında Triyesteyi ziya
ret edecek 

İtalvan nıatbuatı 1 ranovu zivare ede-
" j ~ 

bugün de İtalyan c1..ktir. Bu nıintaka-
-İngiliz görüşmele- larda bulunan hal
ri hakkında tafsilat l<ın sevinci bariz bir 

şekilde izah edil
nıektedir. 

Siirt (Hususi) - ' 
Bu vıl inıar faalive-

J ~ 

ti ne şi nıdiden b"ş
la nn11ştır. Kışın ça
nıurdnn geçiln1ez 
bir hale gekn Cunı
huriyet oku1una .{.~·i
den yol valinin dik
kntını çekn1iş ve az 

1 Seçme Haberler 1 

Yeni paralarımı 
~7 Milyon 7 4 7895 lira te~ 

davüle çıkarıldı 

zan1an<la asri bir 
şose ya ptırılnııştır. 
Yol güzergahının 
düzene koııulınası 

için bii yük ga )'ret
ler sa rfediJnıckte

dir. 

a 
Karasu nehri 

Taştı 

Derleyen: Kılıçözlü 

- 97 -
Şu gelrn atlı mıdır? 
Pü~ilsü katlımıdır, 

Her geleni yar sandım, 
Yar böyle tathmı dır? 

- 98-
Karşıdan gelir atlı, 
Altında kilim katlı, 
Anam babam $ağ' olsun, 
Yar :.ıJa~rından tatlı. 

- 99 -
Şn gelen kimin kızı, 
Yanakları kırmızr, 

Gnclanında bir ben var, 
s~rn<lım şeker yıldızı. 

-100-
Ka<lifcdcn kesesi, 
Kaln·edcn gelir sesi, 
Oturmuş yazı ~·azar, 

Cigerirnin köşesi. 
- 101-

Kaclife yastığım yok, 
Otlana bastığım yok, 
Kitap getir el basam, 
Senden başka dostum yok 

-102-
Ka<lifeden çarını olur, 
Çupkın bana yarını olur? 
IIo"·ardaJık edenin, 
Keı;t-sinde karnıı olur. 

vernıcktcdir. Ancak 
buıH.lan öı-ce oldu
ğu gibi, bu neşriyat 
İngiliz ına tbuatın
dan iktibas edil
nıektedir. Hususi 
mütalealar ihtiva 
cde ı ı nüshnJar he
nüz gelnıerniştir. 
Neşri ya tın özüne 
göre görüşnıeler iyi 
bir safha yn girmiş
tir ve elde edilen 
ittifak yakında pa
rafe edilecektir. 

Türkiye Cun1hu- 1 cen1an 37,747,895 lira 
riyeti merkez ban- tedavüle çıkarılmış 
k:1stnda 15 İkinciteş ve mukabilinde eski 
rin 1937 tarihinden harfli banknotlar
beri tedricen teda- dan aynı n11ktar lira 

~tuş (Hususi ) -
Karların erinıesi yü
zünden l(a rasu neh 
ri taşnııştır. SuJa r, 
Norsin köyünü bas
nıış, altı ev sul3ra 

~~~:~~r~~~~~;a~:E ı--:~:-::;.=:}=:a=:r.i=·~~=ıa=::~=;a=ı~=!::;I 7.i-
Matbuat anşlus do. 
Jayısiyie Trol ve 

Triyesteye karşı a
laka gösternıeğe 
başlan11ştır. Hüku
nıetin bu iki mın
taka ya bağlılığı iik 
sahifelerde tebarüz 
ettiriln1ektedir. Mu .. 
solini yakında Tri
yesteyi ziyaret ede
cektir. Bu ziyartt 
hakkında büvük ser-

vüle çıkarılmaya tedavüldan kaldırıl- du rnıuştur. 40 Senede 

" 

başlanan yeni harfli mıstır 1 BU GÜNKÜ ı 
banknotlardan 15 ni K. ·, F k I~ s TA ı_. AR 
san 1938 tarihine ka- ra aru ın 
dar beş liraltklardan henışiresi 
22,ü99,8ü5, elli liralık- İnğiliz g:ızcteleri-
lardan 3 ınilyon G50 oin yazdıkl arına gö 
bin, yüz liralıklar- re Mısır kralı rnfl
dan 11 n1ilyon 08,000 j este k ra l Farukun 

Kalay f iatı 
Yükseliyor 

Bugün sabah saat 
9 da 1"'ren postası 

g~~ecektir. • 
Oğleden evvel sa

at 10 da Diyarba
kır, 11 de Nusaybin 
postası gidecekt ir. 

levhn hlrla tefsilat Son günlerde kalav 

henışi resi prenses 
Fevziye ~'lısır h~

nedanitıa nıcnsup 
bir prensle cvlene-
cektir. Pr,..nses Fev 

Bu A kş Hn giJe
cek tren po~tnsı yok 
tur. 

ziye on yedi yaşın
dadır. 

Bugün gelecek tren 
postası yoktur. 

İnşa e~ilen ~ir ~ato 
Bir kaç hafta ev

vel Aınerikada çok 
zenğin ve çok garib 
tabia tlı bir kadın 
ölınüstür Bu kadın . 
kık sane evvel ken-
dine n1ahsus bir şa
to yaptınncığ<ı baş-
la ıniştır· Şato i ıış l 
edilirken bir gün 
kadına garib bir fi-
kir geln1iş. Şatonun 
inşaatı biter bitmez 
nuı daın öleceld. 

l{adın o dakika-

veriln1ektedir. Ay- 1 fiyatları yükselnıe-" 
ni gazetelerde İtal- ğe bnşlanııştır. 170, 
yan veliahdı da önü- lüO kuruşa satılnn 
n1üzdeki haziranda \ ka l l)' 200.kuruşu bul-
Bolzanoyu ve ~le nıuştur. 

• •--.·~· ·-.•r--• ·~·,-.··-.• ,__. ·~·,..-· ·~·-··-···-· •---"·~· ·~··~· J~ d . . b b l r-z: ...... ::o::···<<>>···::<:>:: .... ::o::····::<>::····=:<>::···<<>>···::<>.:·· .. ::o:.:······~ 0 n 1 tı ".\ren u·· yu- { 
~·r .. _.,._,._..,...._,,_., .. _,,_.,,_,,..,J,.;.,,,..,J,..:...,,,~ • ..:..... •-"•'-••-'•'-• '\·~ q CI 

)il 4J M©lD~ ~j ~:~1:~~1·;k:za~~1;:~; 
'. . . .. 
ıt.1 ·ılK BAHAR BAYRAMI 1~M için insaatl <Yavet rvl Cvl \ • ö " 
:.~: :.:.: <:reç yaptırmagv a baş-
~ ~ b 
fYl fY1 lar. Bir oda biter 

Muharrirlerimizden Bay Ziya Kılıçözlünün i~j Yurd l{u .. t'tu·· ru·· ne çok büyük i.i.j l . t kt k 
ilkokul ö0Tcnicileri için hazırladıaı ve yakmı.la fY1 İYi Jl nıez Y1 .. ırara 
kitab hallnde basacağım1z, Tevfik Fikret ve Şer- l !~! hizmet eden 'fürk Maarif ~§! yeniden yaptırır. Bu 

mln adlı eserini bir kaç gün sonra gazetemizde {A} C . . . d v t [..~..} hal ta n1 kırk sene 
terrikaya başlayacağız, f~i enııyetı~ın roze~ agı ma !~·i devarn eder ve Şato 

· ·r G ü N V DÜR ·r bitmeden evvel ka-Bütün okurlarımıza ve bilhassa öğretmen ve ~ ........ .-...................... ,... .. ...,.. . .-.. --.·.-··...,...,.... .. --. . ..,... .. -. . .-........ ,... .. .),j 
öğrenicilere bu eseri tavıiye ederiz, ···::::...'?'2::::..'?'2:::::-'?'2:::;:..'?'..::.:::~'?'2::::..~..:.:::::...'?'..:.:::::..~2::::...~..:.:::··· • dın ölür. 

Tevfik Fikret ve Şermin 

--



ULUS !MI 
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Mar~in Vilayet ~aimi encüıenin~en Mar~in Vilayet ~aimi encümenin~en 
1 - Eksiltmeye ko- Ye müracaatlar S nci mad- 1 - Eksiltmeye ko-

nulan iş: dede yazılı saattan bir saat nulan iş: 
Mardin Nusaybin yolu- evveline kadar vilayet Mardin Savur yolunun 

nun 2587 inci ınetro~mn- encümeni dairesinde geti- Q x 914 - 1;<504 üncü 
dan Mardin istasyonuna rilecek encümen reisliğine kilometrrleri arasındaki 
ayrılan noktadan itibaren makbuz mükabilinde veri- 590 metrolıık şose tamira-
2750 metroluk ~ose tami- lecektir. Posta ile gönde- tı esasiyesi inşaatıdır. 
ratı esaıiyesi idşaatıdar. rileeek mektuplar ve mü- Keşif bedeli 1446 lira 
r Bu işin esas keşfi 5711 racaatların nihayet 3 nci l! kuruştur. 
ıra 48 kuruş olup bun- madde yazılı saata kadar 2 - Bu işe aid evrak 

dan yol boyunda müstah· gelmiş olması ve dış zar- ve şartnameler şunlardır. 
zar 437,250 metre mikap fın mühür mumilc iyiee A - Eksiltme şartna
haın 10a675 metre mükap kapatılmış olması lazı•dır mesi. 
kırma taş bedelleri tutarı Posta olacak gc~ikmeler B - Mukavelenamn. 
olan 636 lira 61 kuruş kabul edilmeyeceği ilan C - Bayındırlık işleri 
rıktıktan Sonra bt>kiye ka olunur. 20/23/26/29 gene) şartnamf'Sİ. 
an ve eksiltmeye konu- 1-------------------&...;..;.;.;.;.;.;.;;.;.,~---

~~n~~~~~~:r~:O:~~:~ Mar~in Vilayet ~aimi encümenln~en 
Int) ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartna
nı~si. 

B - Mukavelename. 
O - Bayandırlık işleri 

genel şartnamesi. 
D - Fenni ve hususi 

Şartname. 

E - Ke~if rayiç ced
veııeriyle projeleri. 

isteyenler hu şartna
ıne ve evrakı vilayet en
c~eniyle .Mardin Nafia 
daıreRinde görebilirler. 

.3.-Ekıiltıne 9/4/988 
t~rıhınden 3/5/938 tari
hını:"! kadar Sali günü sa
a~ l2 de Mardin büküınet 
?•nasi içindeki vilayet da
ımi encümenince yaptırı
lacaktır. 

1 - Ekıiltmeyt.: ko
uulan iş: 

Mardin- Savur yolunu
nun 4 x 000, 5 x 800, 
7 x 000, 7 x 600 inci ki
lometreleri arasındaki 3 
çüncü 8,00 "e biri 2,00 
metre açıklığındaki dört 
adet betonarma menfez 
inşaatidir. Keşif bedeli 
(3205) liradır. 

2 - Bu i-.e ait cı.' rak 
,.e şartnameler şunlardır. 

A - Eksiltme şartna-
mesi. 

B - Mukavelename: 
C - Bayındırlık işleri 

genel şartnamesi. 

D - Fenni f&rtoame. 
E - Keşif rayici ced

v~lleriyle projeleri. 

4 - Ekıi!tme açık olarak İsteyenler bu şartna-
Yapılacaktır. me ve evrakı 'Viliyet en-

bilmek içiu isteklerin 241 
lıralık muvakkat teminatı 
vermiş olması ve işin eh
li olduğuna ve mali vazi
yetine ait belğeleri ıös
termesi ve 1/7 /987 tarih 
ve 3645 sayıh rPsmi :a
zete ile ilin olunan müte 
abhitlik vesikasını ibraz 
etmesi şarttır. 

6 - Teklif mektupla
rı ve müracaatlar 3 üncü 
maddede yazılı saattan 
bir saat evvelinll kadar 
vil4yet daimi encümeDi 
dairesinde ıösterilerek en
cümen reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. 
Posta ile eönderilecek 
mektuphır ve müracaatla
rın nihayet üçüncü mad
dede yazılı saata kadar 
gelmiş olması ve dış zar
fm mühür mumu ile iyir.e 
kapatılması lazımdır. Pos
tada vaki gecikmelerin 
kabul edilmeyecej!i ilin 
olunur. 20/28/26/29 

D - Fenni şartname. 
E - Keşif rayiç ced

velleriyle projeleri 
lıteyenler bu şartname 

ve evrakı vilayet encii
meniyle Mardin Nafia da
iresinde görebilirler. 

3- Eksiltme 9/4/938 
Tarihinden 4/5/938 tari
hine kadar perşembe gü
nü saat 12 de Mardin vi
layeti hükilmet binasi için 
deki .. Vilayet daimi encü
menince yapılacaktir. 

4 - Eksiltme açık o
larak yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye gire
bilmek için isteklilerin 10~ 
liralık muvakkat teminatı 
vermiş olması ve işin ehli 
olduguna ve malt vaziye
tine aid belğeleri göster
mesi "e 1/7 /937 tarih ve 
3645 sayılı resmi gazete 

1 i~• ilin. olunan. müteahbit
lık vesıkasını ıbraz etmeıi 
şart.tır. 

i 

-
. 
. 
-
r 

-
-
. 
. 
-

6 - Teklif mektup
lan ve müracaatlar üçün
cü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar 
VilAyet daimi encümen 
daireıiue getirilerek eoeü 
men reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir 
Posta ile gönderilecek 
mektuplar ve müracaatla 
rm nihayet üçüncü nıad 
dede yazılı saate kada 
gelmiş olması ve dıt zar 
fının mühür mumu ile iyi 
ce kapatılması JAzımdır 
Postada vaki olacak ge 
çikmelerin kabul edilme 
yeceği ilin olunur. 

9 20/28/26/2 

' 

~-:- Eksiltmeye gire bilmek cümeniyle Mardin Nafia 
ıc;ın isteklilerin 881 liralık dairesinde görebilirler. 
ınuvakkat teminatı vermi~ 8 - Eksiltme 9/4/938 
6}Qıası ve işin ehli oldu- tarihinden 5/5/988 tari· 
hll& ve malı vaziyetine rihine kadar Cuma günü 
•it belgeleri ~östermesi saat 12 de Mardin VilA.- 1--------------------
•e bir temmuz 937 tarih yeti Hüktimet binasi için
le 3645 sayılı resmi gaze- fileki viliyet daimt eDcü
t.e ile ilAn olunan müte- menine• yapılacaktır. Annelere Ogüt 
abtıitlik vef\ikasım ibraz 4 - Eksiltme açık O· 

etnıesi şarttır. larak yapılscaktır. Çocuk Esirgenıe 
6 - Teklif mektuplan 5 - Eksiltmeye gire- Kuruınu Genel Mer-

........__.:.:,:;:::.,....;__.;..... _______ ...._~I kezi sıfır yaştan bir 

~.................................... yaşına kadar çocu-

1DOOODOOO ğun nasıl bakıla-
LA ~ cağını öğreten An-

0$,ERİYE nelere öğütün Bi-
M rinci sayısını yeni-

1938 lzmir Enternasyonal f uann~a de:i~::~11:;~t;iüt 
MallınnlZI Sabia• Siıdidın Hızırla11a1Z. birer aylık yazılmış 

P E l 1938 12 tane mektuptur. 
20 Ağustos 20 Y ti &, İkinci sayı öğüt: 

........................ *ı nasıl Çocuklann 

-
-

besleneceğini ve ma 
malarının nasıl ha 
zırlanacağını öğre 

tir. 

-

• 
1 Her iki öğütler 

isteyenlere kurum 
parasız olarak gön
derir. « Ankarada 
bulunan Çocuk E
sirgeme Başkanlı
ğına» bir yazı ile 
adres bildirmeniz 
kAfidir • 

Sayı 904 
sr 

- PİYASA -- \ kilo•• Claal 

Kr~ Bu~day _4 _____ 
Arpa 3 50 
Un (Birçuva1) 650 il-

Darı 3 ı= 
Nohut 4 - --
Mt'n·iınek 4 i i 

Pirinç --22 
Sade Yaö- --95 __ h __ 

Tere yağı 75 
Zeytin y~&~ı --6Q 
Yiin -

40 
Deri --35 

22 -Badem 
Ba<lcııı içi 85 --

ce,·iz -20 --
ce,·iz içi 40 -
Mahlep -- --
Mazi 12 -
Kesme Şeker 35 -
'foz ~Aker 32 

I= ,_ 
Kahve 130 -
Sabun 45 

' --
Çay 310 -
Kuru Uzüm 20 

- -
Pekmez 22 --- --
Hal 40 

35 -Pestil --
Suçuk 45 

• 
ULUS SESi 
ABONE ve lı.1N 

$artları 

··-Abone Sartları 

~ 
:;ı.. 

:; c> 
Aylığı ... cı '5.s =-E:-og ~ 

Kurue Kurm 

tlç Aylı~ı 300 

Altı Aylı4'1 450 800 

Seneliği 800 11500 

IL.tN ŞARTLARI 
İlAnın bener satırından 

(10) Kuruş alınır. 

lIAn neşrinden mesu-
liyet kabul edilmez. 

Gttnü geçen nushalar 
(10) kuruştur • 

Mardin 
Trahom Hasta11illin 

• 
Hastabakıcı lrınıyır 
30 Lira ücretli 1'a

dın hasta bakıcılıtı 
munhaldır Taliple· 
rin müracaattan 
ilan olunur. 
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1 JDARBHANE8İ 
Eski Halkavi ~lna5! P.:usu.d Dme 

1 
- ·--- -
Telğraf AdTql 

Mardjnde "Ulus Sesi., 
1--___;~.;;.;.....--------.._;,;-----ı 

l\1I.A~0Il\l'OE 

C)MARDİ tC 
a 

1 
~~~om~vü ~·· 

. . 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
C!rckt5rü 

1 

M. Siret Bayar 
Baaıldığı y er: (ULUS SESİ) Basımevi 

i varmış, Bir yokmu~ ~ 
Evvel zaman içinde 

E n Güze Çoeuk Kitabıdır 
S:ıtlık i<;in gelmişti r. lçi çok güzel Hikaye ve Ma· 
!"allarla dolu bu kitabı her c:ocuğ'a tasiye ederiz. 

- " C'&M@-ut:liSd· '*'~ 

Yazan: Ömer Hiza Doğrul 

Y Y .. .. d k . 
. 4 c ,i,a er uzun e ı FWW!iiild 
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