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SAYISI (2) KURUŞTUR 

Sayı: 750 

Atatürk 
Irak Hariciye Vezirini 

kabul ettiler 

1 Mareşal Fevzi Çakmak 
Ankara da 

Rüştü Aras, misafir şerefine bir 
ziyafet verdi 

Ankara n (A.A) - zi Çaknıak hu sabah 
Yoğuslavya n1anev- şehrin1ize dönn1üş ve 

ralarında bulunn1uş ordu ileri gelenleri 

olan Genel Kurn1ay tarafından karşılan
Başkanı i\1areşal Fev- n1ıştır. 

Ankara O (A.A) -
Irak Haricivc Veziri 

kili Ceh\l Bayar, Ri
vaseti Cün1hur Bas 

Bay Rozvelt 
.; v • 

dün vanında İrakın ., 
Ankara f:lçisi oldu-
~u halde Çan kayada 
lteisicümhur Atatürk 
lttrafından kabul olun
llıuş ve hu kabulda 

yaveri, hususi kalen1 
nıüdürü ve hariciye l 
erkftni hazır bulun
nuıştur. 

Bir nutut söyliyeret ~ir çot ~evletlere 
~ücum etti 

liariciye Vekili Rüş
lfı Arasta hazır bu
lunn1u._ tur. 

Rüştü Aras dün 
"kşan1 Hcıriciye \'e
~İri se1·efine bir zi va
f~t ,:erınis ve bu "' zi
)nfette Ba~veka~et ve -

Müsafirimiz dün 
ve bu gün nıerkez iş 
Bankalarile Enistü
tüleri ziyaret etmiş 
Baraji Ç:iftJiği gez
nıis ve hu aksanı To-. . 
ros Ekispresile bağh 
hususi bir Vağonla 
Ha lep üzerinden ınem
leketine h~ıreket et
iı1İştir. 

Ankar:a fi f A.A] -
Anıerika Reisicüın

huru bir köprünün 

açılışı ınünasebetile 

söylediği bir nutuk
ta harici siyaset n1e
selelerine tenıasla ha
zı devlet aleyhinde 
siddetl i hücuınla rda . 
bulunn1uş ve Briyand 
keJloğ paktının do
ğurduğu büyük ümit-Milletler Cemiyeti Asem~lesin~e 
lerin yok olup gitti

J\nka ra () ( A.A ) - nıasıua ve b()zı dev-
~ "ğini ve bu vaıiyetin 
1illetler Ce nl iye ti letlerin Çine yardım bir ka~~ sene evveJ 

l\snn1bilesi ~~ine ma- için ne gibi tedbirler diğer milletlerin da
rı evi ınüza he ret ini alabileceklerinin bil- hili işlerine sebepsiz 
vernıeğe Çinin nıeş- dirilrneğe davet edil- müdahaleler ve ya
tlı n1üdaf aa hakkının nıelerine karar ver- hancı n1emleketlerin 
tllgel olarak ınahi- 1 miştir. I arazisi üzerinde ya-
~ette tedbirler :llın- pılan işğaller ile baş-

ladığını ve bu &'Ün 
n1edenivetin teınelle-., . 

Amarika Cumhur Heisi 
Bay Rozvelt 

rini sarsacak vahiıu 
tehlike halını aldığı
nı Harp ilan edil
meksizin haber veril
n1eksizin ve haksız 
yere ve aynı zaman- , 
da büyük bir soğuk 

Somı 3 ııcil aay!ede 

, .. 



Sayfa 2 

' 
(ULUS SE~İ) Sayı: 7GO ~ 

===2' 

Lokman Hekimden: · ı 1 Şehir Haberleri l 
Tifoya Yakalanmamak 

için ne yapmalı? 
Dr. Hafız Cemal 

-2-

Aşısn insan vücuduna 
bir kaç ıl.rnr mikı op f!İrer

se, }Jek kı :ı bir zamanda 
ıııilyarlarea ya vnılar lı:ısıl 
olur. ( BPr insanın Lir srv
digi \'arya!) Tifo ıııiknıp· 
ları tb insanın lıarsaklan
nı çok sc,•ı•r. Buralara gp 
lip ycrle:-;irler <·o•,.aldıkça 

.. ' ' • n 
çoğalırlar. 

Bağırsakların içinde çı· 
banlar, yaralar yap:ırlar. 
( Mü~tPmlek<'ler ! ) kurarlar 
~onra dalağı. karaeigeri :'a
rarlar. Bütün l~anımızı zı'

hirlcrler ! Teda dsi~ kalı rs:ı, 
c Heyin 'l'ifosu ! » yapaılar. 

Barıiaklan <lelik <lc~il~ t•der
ler. V c; ııiha~ et kalbi 'l.aif 
düşiircrek insani öltlürürll'r ! 

6 - 'l'if o hastalıilına ~·a

kalanan in::ıan c :~ -4-. haf
ta içinde 111' olacak i::;~ olur. 
Bu gibi hastal:.ırııı ııelrr 
çektiklerini bir Allah bilir, 
hir de kendileri! Bu ıııüd· 
<kt zarfırnla hasta, ya me
zarlığa ıloğru gö~ Nler. V P 

yahut kurtulur. 

7 - PPk İ> i uilıneliyiı ki. 

c ~ithletli Tifo! > daıı vaka-. . 
lınnı kurtaranların ı;oğu 

sakat kalır. Ya kör olur 
ya topal! Güzlrı i uir daha 
a~ılmaınak Uz •re « Güz nu
ruııu ! » kayLH'der. Yaııında 

kırk ikilik top atsauız, hiı; 
duymamak üzpn• sağır olur. 
lli<; lıir t imaı hanede ~ifa 
hulamıyacak derecede ab
dal, bud:ıhı, hiııılııl, a \'anak, 
k:ı<;ık olur. 

Ha·lı <lefa da lıa::;taııın 

kolları, La<'akları çarpılır, 

vurulur: «ft•lı;> <leııilen uü
zul g 1lir. 

8 - A~ılanıııayau. iyi tu-

ela vi gürmcymı ' '" ıwhriı 
yapımıyaıı baıı 'l'ifnlulurın 

Lrnrı:;akl:nı delinir, k:ın lıo
~:ıııır. cKarın zarı> ufuııet
leııir. J lasta da Ezraile ka
nıgur ! • 

A~ılı olın~ıyaıı. c:ok rakı 
vı' ::ıir içıdlt·ri ku1laııan in
ı:-;an Tifoya yakabııırsa. fo
lfıket ! K:ını zr>lıirlmıir knlui 
durur! «'l':.ıhtah köye > yu
,·arl:ınır. 

10 - Tifo hast:ılığı ~alğııı 

bir halde lrnlun<luğu zaman 
ag:ıo·ıya ,·azuırııııı öl"riitleıi • c-ı. ~ • o n 
taırıam yaparsanız - Al-
lahın iznile - Karahunııııa

ya tutulıııuz~ınız: 
llk üıH'ı> a~ılanıııız. lliı; 

uir suya cııuıiyct etrm·yiııiı. 
lkr suyu ka~ na.tıııız, ·ağzı 
hıp:ıklı P.İ:;;<'lcrıle lıııluııdu

runuz. 
Su içı>eeğ'İniz zaman tl'

miz bir bardağa koyunuz, 
sonra lıu suyu uiğer bir Lıo~ 
h:u<l~ğ'a aktarına ediniz • 
sonra bu l>ardakhın diğer 

lıir hardağ"a bo~altınız. !Jli!' 
lec11 o . u~·u bir kaç def,t 
lı~rdaktarı bardağa ho~al
tarak lıa v:ılaııdırınız, ~onra 

u:ııı iZ 

iyi \ l' tıııııiz $11 uulamaı

s:ımz, 1<'rteıııiz bardak ile 
har:rı:c, aı;ık<;a ça~' içiniz. 

llafif çay. hem susuılu

ğuııuzu giderir ve Jı11ın de 
sİ'l.1' r:crinlik \'Crir. 

<~'ok ::;iııirli o1:.ııılar da 
c \':ı~ » yt:ıı iıw ihl:iıııur j~('

bilirlcr. ll<'le teıııiz, lıillesiz 
yo~urtt:ın y~lpılnıış hrıli::i 
ayraıı hu nıf•\·~inıdl' ne ka
dar faycl:ılıllır. Eln•rir ki o 
mübarek soğuk ayranrn su
yu da tPrteıııiz \'C nıikrop

suz olsuıı. 

- Souu V:ır -

--~--=;.,._...~---~--------=-----------~_;..~=-.,:_-=-----

Mardin Sena yii 
lzmir f narında takdir kazandı 

Ticaret ve senayi odası 
Başkfttil>i 

Ahmet Cemil Er&ny 

Haber ~1 ldığll'n1za 
s·öre ~1ardin Senayii 
lzınir Enternasyonal 
Fuarında Büyük bir 
takdir k~1za nnHşt11-. 

Bunlardan bilhas
sa Ortaokul ÖO'ret-

,. b 

nıeni Bav ibra hin1 
O.nnyın )':lptığı \'Ü

cudu beşerle, İshak 
Şenınıasın yaptığı 
halı ~eklindeki nak!s-. 

Bay İbrahim Omay 

lı Keçe Çok beğenil
nıiş Fuar koın itesi 
tarafindan kendileri
ne birer n1ada lva ve
rilnıiştir. 

Fuarda l\1ardinİ 
temsil için İznıire git"' 
nıiş olan 'T'ica ret Odası 
Başkatibi Bay Ahmet 
Ceınil l~rsay şehriıni ... 
ze dönn1üstür. . 

MEZBAHADA: 1 • 

Bu gün 118 davar ır VARINKIJ 
k 

.ld. POS 'I' A l.1 A~R 
esı ı 

Bel( <livt! ınezbeha- y 1 h t J arıPı sa la saa 
sıodC\ bu gün (21) ko- o ela tren postası ge
yun: ( 4) kuzu, (ü2) lecek 10 da f)iyarbe-

1 keçı, ( ) oğ·lak ve kir postası v·idecektir· 
l (1) sığ1rki ~en1.an_( 11 ) ı . Bu gec~~ gidecek 

payar kestlır?ıştır. 'fren postası yoktur. 

f"2 Altın Pi asesi, YE ti KA~AMlt 
tı .... -v-.... ~.~ •. ---.-. ............... ~! 11·1 k 

J
> .. k' It ~ ti ·azasmın bütün ıur· ,u gun u a ııı pıy:u:a-.:ı 

U(l 
. • nıurkırımn 'azifelC>ri başına 

.. ll I • t Satış _!\lınıt gı~lip işe lm-;;lndıkları Vili1Ye 

H:ııııi ı l 
Heşad 

1 O:>:> 1 ü:>O tarafınılmı dairt.·h•n• resuıen 
1 Oüfı 1 UöU bildirilmiştir. 

1 
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(!:JLUS :SESD 

llK MEKTEP KIT APlAHJ 
Tayın edilen fiatiardan fazlasına 

satılına yacak 

Mardin Ziraat ·Bankasından 
Derikte 

Satlık Zeytinlik 
Şarknn ınukaddeııı;ı ~Ja- j liğiııin tmnaıııı (180) lira vı• 

Maarif vek{ıleti rna7 1 etnıesine çalışacak ve aç t>lyC\'lll lhıci Emin, gar- .ŞPyh Davut oğlu Abdurrcz-
19:J~ ders vılında ilk I keYfiveti vekalete bil hen mukaddema Mt•mpt ~a- z:ıkın lıir parça narlığının 
~1 k 1 .,d k l J d" w .,kt" it clyı•rıı llPınct Ali, Mii hal tamamı ~3() lira.ya karşılık 

e tep er e o u u -
1 
rece 

1 r. zı>ytinlikleri ~imal<1 ıı 1 >rınir 1 olıııak iiznr· lılardiıı Ziraı.ı 
~1nk üzere kabul cdi- 1-11 I t I I · 1.. girmrz, ('Pııııbrıı h:ırk ile B:rnk:1~ırıa ipotı·kli olup 
IA 1 1 · · 1 ' n ı e \ c > c rı n ( o r- 1 •. • \ 

1 
• • 

3 ~n \İt-1p arın ımnı c- • • ıııalıdm lluı-;11yrn nğ"lu ı •· lıım;l:ıııııı (jrlı•mPdıkh•n11eıc:ı 
~'tıi teskiliHınn bil- düncü ve. bcşıncı sı- dulka<lırm 'I'ilhisiın küyiiııde j dolayı :-üzü gt•ı;ı·ıı ~·ayri 
~·ı · : ı· · 1 · 1 'I nıflan içiıı vazdırılan ı vaki 'l'amaıııı lıir di;niiuı nıı·ııkullan lıon;lanıı:t karşı "n11stır. s11n erı )1 
.ı· • l : · e IJas zp,· tinliı;i. :m/H/9:J7 tarihiııtlPıı 21 /10 ~ı ·ı 1 · I ·d ve >·1sın1 ı~ın . - · . tı en ota p a ı an , ' · · ;3ark:ın Birk. U:ırlıPn İlı- 9:J7 iııC'i g·iinii ::;:ıat 14 tı· 
~ayı-; kitapbr ders ; lannıış olan hendese rahiın H:ıs:ın, ~iın:ılc•ıı vı· arttırma su~l'tilt> ilıalı·}'C ~ı-
~İtahı olarak talebe- ve lıesrıp kitapları ha <'Pınılıı'n Yu. ııf' Bulıi lıalıçl'· , karılını~~ talip olanlar lwdc
"" } 1 1 ( sıf ..... ı·~f· satıs'\ çıkarı- J01·"ıle uıahllıı<l 3.,,,h J>avud li miiz:ıycdcyi dC'l"ateıı \t> '" u (. ırı nıavaca <tır. · u "\. • ·.' • ' · ·'-~ 

., J 1 1 I ~ 1 \1 1·· k J) ·ı peşiııen \'(' teminat akçn~ı 1) . f • 1 111CLl ya <ada I" )U ( Ci"S og il l it UITt'ZZ!t ·ırı ·n ~ 
ers in tabı )1 rı{n ç k~tz::ısında v:ıkı t:ı.mııııı bir olarak yih.de onu sandığa. 

~"' .1 . I Jer proğraına göre döntiııı narlık. teslim etmek ~artiylt" yevmi 
1 •Ae gö ten ınış 0 an talebeye anıeli bir ıııezkurde Derik idare Iıe-
erslerin kitaplarını volda okutulacaktır. Yukarıda cins "" ınik- yflti huzurunda ihalesi ya-
:<:~ll1ektebas111ua1lin1 "' dan yazılı Büsı·yiıı oğlu AIJ- pılacattından rnüra<"aat cy-

\>t! ıııualliın1~r serbest İlknıektep kit:ıpları tlu!kauırın bir pan;a zı•ytiıı- Ic·ııwleri k<'yfiyPti ilfın olunur. 

ılllcaklar 1\1aarif nıe • vekaletçe hildiriJen 
' ı 

llt]ukları, ilk tedri- 1 fiat larl.a satı~~caktir. 
lıtt ınüfettisleri nnı- , ))aha fazla f ıatla ta
llin1Jerin l<.itap seç- lebenin kitap alma-
~~ İşine k~ rışınıya- sına n1eydan veri lıni
~kla rdır. Her nıu- yecektir. Faz1a fiat
lli111 ve her basnıu- la kitapsntanlar der-
li· . ı·ıı·· 1111 talebenin kitap hal vekalete JJ ( ırı-

tını vaktinde ten1in lecektir. 

çılctır. Satış nıuhanı
nıen ki)1ıııetin yüzde 
yetmiş he~ini bulnıa-

Bay Rozvelt 
- 1 inci •ayfeden mabat-

k anlılıkla sivil ahali-
dığı tflkdirde en çok nin Tayyare bonıha
arttıranın teabhüdü larilc katıl edildiği
baki kalnıak şartile ni, deniz altı genıi
satış on beş gün daha lcrinin sebepsiz yere 
temdit ve on beşinci genıiler batırdığını 

...._ ________________ , günü olan 2/ 12 /ü:~7 söyletnekten sonra 

Mardin icra dairesinden perşembe günü ayni sulhu sev n nıilletıe-
saatte en çok arttı- rin sulhu temin ede.~laı·din Tekye Ma- ı şuyuumın kaldırılma- rana ihale edilecek- cek mahiyetteki Lka-

'.liesi ndc vaki Y c- sına dair nıa h keme- tir. Satıştan mü tevel n uıı lan n ve prensip-
1~ Ve tariki anı ye- den sadir olan ilam lit biccümlc mesarif ferin İthnıesine gay-

1 t~ iiüsnü kül arka- kesbi kati yet etnıiş ve dellaliye nıüşteri- ret sarf etıuelerine 
l'atllla iken halen olduğundan arttır- ve nit olmak ve hede ve buolıırın her tür
~·kbulc ve Hasibe maya çıkarıldı. Birin li ile tarihi ihaleden lü muahede ihl<ille-
~ll~Jeri I~ nıa_hd __ ud ci ihalesi IG/ll/Ua7 Sa- hir hafta i~indc l\:- ri ne ınuha ]elet etıne-
rl ıra kıy met l ı hn- lı gii n U saat ı ı de ın:ı men İcra ya yatır- ler j ni istemiştir. 1 ~leınet Ali na- ~1a;·din icra dairesin- nıak ve peşinen yedi '--y-u..;.ı_r_t_a_ş~!-------
ı;~da kayitli iken , de yııpılacaktır. Art- buçuk depo vermek Trahomdan korun •. 

l~1 1 esile Yerese.lerine 1 tırn.1a ş_a. rtn~nıes~ ·h.~r şartile ınüza yedeye Gözteriııde bir şilp· 
~ 1 l 1 1 ı·s~. tı· r .. :·ıl< edebi lecei!İ i- hen varsa vakıt ka· n eden bı r )a p kesı o gorc )J ınesı ıçı n ..... çırnıadan nı ıuıyene 
~~nin satılnıasile on o-un n1üddctle a- h'\n olunur. ol?. 

b 
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: UmumNeşrlyal ve y ı.I l )eri : 
: Müdürü : 
: SİRET BAYAR : 
: Basılmayan yazılar geri vPriJıuez. : 
: Buıldıiı Yer: Ula.• Seai Baaımevı : 

'-••••••••••••••••••••a•••••••-' 

•••••••• < ••• • : Doktor - Operatör 

~MA 
Ulu 

ı sa· Kesen 
• 
: Ameliyatlarını, yeni amcliy:ıtlıaue• 
• sind(~ mutedil şeraitle yupnı:ığa 

• başlanııştır • : Pazartesi ve Cuına günleri 
• :Evinde fukaralara n1cccancn hakn1akta<lır 
• Adres: Postahane yanında, Park karşısında • ••••••••••••••••••••••••• • 

O.rduınuzun 

t 
Manevraları11a aid 

a büm 

! ~ı11llll"""W:::'1! .... 'r]l' 1, ·ı· =r lll 1~;i::~ı .. [i1;ı·ı .... '""111l1~ıı~· ı H 11..Lm. Llıı. 1 11 .. d. l.ııırı lıııııd Lıı. .. ıl I .. 
.· Tarafından çıkarılan bu kıymetii 

ve tarihi aibümlerde:ı satiık için 
gelmiştir 

fiyatları 17,5 ve 25 ~uruştur 

• . D••·····················••'\ 
i AR HANESi = 

• E ki nikcvi Binasi Huausi~Dalre : . -- , • •. Telğraf Adresi : 
• • : 1' a dinde ccU us SESi» • 

~ . e ı 
5aa• •E••••••••••••········-' 

• 
azı a ınasının 

1 

azıma i 1 n ı eri~e ~ırata 
nili 1 r malittir 

"'akiıı:t :ı~ ıal' isteyenler diişünnıede 
, .. rmes Jlaby- terc·h e nıelidirJer 

Por~; 

tın z uc zlulda 


