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·$VA Piı iı 
't)'!<l\r1ar H lkevi lrnzırbk şub~si tarafından tertip edilen 
._l\t Pl}'anğosu l Haziran 937 gUnü Ç'!kilmiş ve 2 29 Nu
tt~~~ altın •aat, 324 numaray~ kısrak, ~286 Halı, 871 
'-ltt k 0 n, 962 Yazı makinesi, 1217 GUmUa aat, 2247 
'lbt, t ,1~1' elbi ~llk kumaf, 2122 bir kostuınlu Kadıa 
Sııı kuınaşı, 675 bir Habik pim, 1822 bir kadın is
~-tıt I, 2181 bir' çift Roğa iskaY in, 219 b nd~t kıra
t~.,l\bı196S 7 çi .. t ip k l çorap, 187 3 çift ip l.li ~adın 

' 639 3 ndct ip ... ldi gön:ıle i ab t ctmi tir. 
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Prof PSör erver Kamil Tokf zün riyase· 
tinde~i ~eyet asülayne gelUi 

Cenub Hudu<lumuz ci- 1 be~iye Ye Rasülayin hu
varında TP Suri~·e a~airi dudunu kontrol için gi
arasmda çıkan \

7 

ebn ve ı den Sağlık DirektörUmü:z 
1 Zatinie salğını karşısında . Bay Nihat Eroğul, Mem-

1 

keyfiyet IAyık olduğu leket Hastanesi Baştabibi 
ehemmivet ve hassasi- / Mahmud Dcffeli ve bera
yetıe nazarı dikkate alı- berleı·in<lel\İ sılıhnt me-
mırak Vilayetçe lt1zım 1 ınurları tetkiklerine de
gelen korunma tedbirleri vam etmektedir. Hudud 
alınmıştır. 1 boyunda lazım gelen ted-

Merkezdc yapılan fa- birler alınm1ştır 
nliyet murakabe ve idare 
olunmak, Aııkaradan ge
Jecck heyPtla karşılaşmak 
üzre üç gün evvel Der-

Vebanın l>iıiın tat·afa 
hirayet etmediği anlaşıl
mıştır . 

Hıev T RASÜLAYİND! 
Rasülayin (Hususi) 1 aln1ak İç n Ankara

Hududun öte tarnlin- dan hareket eden P

thı zü hur ed«· n v b ı. rof~sör Server Kan1il 
h}ıstnlığıııı h kk ında 1 Tot<gözün riyasetin
tt"tkkikat y:.ıp ,nak ve deki heyet Rasülayi
l[tzıın gelen tt:dahiri 1 nenıuvascılatetnıiştir. 

mumi Hıf zıss!~~a · li i 
Fevkalade olarak topla11d1 

Gımımi Hıf, ı~ ıhlı:ı meclisi dün fe,·krıla<.l· ol:::rak .. nyııı 
\·nliıııiı. fün J, hn1i Yuralııı Başl ... anlığ ı .t t plaıııuı!ii 'c 
göı üleo i, teri ona~ lamıştır. 



ULUti Sb.'İ 

- Dllnden Artan -

Sekizi'ıci giiııü ukdei 
lPnfa, iye çok dPfa t-tknyyuh 
ı·cler. I:ı.ıst ıJık bu ~ıb'lr ~l' 

kilde bir kaç fr ııı de\ <ım
dan soııra hasta l\aıp 7A'l 1İ· 
le öle'ı lir. B:ızan J:ıa ıl 
kana g·eçen·k EPpti~eı:ııi ) a

par "" öldiiriir. 
IHlbon Y cbn~ı 0 

0 60: 70 
ühliirür. 

2 - Pe:.t Pulı.nonaire Yc
ba basiti "(i balğam danıln

cıklariJe tP.ucffü yoıuna gi
rer. Akciger VelJ::ısı y'1p:ır 

vı• l>u sur ... tle insmıdmı iıı

,ann. kolav bul:unr. 
L # 

Y eba 1rntii 1 riPsi nish'"'t en 
narlir olup ekı:;eriyn kışın 

görülür. Buda tiı ı eme ile 
l.ıaşhır. Kanlı halganı. ııef<'s 

du rlığı 'ecai cenp. moı l•ık 
~ığır, hir piııoınoııi şekli 
;..çliriı1ür. J(atıh bal ,.amm için
<lC' hir çok V(•\).l b sil d 

vardır. H~siıı.J.l!' dalğrncır, 
kcııdih'riııi yarnı·t:ıu alm 11' 

iı;;ıeı ter. ~luıııaınl<ırchl ihıi

kan ishal vP tehc' vülü ı ii'll 
IDC\"CU t olu I' lıt>r lH.~R gü 1 ille 
nwz. 

Vı·ba zaWlrie. i hir knç 

Yaznn: Dr. Kizlm Özkan 

gün İ\i ele ölüm 'c ı et ic ·le 
ııir 'e d ıh:i çok telılikeli

'lir. 

Tedu\'İ 

Ha~talar der'ı:.ı l tecrit 
edilir. l:fül)uıı l\iCJ..lindc te
kcıyyüh P.djptc açılm:ıınış 

ükclei lenfaviler(' konııırPS

lcr konur. 'l'ekayyiih "clip 
:ı~ılıııı · ise temizlcrıir, pau 
~uman yupılır. ( Pansuman 
y;ı pmı şnlııs ç<.ık dikkatli 
lrnlıınoı:ılı tlcrh:ı 1 lıasil :ıla

rak Veb:ıy:ı ~·ak:ılanabiJir. ) 
Kalp zaifi ''arsa kftfur '"' 
k;ıfcin gil>i kalp ıııuk:n 'i 
leri Yeı il ir. 

( Hd u kç:ı nıtic~ .... ir ,. elıa. 
• eromu 'aı dır. Te~lıi · ko 
nur knıımaı cilt alr ırrn da 
ha iyisi :ıde'e ,·eya 'eı id 
dalıiliııc yüırnek rııikt ınfa 

~ırııığn olıııııır, H sıı lık tH' 

kadar ~ •ç. te ·Jıi:::ı o 111111111~ 

i~c o ı.i~betıc f:ızltı şH"ın~a 

Pdilıııcli ( 40. 50: ıoo, 2ou 
saıııinıPtre ıııikftlıi ~ı m2";ı 

olıını r) Yirmi ıliirı ~an1 ta 

bıı ıııikt<tr hararet clü~liııcc· 

ye ı,auar d 'nııu olunıır. Sc 
mm tc.,irilc arazı umuıııiye 

ır rh ~ocu~ Ooğur~u. 
Dün Anadolu .. \j:ııısı garip bir vnka yazdı - Sofyada 

bir kiııikte ender tı--~adüf <>dilir bir lerato:oji halfüıeı:i \'ıt
knl>ıılıntıl-itur. 

' 
Geçc·ııue hir klıyliiyc mneliy;.t ~ apılarak kamıntlaıı 

biıyük bir ur ·ıkar.lm :;ıtır. 
Oprratör 'L'emetlioff, urdan 6 kilozram ağrı lıgmda lıir 

1 l'enin çılrnıdığ"ırıı Jw~ :ııı etmi;-ıir. c .. ııiıı ol<lııkç:. iyi t<>.,ek
kül eımi~ '<iziyet•eclir. ve ın11hıelif azasile kemik~iz olan 
kafası E>er:ıhetln belli olmakıadrr. 

Ceniııin dal.ili 1:zıı, ları da \'ardır. C'eniıı, köylilnürı u
zıl\ larına lıir çok kanlı d.ımaıfaı la lı:ığl_amnışt ı. Operatör. 
anwliyatm taıu:ııııilc mu"affak ol 1 l11ğ11ıın 'c lı:ıst:rnın y~1-
lrnıdd kari:-ilc 5 c;ocuğıııııın y:uıına dönclıilcc-ğiııi ilft n; 
c•t m iştir. 

ı-
1 diizelfr. hasil ı,::md ıı zail 

1 
runııw iı;in Posto ır ıııiie::;::-c-

olırr. f:f';:ıi taı afınd n y;ıp1lmı:-;- aşı· 
Korunma 

H:ısbılar C\ leıind "n der
lınl husu::ıi hnstaHcye ı,aJclı 

rılııı;ı lı ,.c c' dPı. i şahı::::l.ır 

lU 12 giiıı kon trol alt ırnh 
bıılımuıııwalı: Hastaların el ı 

tıi::-;eleı j \ (' airrer c.:aıııaşirleri 1 

dı:ze-.l'c'· te c·diln eli ,·eya ' 
1 yak1Jııınl dır. Oda reın:ııı.cn 

lar 'ardır. Beş giin fe~ilC 

ile üç defa it,i~er saııtimetrc 
:ııik'al.H ~mıığa olunur. Ço· 

cıı kla• a 1, Ne' zat !:ıra y:ı-

ııın santiıııetı o uik'nbı ~ırııı
µ:ı olıınıır. fı- 6 ;ty mıwfiyvt 
'Prir. F:ıh at acil tclılike~·ı' 

nıar •z 1 fi lanlanl:ı hemen t=C· 
ıkz ııfrk " ' • bad.111:1 edJl 

ıııe 1 i. odaııııı pcn\ı· cleri ;ı<:ıı. 

malı: giiııeş iı:t"}ri giı ıı elidir. 
:F'arclt·r miiı•ıl in o!dı:ğ'ıı ka· 
r1 r sii. "tıtl;1 iııılıa edılmel i 

Ve••:ı<lan ıııiitcvcllit illi:l •ri 
~iiı 'at n defin ı>tıı.eli. l 'irelc 
ri imha etuıcliılir. ~ahtii ko-

ı oııı ilfl uıu:ıfiyı't \ prjlir · 
lki hafı.: k:ıcl:ır sürcıı Jıtı 
Pa~ if rn ııafiyet tükenme· 
den n~ı yarıılarak Actif ınu · 

afiyet teırıiıı edılnwli 'c hıJ 
j L 

..,ıııet!e bu ho:kmıç Yrh:t 
f:alğının n üniiıw gc~nıcli· 
dir. ______________________________ .,.... __________________________________________________________________ __ 

• 

f _ Yazan: lsmatl Doğa1!_ 

Dinç erkek ..,uıstu, gı->ııi:
nefesln aldı. S·ınki cigııriıı 
de pa~laıııııış ve köldeşnıiş 

lJir yararıırı acı :-;ı:t.ıları var-• . 
tlı. 

B:ı~kan bir d:ı h:1 Ftırılıı. . 
- • 

1r<len korkn) ordt n? 
-- Bnııa Lir ':JC'Y sorıııa 

) ın artık, ben öldiirmedioı. 
Yalmz onun öHis!inii or.a 1 

ıl.m kaldırmak \ e kav(ı(•t. • 
mck iste linı. lı-ot<' h<·psi; hf•p- 1 

si hıı k <l.1r <·ez .... m ııe ise 
\'('I İfl d' Jİ. .• 

Ralo·ıdaki hali< ara rııda 
fekr.ır fıf:ıltıl ır \ ı> hafif <<>· 
ııu~ıııalnr !ıaşladı ... 

Ba\ irnn ) cn•den ~ordu: 
- Karının krndi kPııdi

ııi iotihar ettiğiııi ııi<;iıı po
li:-.e haber \·ermedin. Onu 
açıkca aıılat: 

JHıı~ erla·k ke~ik, ke~-ik 

'c· ııııı ıl<lnn•r •İIJİ~ bir s it': 

[ - Karımla bu son zn..-
mı ıılara k ıdar iyi g"çinıli 
ginıizi ılt-ıniıı ıl•· ı-:iivlı>diııı. 

F:ılrnı ~uıır:ıu:u; iter er 
kPk İi(' kaılııı arasıı.da olan 
( ıııııiyl'!t:İzliklı•r, gP~inı-.izlik-
1 ·r. Llıı;iik, J,fü,:llk JMtırdı
Jar ol111ağ"a b:ışladı. Bu yiiz-
drıı ı}P hir biriıııizdrıı da· ~ili 
k:ı.lııı:ıfra ba~lmlık. HPlc kom
şular ınııd ıı bi: kadının bıze 
g• lip git ı e:-i, k:ırıııı.rı bib 

blitiiıı a><abrnı yeriu<leıı oy
ııatıııış, heyeca•ıa ge inııişti . 

Karını <·ok 1-ı k:ın<'tı. . . 
Halbuki hen hu komı;;u J\a • 
dmıııı t:ınımazd m lı'] ~. 

Cç k Ü<;'tik ÇOC11ğ'Ulll117Ull 
oldu~unu dü~iın ·ıek ıcknır 
lıanş 1 ık. 

O gt~ce r.:a:ıı dokı ı:ı 1-a-
d~r oıurct.k. Fakat keı.c1ı~i 

g-erçi ot ıı rıı yor :una ağ7.ııı· 
darı tı•k tıiı l ıf, bir keliıJlO 
ol ... uıı ı;ıkuıiyo uu. Yaıınıı. 

idil... ıni~ar:rıeriuıiz <le voktll· 
Heıı yatağıma girdi;n 'c 
yatı ıııı. 

])ı·ınin söyledi~iın gibi 
uyaııdığ"ıın zmnan yanıoıd:l 
kinıse voktu. Obir od:ıy:t 
giriııce ~ıııu ipre HSılı ve ülil 
cılar.ık bııldııın. Ozam:ın l•W 

· rımın iı:ı ilıar cı tigiııi polise 
ha hır 'eı ir~Pııı benim öldi.W 
ıltığiimii z:tıırwderler di) e 
korktum. 

füı~kaıı sordu: . 
- Soııra ııe y:ıptın. 

Diııç erkek zihııirıi yo~ 
lıı~ or gibi idi Diişnne, dil' 
şiıne \ e gfülcı iııi :ıç:ı :ıÇ•1 

kı::;ık bir f:P le cevap , erıne· 
ğe ba~ladı. (Sonu Var) 



Say[a: 3 

Ya 
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k. Mülıim olan, hi1im tet
ık edeer~imiz öldü. iicü 

g"::tzlnr iki dancdir. 
"' • ı~·oııidrik A it. 
l\arbon Monoksit. 
S~yonidr·k A ·t. 

r Çok Jwhn lıkla uran ha 
ır rr, ı . ı.·. .d: (' ı 1 1 ' iZ vlı' ma Vl ır. •O ı;: 
~01n)lrkla uç11 ğ; için açık 
~~rlerde fada tehlikeli de 

l.
1
k1 

'f' de k~ıpalı ve lrı de teh 
l . ( ı· . 

ıdir. Mc::elft bır litre ha 
\>acJ. 
1 a o.ooı . 0004 ğ raıu l:,u-
Uııur<>,. ··ıJ·· .. •Jn O ıtrıır. 

ıl ~r~'ok hafif ve uçucu ol 
'.J·~ıı 

ı ~ 1ı<Jan nrnlıarclı<'dc kııl-
~arııtnırı:ı.z. Fakat. çok ~id· 
f ~1 1i . . ı · ı · ·ı .. k l;ır zelııı <. ır. ı «;U • 
!!la kelPr r a ra.f ııı<l :rn bıle 
t '\'kir cclildirri için ınüdafa 
~l 1 ı-ı \olayd1r. 

l(Okusu. 

1 llnnr acı badem kokusu 
~u andırır. Bu ciı:;hn ucı ba-
enıde . f ı· Çek·. .Ya vışııc \ c f:P ta ı 

110Pı'1eriıılle bulunur. 

01,1 .''iyoııidıik Asit h:ışrr tı 
n,, unnek içiıı de kullaııılır. 
J.'!.I ·.eıolc.lt'.' i~mi Zildorı olıır. 

.... re vr . . 
1 lar . :.ur muzır HL)" an· 

ke
1

1 i.ilclttrınek için çok ınü
nınoı lı. . . d ... ır cı::;ıın ır. 

'~ 2 Zil G 

~D 1111•
111 111

11111J1
111

•lt["'n~11, 1 ,. .... j 111 , 11111 ... ) 91 
l. ı!::: ..... llll lhımd ~ . ı'i iv ASA 1-
Pazar .. n~ü aç 

Pazar günü MP-y<laıılJn..,ı 
fipnr :ılaııımla ınemlekrtt' 

• m bulurıan a. kı>ri muhtelit t. 
kıını fü• Türk G ü cii spo · 
t:tl'ımı aı·atııııda ~ apılan M · 

n. Orta Okul Tabi~ c ögretmcnl 
'" S d d Yesuğe~ 

ıııiı h:1,a~n çd\:ırıırnk. rnııi 

t •ııeıfib y.ıptırmak, Okt-ijeıı 

1 okbıtınaktır. 
Ze il· i Gazlara kar 
şı mU a aa vasıta• 

arı. 

Korı ııınn: Aktif kanın-
111 ,.e: Paı-if horuııma dh•e 
thİ l,r ıı.a ayrılır. AkıH ko 
nınıııa düşm ınm gaı atma 
sına mani e1lnıak içi"' yapı· 

lau 'e tcıtıb:ıt netice~iııde 

hasil olan korııınnaya der-
lrr. Meşu}a diişnı:ıııın gnı 

atmasına m:ıni ol rıak 1 , 

diişmaı a gaz atmak surPtile 
mı1kalwl de> uuluıınınk gilıi. 

Jfo hah is ı.i1.im me\ zuu-

muza dahil cie,.dldir. 
-Son ar-

ta 1 rr karşı ~ itP Tiiı 
Gücii takımı galip geldi. 

A ·keri takımdan l\1ustaf:ı · 
Onb::ıı;;ı '" İsmail, Tilrk gü
eiiııclrn ise sağ açı~' vr• ka
lN:icl 'il oa::;ka hrpiSİ iyi oy 
nadılar. 

Lik Ma~·larınııı gününü 
, c proğrıımını tanzim •tnıc k 
üıPre D;~·arbakir ~por böl
ğct:i ba~kaıılığ'ıııe:ı, şcııri· 
miı Tiırk Giirü sılOr kulu 
biiııd•·n art•h• lıir urnrahh:ıs 
i ... ıeııilıniş, por kuluhu ta-

l rafırıdan murahha <ılcırak 
:-e~ilrn uımınıi k:ıpt:nı Cemil 
Alkan Diyarbckirc gitmiş 

w• laııın gPJeıı hust:satı gö
rü~erck döıımi.ı~Uir. 

UöJ•re füıiıııi urnrahha::sı 
M 

k:ılmnk 'e . t>hriıniı spor 
kulohünii tt•ınsil Nmt>k Ozn 
re d .. Diyarbt kir Yıldız ta. 
kııumılan Z ·ki AıJnnn BC'Çil-

mi:..ıir. • 

A.kşam 
Gnneş ••ndi mor dald:uırı arka ... ııı<lan bo~lıığ·a ! 
Yakl:ı~İ) ur adıın :ıı~ın gcceııin karanlığı. 
Biiriiııiıyor her t:ır:ıf lıir kııriL,ni loşluğa . 
<HHcrderle lıirlı s"vor avdınlıi'Yııı \'aı1ığ·ı ! 

tı '), ~ • t'! 

Dolaı;iyor agır. nğır çmğı:·:ık sedaları, 

Ktlo• a 
iG. !a. 

Buıidtı)' 4 50 

. 'ohui . ) 

Arpa ., 
•) 

Mercimek 2 :;o 
\'ağ 7:) 

Deri 4t) 

Yün 1:? 

Gadenı il 50 

Badem İ\'l 
.... ,.. 

tı 

l il'inç 16 

Mazı ~5 

Zeytin yağı G5 

ŞE>ker 35 

Kahve 1~r -v 

Sabun fJO 

Çay ~lOO 

Abone ve llAn 
şartları 

- ·-
Tflrklyo rlnrlç 

için tein :a .. bon. onoksit 
t~t . (lııksiz. k ,ku uz 'e lez 
\'a ıı bir gu dır. l\.üaıtirüıı • 
. tııııa ı f J 

Şimdi artık uıakla:;;an siyahl._ı~mış. dağlarda. 
C'ı,·ılıiı~ or genç kalplerin kayn:ıyaıı rliy:ıları Ü<; aylı~ı 200 

ltıik l· ı .nası. da · a 
de· l <trcıa ha ... n o u . ömü ı 

rı ıoh· 1 
~it" ıı cınuıc· bu l'z1rn te 11Jlle • IO • 

Yoııi 1.!1 1 eri gl•lır. Hı da til-

•ıası t 1 ık A it gihi lı p e..;. 
h rıt1a k ı ütu u l:ı.ııılmaı. Fakat 
kar '; h:ıyutmıız ı ~n ~ııı· a 
dir.\

1 ''~:ılıilec e,..ııııiz uiı gaL 

(' 
llu1/

0k Şiddc·r Ji bir Z' lıir<lir. 
ıınıa • "'I . 1 . • 

~·a1,11 7..._- ır c n ıı ·~ ıntı:ıııa 

''~nk y.ırdım lıol 'e te 

{ ökkn encııı bir mır gibi ı:;;ıkl:ı~ını., bağ :ırda 

Y:H a\i yav:ış kaııatl:ırı açıldı karaıılığ·ın. 
~i) alı gökte deriııle~ti yıldızlaı m gözleri· 
Dügıimlenıli ılf•ş'esi karşı yeşil l.rn~laı ın. 

Fı l<la kt n yarını nizgftrhrın ~özleri! 

Altı a~ lığı 3f>O ()00 

Scno1i~l 650 J 200 

İlanın beher satırından 
(10) kuruş alınır. ilfin 
neşrinden mt•suliyettka-
hul edilmez. 

Günü gPçen mı halar 
10 kuru.tur 



Umumi ne rlyat ve yaınltlewl 
M\ldtirtl 

SİRET BAYAR 
Basılmny;ın y:ızılar geri \'rrilnwz 
Basıldığı y r: Ulus Seal Ba•ımevl 

1 

Eski Halkevi Binası Hmuai Daire 

Telğraf Adresi 
\1arfiinde uUlus Sesi>t 

~·~,,_._.........,_,,,,--.-. ...... ----......... ----~ ...... ------=----=--------------------------=--,,_,,--...... -----

t .. ıt.~ııı:~ıı\1!::1~!11ııııııı~11~!!1~1ı!!~iı:ı~~ıı~~~ı!ı!~!i~!~!:ı111ııı~ıı11ıı,ııııııımı!!mı!~!!!!!!ıı·ıt1 '
11

~ 
s:·- E;._ • 

1- -,~ 
z= -= - • 
x 
~ 
~ 

y 

• 
i 

oğu il 1 eı~· ninen modern bir 

SI EVIDI.R 
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Dün.·· 11urı n kii ~U. -,e 1 haiif, e.n uczu 
\.'e en ıyi ıı rt ... ti· .r~~ı n ı i in:ısıdır. 
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