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Yoğ~slavya · ltalya 
Siyasi Anlaşması 

imzalandı 
'h~?iaşmada tarafeynin beynelmilel 
1 bıAflar halinde müşterek menlaatia-

rını tahdit etmektedir Ankılta 26 (AA 
Ya Rariciye N: ) - .ltaı. tarafından nıiltaarız istifa. 
( '" .11ır1 Kont ııauo düs. R .. ıit d 
Yo?i-u la '°'·'l\ l ra a 'arıınş, 

e ,J tal ya • 
anlaşu18811111• • 

1
· i\l~a:-11 

1ıııa cııınştır. 

Müddeti b 
anlaş t>ş ıwne olan 

rna g'"kiı rn p 
an1a,nıada t • ~' ••edir. Bu 

ı.ç bır ş · · 
Dlt:'ınleketirı es .. Yın ıki 

ast'ıı altııi olan 

y ot.alavya Bat bakanı 
a. Sto7adlaovlç 

ıne-.·cut L 
lttiı eynelnıilf'l taahhüt-

ıe rnuh · 
ı :ııır telukl..i t>di-euıı y.,c .. r..· • 
Vi h•r ik~ıu kaydt· dilm~kte 
Rara • n' ~arat müştert!k 
thıyeı t enı.ı hudutlarına 
tan bı' ~ ;°letı ve iki taraf-

rısı h' b' vernıed't• ıç ır ıenebiyet 
bir Çok ı ı halde bir •eya 
n· devlf•tlı•rin taarruzu 
• «>iradı 1 ~t.irdt1 dii~ri 

d.-sini mucip o'acıık hf'r tUr
IU h;ırı·k•·tt~·n isıi.ıklf tay 
•~Yeet-giııi ta;tlıbüt etıuel(t., 
dirlt-r. Bundan b;tfka tara
f~yn beynt-hailel ihtil&flar 
halinde nıUott-rek aıenfaat 
larınm tat.dit edftdiif veya 
vdil .. ce~i buauıuada muta. 
bık kııtlırlaraa bu ıııenfaat
ları korumak için ;t)ııc:ıkluı 
lt.•dl.Jiı ler üzniı;d'-' aıılôt~W:.t 

k .. tClano 

yı kendi topraklarında di. 
P;er tarafın nıUlki ta . 

. maru~ 
yetme ve IDtitaaseı nizama 
karşı müteveccih ve iki mem. 
leket do-ttluğuna ıarar ve
recPk bit bir faaliyete mu. 
sııa<le 1-'tmemto~i de t1:>ahhüt 
"4tt~kdir&~r. 

Yeni Saylav Namzetleri 
Ankara 26 [A.A] -

Münhal olan Kayse
ri S·1ylnvlığına Mnli
y~ nıüst şarı Faik , 
v~ G zi Antrp say~· 
lavhğına da Hariciye 

ıenel sekr.etcri Nu
man Rifat Menemea
cı oğlu CQmhuriyet 
Halk Partisince nam
zet olarak -0naylan
mışlardır· 

Hır Yıl 53 bin Aileyi Gaoinlliran 
Şeker F ahrikalarımızm 
Ge~en yıl istihsalitı 65;885,175 

Tona varmıştır 
. 

Ankara !6 (A.A) - Tür- eeneaiode ise .ml\·eut dört 
kiye Şek~r Fabrikalan Ano-. Şeker fabrikasıaıa işlecliti 
nim tirketi bugün yapılan pancar 409892 ToD iıtilltal 
ikiııc i f vk,ılaıı .. ht')\•ti umu- edilen Şeker iıe 65,886,776 
miye toplaııı~ı ınüuas6beti e Tona varwış bultmmakt:a
şirketin ikinci faaliyttt mu- dır. 
amP1Atına aid raporda mem- Bu istibaal yılı içinde klJ'
lt·ketinıizıf6t kurulmuş ol".n lüye verileıa ••ncar bedeli 
hu y..-ni saııayi Jtiıılıe8inin 10 8,048,560 Liradır. ReMpEr 
ylllık faaliy•·ti ncticPlt>ri et- ve itçi olarak her yıl elti 
rafında rakamlara dayanan üç bin 58 aileJI gltindir-
iıahat , ... , ilnu•kt•·rlir. mPkte ohın 'f'e lbl~Wftt&e 

Bu izah.ıt& gOrt• ilk ku- S!•ntde on üç milyon liralık 
ru1an Alpullu ve Uşak Fab. iktisadi faaliy"t idame •ltl· 
rikaları hirirıci faaliyet yılı ren milli şeker 1&nayii 911 
olıın 926 <ia işlt-fiiklt•ri pan- güdkü vaziyete gör• hazi
e::t r 41 lO 'l'vıı 'e elde d l ııt-ye senede Uç milyon 250 
tikleri Şekerde 5t-2 Ton- bin lira bir gelir temin •*· 
dan ibaret bulunnyord11. "g36 

1 
mıktedir. 

ispanya Hükômıti ~ir NOta var~i 
Ank~ra 26 (A.A) - 1 cavizlere yardım et

ispanya Hükümcti in- mekte olan italyan 
&ilterey~ bir Nota ve- harp gemileri tara
rerek sahillerinin bil- findan kontrol edil-
h~ss~ ~s;ler~ Casus. 
Jukl9i ve hitltc. ınüte-

m~sini resmen 
testo etmiıtir. 

pre-



Sayfa t; (ULU SESİ) 

T eştiliti basiye hnunu ta~il e~ilirhn l_..__T_e_.;::;;lg::;.._ra_f _H_a_be_rl ___ eri 
Kamutayın o celseye aid zabıtlarını lspanya~ati ltalya Gönüllüleri vı 

aynen neşrediyoruz, 
BUyUk Millet MecU.lDln Sj2J937 tarihindeki ID'lkadında 

Teıkllitl E•aalye kanununun bazı maddelerinin tadlll hak• 
kında cereyan eden mllzakere zabıtlannm bUttln memle· 
kette aynen neılr ve tamimine karar verllmlıtlr. 

(811 kararda yazılı aıbakere sabıtlan a aen qaj'ıda 
dercedllmlıtlr.) 

-26-

Fakat bir gün var birdi: Bu gün bir fiınıf ınücade-

hayatın daiaıi ŞP-kiilni var. lesi karıısındayız. Milletimiz 
Hayatın daimi şekilltırioi dü ı:-ıaıfsız bir miJlettir. Fakat 
ıündüğ·ümilz zaman benim bunu deffiek kafi değildir. 

çok genç yaştan beri duy- Bur:ün !ınıf~ız, yarın sınıflı 
duğum bir kanaat var. Bir 1 olabiliriz. Bunun önüne ev-
dcvlet tüccar, bir clevlet sa- velden geçmek Hiz•m relir. 
uatkar olam~z. Ben buı:ün Bu naktai nazardan pek va
dahi bu fikrin doğru oldu- zıh prensip olmak üzere, 
ğuna kaniim. Pekala, amma cenabı hak bu memlf~kete 
bir uıemlek~tte sanatktr ofa. göstermesin, yarın bu mPm
cak, fabrikatör oJacak kim- lt!ket zengininin eJindt>ki tck
s~ bulunmaz a, memleketin mil servetinin elinden gide-
i~tiyacıuı tatmin edecek tile- r<'k karnının aç kalmaması 
car bulunmazsa bunu kim için bugün fakirin zarureti
yapsın? O baldo ııerrin eh- ni def etmek lazımdır. Onuıı 

venini ihtiyar etmek Ulzım, için ben reyimi, ekonomik 
tabii devlet yapacaktır. Bi- noktayı nazardan değil, doğ
naenaleyh lrnkikatın kar~ı- rud.ın doğruya politik, Hi
:sında ne kadar !nad eder- yasi naktai nazardan, 1J1ern
ı::ek c?el!'? bu "üııüu zaru· 1 leketimin atiı-iui düşün'5rt!k, 
retltrı bızı hak hak yoluna burada kat'i bir kanaatla. 
götürecek "' yaşıyact.ktır vicdan istirahatt ile, mu \'a~ 
veyalıut Yeyahutt:\ yaşımı- fık olarak kullanacağım. 

- yacaktır. Bu!Ja imkan yok- Buna il&vı e<lecek yal-
tur, t>u böyle olaeaktır. Yal· mı bir söıüm vudır: Men
nız bu g~nkii zarure~ler Je- 1 te,e arkadaşımın bah ... ctti(ti 
Yam etmıyecek, btlkı yarın , . 
ele ~· kt" ...,

1 
, 

1 1 
toprak mes ılesı benre d~ 

gışece ır. , es e ~ ya nız çok uh· d. 
k .k m ım ır. 

e onomı b:lk1mdan ruüta-
lea t-dilsf-ydi hed burada 1 Bir defa her ~ryden ev
Fırkanııı bn umdevi dtn·let Yel insanlık nokttd naıarm-

• 1 

umde i ara~ına ~okmaınası- 1 dan milbimdir. Hir taraftöl 
nı teklif edecektim. Fakat sürülmiyen ,yığın yığın top
mes'ele yaloıL bundan füa. rakJar varken t>ir tarafta da 
ret değildir. Bizi devletçilik toprağı olmadığı için aç ka· 
yolrınu arama!l'a sevk f'dcıı lan insanla - buular ne ka
~cy, VP}ev rnahzurlu olsun dardırlar, bilrrıeııı . var ... Bir 
şimdiye katlar tuttu~umuı çok köylüler gfüdUııı ki, keu· 
) o~da bizi bu yolu muhak- dileriniıı toprağı için - <lik
kak arauıağa sevk edecek kat buyurun - toprıık anıt' 
. eyin burada kemalı ccsa- J lesi olmadıkları halde. ev 
retle ve şevkle reyimizi kul- bark alıibi buluııduklor; bal
Janınağa sevk edrcek kadar dı, civar köylere gidip ame
nıiisbeıt olduğuna kani de- lelik ediyorlar. Hagi ıııeoı

ğilim. Hepimiz biliyoruz k.i leketteyiz? Nufusu toprağına 
daha şeker ~es~Jt.-sini hal- nazar'1rı az olan bu meıııle 
lvQ,uıidik., 1 kettv bir liılraitlılu J.ioş top-

Fransa 
Vaziyet vahim bir safhada 

Ankara 26 <A .A) -
Fransa Hariciye Na
zırı evvela ingiliz son
rcıda Aln1an Elçileri
ni, italyn11ırı ispanya
daki gönüllült:rİ geri 

, ç .. km~k nıes'elt-sini 
rnüzakereJen Çt>kin
mesi surt'tile aldığı 

ha tı h::ı r~ket hakkın
de görfış nüştür· 

Nazır her iki Elçi
ye vaziyetin vnhan1e
tini anlatmış ve Fran
sanın geniş bir uzl~ş 
n1a zihniyetini ve bü
yük bir sa hır göster
diğini, fcıkat bu te
rnayüllerin ilerde de
vanı edemiytc~ğini 
ve .-ğ~r hadisc:ler ila
ha cıddi şekil al .. cak 

raklar dururkP,n, diğer taraf
tan tcprak~nz1ık y üı.Unden 
aç kalan insanlar bulunsun. 
Bu, siy~si noktai mızardan 

bir miital,.a dt-(ildir. Agrer 
m,.sele bir çok yerlerde iu
sanhk noktai nazarından 

dEl~·il belki ~iyasi rıoktai na 
zardan görülmiiş, hı·lki 'Tler 
hamet nıı·ı:;'t'lt si, a ' iyi görınP 
mPsel.-si teta.kki •·dilıuiştir. 

Hu SPb~bl · topra·\. nws'ı·le· 
sidin de bir 2tiyi göruw 
uıt-s't-lcsi olması tarttır. T<>.,
kilatı Esamiye Kanwnunda 
yapılacak tadilAtın heyeti 
u ııumiyf'tirıe dair "öyliyectk
leriın bundan ibureıtir. 

-Sunu. Var-

' 

olursn Fransn ,1 

terenin · Akdefl1 

münaka laları11ıl1 
likeye koyacağ'111 t 
lemiş ve Afoı~11, 
çisine Alm~ 11~ • 
İtalya nezdinde 

1 

. . d b~ 
tavsıyesuı e ··ti' 
masını s<>ylen~'! ~, 

Alnın n Elç•S\,e 
f iyeti hüktirııetı t; 
d. . . t e 
ırece<Yını vat 

~ 

tR~maaya Haril 
Nazırı 

BOKREŞ~I 
Ankara 26 1 ~· ·' 

Romanva fiti 
~ 11 

Nazırı Pardğd9 

rrşe dö :1iı1üştii~i 
Nazır Hareke ~ 

önce Ron1a nY9 ~f1 
bına Ç• koslorıı 

1
't_ 

yapılnıış olall ~·· 
. 1 .d b.,. ' rış ere rıı ıt· 

ma iınnlamıştıf~ 
Asiierin uğrB 

hezimet!) 
Ankara 26 (J\·, 

Havas Ajanst111~~ 
lin muhabiri f ~ 
luta'atının isp'1 11 1~f 
Guada 1 'jora 

1111~~ 
kasında ki n1~ı ıtİ~ 

1 • . • • t e I yet :.:nnı ıtır~ 

l.:rini bildiro1e1'ı' 
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ZehirL Gaz1arvE 
Bunlar~an hrunma çareleri 

-12-

Boıaca Gazlar 

Adı UıP.rinde olan bu rraz
lar nefos alma yolila akci
g.erlerin içerıine kadar ula
~ır ve insanı a~ulayarl:tk 
lildUrtlr. 

cııklar demiıtik - dPnilen bava 
kesecil-;lerini yırtar, kam 
Cİğtrl~re 7.orla gönderir ve 
bu Zf'man öksürürken kö
pukJU kan tükürür ki bun
dan da kanın ağuland1~1 
anlaşılır. Öliimüne etke ( A-

BU G0NK0 
POSTALAR 

1 

Bu ·güı1 sab~h saat 1 

7,5 ta "f rc>n Vt" NusRy 
bın pı>stahtrı gelecrk 
8,5 ta Diyarbekir 9 da 
,~ıidyat, Savur, Ger
cüş, Cizre, Kızıltepe 

ve Derik postaları 
gidecektir. 

Gidecek Tren 
Bu gece gidecek 

tren yoktur. 
mil ) Bazen bu kan kaç ki- 1-----------1• 
loya varır . 

Boğucu ğazlar ikiy~ aY. 
rılır : J 

1 
- Tahriş edenler ( b 

ı>alayanlar ) ır- Bog-ucu ğazlarla ağulanan-
2 _ T· . lar ya 3 günde iyi olur veya 

( h 1 ahrı' etmeyenler ölür Kı•safeti çok olan bo
B ~pa ayanıayanlar ) ~ucu ğazlarla zehirlenenler 
laonnudnu kazların hırpalayan- 1 delirirler ve ölilrlP.r. 

an o kau k 1 
ÇUnki hır ar orkulıııaı. 
belli ol palamaları çabuk -Sonu Var- -

Yurtdaş! 
Her vakıt yerli malı\ 

1 kullanmayı 
unutma,,, 

ur ve anlaşılır. B . 
ınanda nıaske takılaraku ~·l- ,. •• - ... -1 ... Dlllllll•W .. 
runulıuuş olar. o. . 

Boı. · 
fflucu ~azların b 

ınayanlar1 b 1 ırp"Ja. 
Yannı... \'ak aı angıçta bir •. , ına · ·· 
etnıiyer:k ak .aı{rıtrna bt>lli 
ve Cığ .. rlcri ag~ ul:tr Y•rtar, 

llırpalanıay 1 
ti ' k an arın kt>safe-

ço olunca b 1 beıı· 1 u undukları 
ı o ıuasıııdan k 

Y orunma-a çalışılaıadıöır .. 

Zeh' 1 
1 4 n •nenl&r. nasıl bt>lli 

o 'lr. 

Botucu ğa?.ların azlığı v_.. 

3-40dalı 
Kiralık bir ev araniyor. ı 

1 . lj 

'\ Postahane civarında ve 
Ya çokluğuna göre . 

ıns;ıını 
atuıar. Ve bu da Şövlt Ct> 1 
anlaşılır. · 

ya camii kebir mahalle-
sinde dört odalı bir e~ 

1 
Önde yukarı tt>nt·ffüs yol 

~arını hırpalar ökF.ürtnı"ye 
• 

aranıyro,,, 

PiYASA 
L. L. 

Buğday !) 50 

Nohut ;, 

Arpa a 75 

Mercimek :i 

Yağ 75 

Deri 8 50 

Yün 40 

Badem ~ 

Badem içi 100 

Pirinç 17 

Mazı 27 

Zeytin yağı 80 

Şeker 35 

Kab Ye 125 

Sabun 50 

Çay soo 

ULıUSSESI 
Abone Ye llAn 

tartları 

-·-
Türkiye 

lçla 

Bir A~hğı 60 

Üç ayh~ı 180 

Hariç 
lsln 

•şiar, göksünde eıkmtı du
Yar huğaıı ~•kılır ııef Psi kt>-sir ... ' 
d ıkr! korkHr, heıııı-rı göksü ıı 

.. 1 a)I ' 
" " HR .. lnirı dil •ruwlniııı 

Çu7.f•r , "' 
fi _1 ' 9 brıvım lrnli-ı 'arsa 

Altı aylığı 300 B:ı şe~il~1 kiralık ~ir evi 
1 

400 

I~ ı\ L 1 L ıı Seneliğ! 500 800 

ı ı~ ' uulunanlar ace e matuaa· _ 1 ~1~~ınk:;:;r .:ı:~~0~:: 
ı :ıtır • • ,... 

den k ctt:,r, huluıııluğu )' r· 
ed açnıak ter hunu eh.it 
zeı~nıeı Yere çiimt'liv<·rir, bu 
ba tn Yorur.11, öksürükler 

C·r! ar, teı •ffüs yo'ile ak 
ış;.t•rıe d k' 

r t ı hUw·yselat- ilk 
Yaıılarını .ı 12'-'M buulara Loru-

: mıza müracaat etsinler... i ::i!~~::e~·•uliy•tİk• 
1 i§; Günü geçen nusbalar 
= Eil ı (J kuruştur 
~ ......... .um_ .... .,,,._ _____ .. 
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Suad T enik'in 

lstanbul 
AlıBUNIU 

f-:~ Doğu illerinin edern bir mon ~ , ~ 
;] B.ASilVIEVIDIR !~ ! Satlık için gelmiştir 

!!J • f~/ l lçin~e ço~ güzel manzara ve resi'1 
i~ _ . ~~ ~ ~ulunan ~u alDüm saf lığa çıhrılmı-Fi Her Nevı Dt!fter, Çek, Bono, Makbuz,~= 1 
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--"§ bas:hr ve kısa bir nıüddet içipJe tes- ~ 
=:"i ı· d·ı· -= ~~ ım e ı ır· : 
-~- :::._ 
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~§ § 

:.=~Yeni getirttiğimiz lantazl, kübik t 1 

~1 harnarla çok şık reçete basılır. r 
§1.::ı =-= 
=5 === 
-~ . . f t-:§ Verilecek siparişler, gönderilecek paralar ı\brdin §~ 
~] de (Ulus Sesi Basmıevi ) idare miidürlii~ü n:ımın ~ 
==-~~ gönderilmelidir. ~ 
=~ ~ 
i- ~ Dışa.ı·ıuan gönderilecek sipariş nümuneleri- ~ 

1 @-!~ nin okunalk.lı bir surett~ yazılmasını müşteri- ~ ı 
~ ,) lerimizde=ı dileriz. f 1 

:i ~ 1 
1.=;..:-.,. == 
:: • 

0

'

1•111111" •ııı~ "'lillfl""'llUUl•··111111111•"11111111""111fllfll" •111111111" 1111111111' '111111111" ·11111111w=- - -. 

-~ı~ıı11!ı111ıı~tı~mıı111111111mıı11111111ıııı1111111111111ımııııııı11111111ı11111111111ıııı1ııı1111ıııı111mmııı111111111ııırr1 , 

Yurddaş!· 

a~ma Yerli malı hllanmayı unutma .. 

Amerikad 
/ 

Bir Türk Çocuğd 
........................................ 

Her kesın ve her Türk çocuğuııııd 

okuması tazim gelen çok güıel 
B 1 R R O .'u AN D 1 R 

Satlık için gelmişti. Arzu edeıııet' 
kira ile de verilir. 


