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Yunan kralı Başbakanımız 
----
Türk 
Dostluğu .. 
B a., hakan Lıııet 1 nüniiııii ıı 

f:oıı ı\ \'l'llJ>a Sf'\·ahati. 'j'·· . 
llrk dostluğuna n•rik·n de-

~~·ı·iıı lıiiyüklüğ'iinü n· ii::ı- 1 
tıınJUğünn lıir ılah:1 tPzalıü-
tr> \' •1 c~ı" oldu. I 

Bii~·iik BPritanya inıpa
raı ı •tluğ·ıınmı part n htırH la. 
drı.:t .. t f'k ,. x. 1 ... ve mut e ı · .ı o~us :1 v, .. 
~ <1nın, Yunanistanın hüku-

~ıtıt ınerkı•ılı\rindc, s_~yın 
.a·,hak:nıımıza kar~ı gu~tr

tılı·n nıa habhPt Y<' dostluk 
~'?-ıthiirlni, Avrupa ulusları 
?n Türk dostluğunun ne l 
<:ttlar ıh.·ü-Ni bilinrm ,.e ü:;-t .. r. 

şerefine ismet lnönü 

Bir şölen verdi 
İstanbul Yolunda 

ismet lnöOü Yuôan Başvetilile görüştü 
Anknra 2fi (A.A) -

Başbakan lsınet İnö
nü hu sabah Deniz 
volilc Atina<lan ls-
tanhula hareket et- Ankara ~ü (A.A) - , na çelenk koydu. Yu-
nıistir. Başbakan İs111et İnö- nan Başbakanı (la-

• nü dün 'Yunan B:as zetelere isınet İnönü 

Alman ILf ı'saf Nazırı b -ıkanilcgörüşınele;- 1 ile g<~rüşmeleriıuten 
il · de bulunmuştur. Kı- / fevk:ılade memnun 

P • f ral lsnıet İnönü şere- ı olduğunu ve Yuna-
8r1S e fine bir öğle, Başba- 1 

nistan ile Türkiyenin 
Ankara ~8 (A.A) - kanda biı· aksanı zi- bütüı~ meseleler iizt'

Alnıan İktisat Nazırı Yafoti vern1işlerdir. • rinde tanı bir itilflf 
Parise gclnıiştir. Başhakan11111z n1eç- halinde bulunduğunu 
Alnıan Harhive Na- hul askerin nıezarı- St>ylenıiştİr· 

"' 
11U•~. tutulan bir dostlu~ <~1-
utıııllnu açıkc:ı g-iistPrmı.,tır. 

1 zırının pek ya kındn M'll 1 f' • • K • 
llir l'Pr<I i~in \'efakfir. 1 İtalva ordusunu zj. 1 et er 11emıyetı onseyı 

:~·ıı~kar, mnt vt' dl1rilst do5t. var~t etınek üırc Ro- R •• •• 1 k d · · h kk d k' 
1ara nı:ılik ,,ımnk ııasıt Lıir • ·a gidece ..... B r aportor s en erun iŞi a ın a .1 
.)alıtiyarlık ise. bir d~vlct 1 ~la~~ • • .~ 1 

e - k• ' f (• · ' 1 tt 
~ı·in. ılll ~İİ7.İİDP inıımlır. KU\'- l111den hıldırılt~·or. e ısperıer aa ıyetını an~a 1 

,,:;:;;; ı:ih«''.'.iUr <~ostfara / Ankara 211 (A .. \) ' kında malumat \•cr-
hıhıkt olına~.IJuyuk hır 11~rn1t- irna bnğlı kulıuı .. <'n kar~ı 1 ~lillctlt~rceıni _vetikon 1 ıııı·s· ve ekallİ'-'etler 
iyi!". ur. hılha~::,ı• . lı:ı 1

"' •• e 
1 

giiıılr·rılı• imdada vNi~ıne\ i ~ .J 

.. ~illi' al:mwtll'n hemız · .. · 1 se.vinin dün _va ıltıi!ı ıııeselesinin i ur et i g<ıruı ::-iar • .,Jinuıı~tir. .-.. 
htıı ınf',, «·ıı lıa~t a \ vruıl:\ . . • • 1 . t h 1 k d 1 l . t k ., Bıınuıı ıı;iııtlir ki. Tiirk gnyrı res~11 lir op- a' Hl a { a 1azı e -
ı,, bu 

1111 hırı 0 h '-" ııı:ınıııd:ı ı hıstlııguııa s:ırıhınl:ır l'İ l· • l ıı n tıda 1 si< en ele rıı n 1 i fi erde lııı 1 ıı ıınıust ur. 
(] 

1 sıfatları lı:ıiz ılu::tlııkların 'k x ı 1 • 
"ğ"1·i ı;ok 1ın_,·iiktnr. tB

1 ·ı;,ı\ ~,:~b·u rn:ı ~ta ~' c sc,1·gi~i 1 nıeselcsi rn pörtürii Raılörtôr raporunda 

S1caklığ'ını vpfa iklimiu
~lı clr·n alan 'I'iirk ])osılu
lıl kuv,·f·t]j 'r dı>ı ;ndir. Türk 

IJ" 
tfj, 1 .~

1 • biitüu Tarihiııtlr her 
o t~ı llolitilrn hP~apJarınm 

ne c·ıkap· l)fr üz\'eriJe ••v rl. • • 
ıkı~rine \"f• do:)tl:nına da-

13:; ı:t .... \nııuızııı zıyarct en, 1 • • • T • • • • .. 

tlo ·t uluslar tarafından. bıı lsveç hancı~e nazın 1 dıl nıeselesı ıle uç nn-
ulnsları Türkiy"yr. l.ıağla- Sancağın statosu ve hive hakkında halen 
yan derin: terrübe f'dilnıiş teşl<ilati esasiye ka- f f kir ihtilaflarının 
dostluktan mtıllıeuı sanı:nıi h"t ., f · ı 

. 1 · 1 .·1 k 1 nununu tes ı e nıe- nıeYcud oldutrunu ll :-e\•ınç ıı:::- eıı <\ ar::-ı anmnk. I k . .-. 
t. ,l • nıur eksper er onıı- c.lirnıistir. 
<11Jll. • • h k . 

Siret Bayar tesinin faahyetı a -



Sayfa· 0 (ULTJS 8ESI) - & 

Sukut 
............................... lllmıii 

Franaızcadan tercüme: 

Yazan: Vlctor Huğo 

Çeviren: Nurettin Akyay 

lsko~ya vı' Fr an::moın 1 uz:ıkt:ı LP l11•r:;ey lıitmh;tir. 
Bretanya kıyılarıııda dt·ııiz GöıniilnıPğ" uıaiıkunıdur. H.--: 
cezir lınliııdo iken sahil<lr ri hırakılnıası vP ileri götu-
g-ı>zcn bir gı·zg·;n :vahud lıir riilnwsi ıııiiıııkiin olnıayaıı 

balıkı;ı Lir kaı; tl:ıkikadaıı- korkunç \'l' uz.un hir gümü-
ht•ri giiclükle yürütlüğünii lü~. O :::-iı.i taııı bir sııhlıat 
lıirde11 fark:ıdcr. Sahil aya- içinde yakalaını~tır. Ayakta 
~ırıın altından kayar. Ayak ve SPrllf'.:::tsiuiz. Kurtulmak 
kabısının nltı kuma yavışır; i~in yaptığımı lH·r lı:ıuılı' 

~anki "Ürüdlii!li \ t•r kuın cıkardılr-rnız her SPS ~i1. i Jıir 
.,l " .. " h 

drfril lıah;ıktır. Sahil tama- par~a daha derine götürü!'. 
cnile kurudur. Fakat her Adilmı ayakl:uından çekiµ 
a<lım atı:;-ta aya~ın yerde güııwn bu ırnvvet ona ufku, 
kalan izi derhal tıU ile do- ağac;ları ye:-;.il tarl:.ıları, kö~· 

lar. Göz biç bir ~nyiıı far- evlerinin hacahmrnlan çıkan 
kına vamwuw;tır. Bütün ılunıanları. deniz fü;tündı•ki 
vlaj ::if':,SİZ \'e ayui Lir gü- gPmilerin heyaz :'\'elkenlcrini 
rünfü;tt·dir. Sağlam toprağı uçan ve ütii'.;'en ku:;;ları, gii-
sağ'laın olwiyaodan ayıran ne:; ve semayi hol hol S<':'\'· 
hiç lıir alamet. yoktur. Aılaıtl rc<ll'Cl'k 'l.UID:\n bırakır. n. 
yoluna tl \'am C'lh•r. Ayağı- turmak içiıı yatrnak vı' sü-. . 
nın altındaki toprağ·:ı <laya- rünmek i~iıı yaptiğı hı •r ha-
ıı:ıraktan yürür. O kederli rckct onu hir parç-a daha 
dı·~il<lir. JNc<l.cu olsul!? Ya- l ~uma gömer. Doğru~ııak 
lınıı attı.,.ı a<lımlarııl yn,vm.; l:)tcr fakat lı~ıt:ır. fü1g-ırır, 

Yava. :ı;ırJastıırını his. Pue( \ yalvarır. iiınit::izlcııir. Karııı-
.. • ,-, I tt '-

Birden hatmağ-a ba:;-lar. lki u:ı k.aclar kuma göıııiilmiı:;" 
ii<; parmak hatar. H:ıkikatno tür. Kum g·üksüne t;ıkar. 
o eyi bir yolda yörümü.yor; ~\ncak bir bibt gihi ~·~Iı~11ş-
Yoluııu taniiuı i~in durur. tır. Ellerini kaldırır: ınıltılı·r 
Gü:-lcri ayaklarına ili~ir. ı;ıkartır. l>irsek!Prİnı: d:lya-
Ayakları kaylwlınlA~. Kuııı narak yüıuwlınck bter. Hıc:-
onları örtmü:-.tür. Geri dörı- kırır: Kum çıkar omuzlarına 
uıc·1, istt·r. <l;lw ılerin batar. katlar yük~elir. Sonra hoy-
l~unı onuu topuk kt·ınikleri- nuna gdir. ~iıııcli ancak yliz 
ııı• ı;ıkar. Kmtıılmak i::ıtı•r görünür. A~ız b:ığırııı:ık i~in 
::ola atılır. Kum onun lıa- 1 :lçıhr, Kuııı onıı doldurnr: 
<'nklamım yarı..,ın:ı çıkar. Sa :-O:iikfıt. .. HPniiz g-özlcr h:ıkı-
g·:t atılır kum dizll'ri:ıe kadar roılar, kıım onları da knp:ır: 

s L 

1 T elğraf Haberleri 1 

Havzayı şeref len~i~~i 1 ri ünün 
Yıl~önümü 

Ankara 2ü (A.A) - ı 
Havzada Atatürkün 
Havzavı sereflendir-

nünüi. olan 2~ ~layı~ 

co~kun tezHhüratla . 
~ . 

dikleri günün yıldö 
kut 1u1; ı n 111 ı~tı r. 

• • 
IS a 1 
Gönüllülerin geri çekil

me mes'elesi 
Ankara 26 (A.A) -; i ğiliz, Fransız, Alnıan. 

İspanyrHhıki gönüllü 1 Sovyet, İtalyan mu
lerin geri çt·kiln1t~si rehhas heyetleri tn
hakkıııda konıitenin rafından hüktinıetle
hazırladığı r(l por İn- . rine gönderi ln1işt ir. 

syan 
Ekal Köyünde 

ı ~ı~a ~ir 'anğın~a yüz yan.mış, i~i 
r·ıkar. Oznınan tarif Cllilnwz GL'CI': sonra nlın kayJıcılur. 
İ>iı korku oııda >' t•r tutar Kum iistiiııdı• bir tutına lı' ' 11 f 11 

' lı ~ ı f 1 tıı( 
onıın ayaklarının altında sı.·~ll,~" ... I:.·. l\~~nı;ua~~lJİ(ı.,·liunıı·l.en hir el , ~ı~ı OimU ve lr ÇOK H y R n e o.muş " 
lıttlıl':rn \'iizenıNli 1 ri insaı.ım • " "" · o ~ o 

r·örüycnıcdiği lıır sahil Ynr. Bir adnmııı korkunç ~u- ! A11kara 20 (A.A) Kız!lrlV Ceıniyetiıl' 
]\ayan lıir sahil. Eğı;r yiikü kutu....... 1" 1 l 1 .. l · IJ · · ' 
yarsaatrıry'l\ıhlikt'ı1eolanlıir d osyanın e { : ı <O - ce nw ıa ıne yüz ~·'1 

vrıpurgibi lıafiflt)I' fa!rnt (:ok Yurt aş! yünde ~:ıkan bir Y· ın- dır gö ıderiln1İş ,,e 
geç kum ıli'lJcriııin fütünde... Ak Aça Kara giln ğ·in neticesi vüz ev en ınübrenı ihtiv~ç
Bağırır; .;apka veya nı<>nıli- içindir. yann11ş iki kiŞi ölnıüş j larını karşılanıaİ< [tt' 
lini allar, faydasız. Gittik- Bankalarda Para 
<;t· gümiiliir. Eğer sahilde biriktir. bir çok havv,111 telef re de üç YÜZ lira v~ıf" 
kiıııse yoksa. :ısıl kam ı;ok olnnıst ur. . 1 dıın edıl1;1İst ir. . . . " 



., ~ayra ~ (Ui~US SiSl) 
5 

Zehirli 
Gazlar •. 

BUGÜNKÜ 
POSTALAR 

Bu gün gelc-c~l< l'ren 
postası yok tur. 

Öj!leden sonra 

Ögleden sonra sa- l 
at 12,15de Diyarbekir, 

1 

16,:30 da Cizre, ~liuvat, 
Yazan: Orta Ok~I Tabiye öııretmeoi G · 

Sedad \eııuğey. ercüş, Savur posta-
- 81 - ları gelecek 18 Tren 

ı ı poscası gidecektir· 
h Ik ıunJtmle gıda olarak yavaş bu damlayı euımeye 
,:ataya yııınuş;ık çorba, başlar n· temastan iki üç 
k t vı ezmder vnilir. Ne- dakika ronra cilde tt=sir et- M d• 
k aaeı devrinde besleyiei \'e meğe başlar. ar ın 

U\'vet}i ğttla almalıdır. Yirmi dakika sonra dam- • d • • d 
Bütün bu eziyet "e ıah- lanın bulunduğu yerde par- ıcra atreSID en 

!netler~ katlanmamak için 1 lak bir rutubet kalır ve 'f& 

~:ktında tedbir alarak mas 1 rı~ saat so~r~a .bu da ga· Selah köylü Abdur-
takmak lazımdır. . yıp olarak hiç bır ız kalmaz. I rahnıana bir parça 
..., Bütüıı bu müddet zarfında d' .1 1. •akıcı GazJar ve aatta bunu takip eden a 1 se~et 1 e '120. ıra 1 

bir kaç aaatte hiç bir iı.ti- YC f aız ve saıreye 
i Bu ıaı?arıo dolduruldu- rap, acı, yanma duyulwaa. borçiu Bozkatri köy- 1 

ı.~ ınermilerio üzerine san Soau "ar- 1 M ~ vu - ,,, ü enıet Reşit oX-lu 
.. Yalı haç resmi yapıldıtı 6 
•çıu b' · Ah t k h ır ııimleri de aarı u- M d" nıe nan11na çı a-
:.:· Bu iadarua ~ ~ ar 1U nlan ödeme en1ri üze· 
te hem de buban, oildı, Tapu claireSDided ne bOr t'1 fimt-t 

llefftıa yoluDu, haZJm yolu- ı 

u ..... 
L. sa. 

Bnğday 4 50 

Nohut 5 

Arpa :ı 

Mercimek '> 50 ... 

Yağ 7:> 

Deri 40 

Yün 42 

Badem 20 

Badem içi 85 

Pirinç 1(; 

Mazı :?5 

Zeytin yağı (;5 

Şeker 35 

Kahve 125 

Sabun 50 

Çay 300 

aıuYakar, deri kvmaş ve k0-

1 

Haci Ali ve Halil • hududu nıilli haricin-
-~en ~r. ebnani Haci Mehme- de olup oturduğu yer 1.__ .. ____ _. 

ou ıııufta mühim olarak 1 d' l d' b ı ı · ) d ğ d ı-1lç g~ \'ardır. ın ev a ıyete vakıf e . ı o nı~ ı '" an 
İı>erit. edilen ''e vakfın şah· bahısle mezkür öde .. 
Le,iıit. siyeti nıaneviyesi na· ıne eınri tebliğ edil-
~~ mına kaydinin yapıl- memiş olduğnndan 
l""ICrlt. • o 1 Jl. I • 

0 'I A keıık . ık ması ısteın en Riımil uueme e111rın1n 1 anen 
r~ BiZ veya aç aarı bl · · k · ı cı-nk~edir. Gliıerin kavamıo- köyünde vaki 3 kıta te. ı~ıne arar \'ert -
rn bır mayidir. Suda eri- bağ ve bahçe kayde ı n1ıştır. d:: ~~ su<lan ağır olduğun· göre iln1uhaherde ya- İlanın gazetede neş- ı 
l' ı e çöker ve yavaş • • 'h. d · · b '"•ş tahanuı eder. tperit zılan cıns ve hudud- rı tarı ın en ıtı a-
~ok 1 d b" · · d b " doı Ya~~ uçar. Bundan arına a mubayenet ren ır ay ıçın e orç-
-ı?~ hı~. yerde uzun müd-

1 
görüldügünden ğaze- lu olduğu nıeha liğa 

d ~labılır. kolayhkla don- • 1 - b' • · ''tu için so~ukta kuHanıl- tenın çı <tığı gunün karşı ır ıtırazı veya 
~aı. Donma derecesini dH· ferdası gününden iti- tesliınat hakkında bir 
nı:k için içine bir takım haren on beşinci gü- iddiası olduğu tak. 

eler kanştırırlar. nü saa~ 12 de mahal- tirde nıüracaat etn1e- I 
eil<J lfayi halindeki tperitin len kcşıf ve tahkikata si aksi taktirde işbu 
•iri :ıerine çok lıüyUk te· gelineccgindcn yev- ilan kendisine öden1e 
•ni d ar~ır: Fakat bu tesir mi nıezkürde alaka- eoıri tebliği ınaka-
)'*' etildır. Her baoki bır h ~ bir damla iperit dam- darları~ azır bulun- nuna kainı olduğu 

lı ı.anan elld, yavaş maları ılAn olunur. ilan olunur· 

UuUSSESI 
Abone ve llAn 

'8rtlan -·. 
Türkiye 

için 

Bir Ayhğı 60 

Üç aylııtı 180 

ftarlç 
la 

Altı aylığı 800 400 

Seneli~ 509 800 

lı&.nın beher satırından 
(10) kuruş alınır. il&n 
neşrinden mesuJiycdka-
bul edilmez. 

Gtlnn geçen nusbalır 
10 kuruştur 



Umumi neırtyat ve yazıltlerl 
Mildllrli 

SİRET BAYAR 
Basılmayan yazılar geri vt>ı ilmr.z 
Buıldığl yer: Ulus Seal Basım.evi 

MAR i 'DIE 

Ulus 
1 

esı 

•ı!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!l!~ııı!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!~~ım ~ı~rnııı 
-~ 5~ HE 

ıDAREHANESı 
Eakl Halkevi Binası Hususi Daire 

Teljraf Adresi 
~Jardinde «Ulus Sesi» 

ABY 
~~ MA i C> ~~ 
~f4 g~= Dünyanın en lcüçi.ik, en ha 'i ·, en uczu 

-~ıl ıu1111 ı11111m111ıuıır1111rıı:~:::;ııı~:::;ı111:1~::::;1mıı~ııııı1111ı1~ ''e en iyi portatif Yt z nı.tki asıdır. 
PoPta · azı akinası 

=" 1 H 1 lı ..... ı L . .lı...... '"'" ....... L .. ıı ...... L ll = - - - -

~ C)C) B A S 1 't1 ' lf i C>C> ~i 
~ Doğu ilierinin en modern bir ij! 

_! BASINIEVIOU~ ~~ 
-;i ~ 
-=."".=."r: r= 

--=- ~-
- ~ § -
- -\1 f 
-~ Her Nevi Def tf!r. Çek, Bono. Makbuz. ""~.:; 
_ l Kağıt başlıkları, l(artvİ;; Davetiye [- · 

~ kartları, Divar Afişleri, ~ .• ıenıa, Ti- r--- RERlUES BABY Çelikten yapılmış, Fev-
' yatro biletleri çok güzel bir şekilde t_ kaladde metaneti hait. hafif. zarif biı' makinadır. 

:=~ bas!f ır ve kısa bir n1üddet içinJe tes- ~==ı Çelikten kapağı le fi san im yüksekliğinde Ye 28 
- -- santim rnnrahbaında bulunan Hermes Bahy her 
} lim edilir. ~ yerde elde ve çantada gayet kolaylıkla taşınır. 
~ ~ Gözleri yornıan1ak için tuşları siyah ma-

- -4 t de üzerıne kazdırılmış kimyevi beyaz 
~ Yeni getirttiğimiz fantazl, li.Ubik ~E maddeli, bir parça olarak yapılrnıştır. il. 
~ harflarln çok şık reçete basılır. f:::::: - ~ 

~ ~ ~ ~1111 rııııırr 
-=-~ f-

#: Verilecek siparislcr. gönclerileccık p:tralar Mardin ~~ , , ıııııııı~ 1 de (Ulu~ So~i B~tsıt~evi ) iıl:ırP. mii<liirliiğii namın ~~ ,§JJJlll!llilllllllll!lllllll!lllllllllhllllllllılllllllllllllllllllllllllllllllUllılllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllll ~ 
- § ~ünderi1ınr-Jiı1ir. ~ ;:-~ o E ~ 
~"i r-= ::-: ~'. 

~ Dışarıuan gönderilecek sipariş nümnneleri- ~:_ _ _: :~ ~ ~ 
J nin o!<nnnklı lıi~- s~ıı·uttd yazılmasını nıüşlcri- ~~ ~ ~ i 
-~ ıcıınıızde:ı dıleıız. '-i ~1 Aylık Moda Mecmuasıı 

== == ~ , 1 N 1 ~ 

~ı~1iii~iiiiiiıiiiiii1iJiii@iiiiiiıfüi~iiiiiıii~liiiiiiiiiffii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillii@iiiiii~ıiıfr~ ~ çok gü~~a r~ .. 1 şef /i~ e ~1~~11 ş tır i 
Yurddaş! ~ M fi· ~~(ı · 1 ~. a 

~ R 'fi il .. 
~ •"'iyatı 15 !tuı· ıştur ~ 

atına Yerli malı ~ u 11 anmayı un utma.. '1ııııııııııııııııııııııııııııııııııuııuıııııııııııııııııııwııııııııııııııııııııııumııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııunıuıl 


