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Milletler Cemiyeti konseyi toplantısında 
Hatay eçimi ,Hakkındaki . 

Komisyon raporunun 
tadili üzerinde mutcl

bakat hasii oldu 
Ankara 29 A.A 
Milletler Cemi
yeti konsPyirıin 
diinkU toplan. 
tısında Hatay. 
<la Recim hak
kında konJis. 

• w 

Yon raporunun 

ll ~ 

Emir A~~ulla~ 
Kudüse gitti 
~laveravi Ür-., 

dün Enıiri Bay 
Abdullah Kudü-
se g·i t 111 i ş ve 

fevkn iade konıi
sei·İn rnisafiri 
oln1ustur. . 

on8ey ktırar
,arına uyğun 
<-Olarak taan e
dilmesi bak . 

kındaki teziıniı 
Uıerinde F'ran. 
sıı murahlıas. 
ları dıılegeleri. 

• 1 

nııııe ınulntık 

Fransız Gazeteleri Amerika Cümhurreisi 
.. Hata.Y. · Deniz silahlanma proğramının _ arttırıl

. ıntıhapstatosu~dakı tadılatı · ınasını VB iDİiii IDÜ~afaa . için ~ir ÇO~ 
memnunıyetle 

1 

• 

kalmışlardır. 
liatay iı;irı. 

<lekj konsey Hariciye Vc:ldlimlz Te,flk Rüştü Aras 

raportoru İsveç deleo-Psi nacak usul hakkrnd:ı bir 
rW..rk ve ~"'ransız del:ge- iki gUne kadal' rapol'unu 
erıte birlikte trıdilfıtın va- ı v<:rcccktir. 
Pıhnası işinde takip o'ıu-

Japon Har~iye Nazırı 
Bir beyanname neşrede
rek bütün ordudan hedefe 
varma gayretinin arttırıl

masıhı istedi 

Kaydetmektedirler fasıllara ta~sısat 
Ankara 30 (A.A) -
Hen1en bütün Frrın-
sız gazeteleri Hatay 
intihabatı ile nıeş 
ğul. l{onıisvon Şu . 
bat sonların~ia birer 
Türk ve Fransız 
nıütehassıslarının iş ı 
tiraki ile toplanarak 
• • 1 

ıntıhap statosunda 
t:-tdilat ynpılacagı
na dair haberi m~n1 
nuniyetle ka yd et

Amerika CUmhurrelal 
8. Rozvelt 

ilavesini iste~i 
Ankara 29 ( .\.A ) -

Amerika Reisicühuru koıı
ğ'reden <leııiz ~Hfdılanma 

fovkahldc proğranıının yüz
de ~'İrmi ııi8betintle f:ız
JaJaştırılınasınırı ,.e :lynca 
milli ır.üdafaa için bir çok 
f aısıllara tahısi;.;at il:hesini 
isterııi:;:tir. 

fülz, eHin L>u h•teklcri 
bir milyon doları tutmak
tadır. 

n1ektedirler. Mühim Bir Layiha b· Ankara 29 (A.A) - bir mLJi daha fazlalaştı. 
oır Toky T 1---------1 b'Jtl: 

0 elgrafı şunu rılmasıııı istemi~tir. 1 ~rınektedir: 
~ . İyi haber alan ın:dıfel-

bc 'Barbıye Nazırı Blr Jer bu beyannamı\nhı or-
tu Yanname neşrederek bü- dunun bir kısmında ve 
ta~· Ordudan japon~·anın ezcümle merkeii Cinde bu. 
"'a.rıp ey.ıe.di~i hedeflere Junaıı orduda gittikçe in-

lllak. ıçın "ayretlerini 1 kfşaf etmekte ulan ve Çin-

I 

de muhasemata nihayet 
verilerek Çan Kay Şek 
ile yeniden ıııUzakereye 
girişilnıesini talep eden 
temayüllere nihayet ver
mek hiaksadile neşredil
miştir. 

: Spor ve gençlik işleri-
. ni ·modem bir teşkilat ve 
disiplin altında yürütmek 
için lbir kanun layihası 
hazırlanmıştır. 

Bu layiha ile Başba
kanlığa bağlı bir spor baş. 

kanlığı kurulacak Vl' spor 
kurumu kalkacak~ valiler 
başkanlığ·ın m iinws~illeri 
olacaktır. 

Haber alındı ~ a güre 
layiha kış tatiııl' ~e~ son
ra kamuiaya ve. · cıcektir, 

J 

•, 



Sayfa 2 ULUS ~Es! 

Gaz Kursu dersleri: 2 ŞE;Hİ R ve 
İLÇE 

Savı 84~ 

zehirli gazlardan 
korunma 

J I . t R E il L t"' il İ 

Küçük ve Seçme Haberler 

3 nci umumi müfettiş 
Oı;ünca Umumi ınii

fett i~ B. Talı,in Öwr 
teda \'İ iı:in hir kaç gU
rıc ka.rlar Vi.nrnaya gi
decektir. -4-

1D17 deıı itibaren Fraıı

sızlar Alman maskch•riııi 

kauul l'tnwk mecburiyı:ı

tinrle k3ldılar. 

Bu maske K:ığullar g-ibi 
ba .• a geçirıJıni>'or. Yalı ız / 
yüziin: alııı, şakaklar '«' 

çene altıııa takılıyorrlıı. 

Ma..,kcyi ~·üze raptetııwk 

için lıağ'lar ,·arılı. Bu 
lıağfar lıa~ııı ii'zerinc dürt 
kol geli) ordu. l"cri giren 
gazı tevkif i<;in ıııasl:P 

3~lına bir l'İİ7.g'P<; takıl 

mı~tı. Bıı :-:iizgP<;in içNi
sinde bulıın:ın PCza i~ı·r i 
giren gazl:lrı tıl ·.-kif Pıli 

yor<lu. İlk et'za hu~u~1 
bir surette yapılan · kli
ıntirdü. Bir nıiicldPt sonra 
kömürün Yalnız ha;-;ına . . 
bu işa kafi grlmccllği gö: 
riildii. Burıa. bazı nıaclde 

ler ilave cılikli. 

Büyük 1 farpte l>ütiin 
meııılckctler Alman mas 
kesini taklitl ettikleri h:ı !
de Huslar ~ırf l!l.:itiktrn 
yapılmış ve yiizfiıı yarı 

sı kadarını iiı tL'll lıir ıw ... i 
husu:-i maske yaptıiar. 
lnğiliıler, Alın:ııı ıııaskı:ı 
leirne iki ıııütıiııı ilfl\e 

yaptılar. Bir nPvi büyiik 
sügeç ~·aparak lrnnu hor
tumla ırı:ıskcye bağfaılıl:ır. 

Bir de maske ~~in<lıl 

· biriken bozuk ha vayı dı-

:ırı vermı>k için bir ııt• 

fes verme.: subabJ fütve 
ettiler. Bu i'd il:'i n' uer
hal diğer hükumetler ta-

. rafm<lan kabul edilıııi~tir. 

Biitüıı bu ~Uzırpı•Jpr 
r'.! • 

bir çok gazları ıııas edi-
yor. F;1kat arsinlerc kaı şı 
koruınuyonlu. 

Iliilas:ı: hüyiik harpt('n 
sonra maskelerde bir ı;ok 
terakkiler yapıldı. 

1 - Ar::;inlere karşı ko
ruyan süzgeçlPr imal edil
di. 

2 - Sub:ıplar değişti
rilıl i. 

3 - Gözlükl~rc, kırıldı
ğı zaman dağılmayan cam
lar konuldu. 

4 - Ma::.k<' kuma~ı tiir
Hi tiirlü şekillere girerek 
en nılikoınııwl :-;:Pkliııi al<lı. 

VP ııwskrler uö~'le en üs
tüıı l.>ir ·~ekle girmi~ olJu. 

Vilayet Umumi 
Meclisi 

Korunma 1 Vilüyct Unıuıni l\leclisi yarın saat on
v ası taları da Va li Bay Fchnıi Vuralın başkanlı

ğında topla nacaktır. 
Korunma rasıtaları io-

scıııl:ır için ayrı, hayvan
lar İ<;İn ayrıdır. 

lmmııları koruyan ci
lıaılar: 

1 - Siiz.iicü cihazlar: 
.\ - Ta··1poıılar. 

B - Başlıklar 

C - Senayi maskeleri. 

D • Asıl maskeler. 

:? - 'I't!cri<l <~dici cibaz-
1:.ı r. 

A - Uzaktan saf hava 

:ıl:uı cihazlar. [Bunlar yal
nız itfaiyclcrde ,.e seua

·' iılt! k ullanılır. ] 
B · Pı ok silen cihazı 

C - t Jksijen cihazı 

Bunlardc.ın başl~a <ligcr 
kornırıa ,.a.,ıt:ıları vardı. 

3 - lpt>ı it <•lbiseleri, 

ayak k:ı bıla rı:eldi \·enleri. 
4 - lıwrit rfü•rheıni. 

Ha~,,·:ııılar İ<;İn dP: 

1 - At ııı::ıskelcri. cDe· 

ve, katır. öküz maskeleri~ 

~ - Kiipek ma:::;keleri. 

3 - C ii \'Crcin kutu !arı 

vardır. 

ilanlar hep tek korun
ma ''asıtal:frıdn. Hall.>uki 

bir de toplu korıııııııa ,·ar
dır ki hu da bir çıık in::;an
ların Liruen korunması 

dcnıPktir. Buııun iı;iıı de: 

1 - Gaz gc:çıııeı ::ıığııak
lar 

2 - Gaz geçmez odalar. 
Bunlardan başka gaz 

temizleyen guruplar için 
lazım aletler, temizleme 
arabaları ve saire de gaz 
kormıması içil! lılzım olan 
\raııtalardaR sayılır, 

Tapu Başkatipliği 
Şehriıniz Tnpu Başkitabetine Kızıltepe 

Tapu nıenıuru Bay Aziz Nihat Topçu 
tayin e~ilerck vazifesi başına gelrniştİr· 

Bay Aziz N!hat Topçuya yeni ödevinde 
başarılar dileriz. 

llayalideıt ~(~ster: 

Gönül karanhkta 
Kaldı bu gece .. 

Gönül karanlıkta kaldı hu gece, 
Açılmiyor gayri kalbin: kanadı. 
Sevğiden uzağım, sevinçten uzak, 
İçimde ağlıyor gençliğin yadı. 

Bir zaman yaşadım ben sereserpe, 
Coşkun sular gibi çağladım durdum. 
Ruhum körpe idi körpeden körpe, 
Düşündükçe o çağı kalbim kanadı. 

=~= .~.~. 

.. Bülbülüm öterken gtıller üstünde 
Seher yeli gibi azade serdim. 
Sevğilim gelirdi bade destinde; 
O demlerden bugün eser kalmadı, 

, Kişner<li keyfinden küheylan atım, 
Uçardım onunla lı en dağ·dan dağa 
~tihnetler altrnda şimdi dört katım, 
İslanmış barutum ateş almadı. 

:~: 
•--'•"""-• 

Gönül karanlıkta nasıl kalmasın? 
Taslar zehrini sunuyor tu~ tas, 
Esiriyim bugün ben bin bir yadın 
Kalmadı o eski bademin tatlı. 

--~· ·~>· .~. 

HAY ALİ göçüyer cihan bağından 
Gönlünce bir gülü derip gülmedi, 
Kırılıp kanadı, kartal dağından, 
Düşünce düzlere, silindi adı. 

/ 

İrak Krah 
Irak Kralı ~ılısır Kra

lına C\']Pııınrı hediyesi 

olarak J..ıyınl'tli IJir kı· 

lı~ lıe<liye edecektir. 

İngiltem -İtalya 
arasmda 

İngiltere ile ltalya 
:ırasında gelt•cek hafta 
içinde Ticaret müzake
resi başlayacaktır. 

Büyük ~iftçi ~ongresi 
Ziraat Bak:ınlığ'ı Mart

ta Ankarad·l toplana 
cak olan Biiyük çıftçi 

konğresi haııdık ları ile 
nıeşğulclur . Konğrede 

konuşulacak ıııevzu ye
ni toprak kanunu layi
hası<lır. 

BU GONKO 
POSTALAR 

Bu gün sn hah sn
at 6 da Savur, A1id
yat, Gercü-:t, Cizre, 
11 de N US<-l vbi n ve 
akşanı 18 de Tren 
postası gj deccktir. 

Öğle<len sonra sa, 

at 1:3 te Divarbekir, 
" 

15 te Kızıltepe pos
a lcı rı gelec<:.·ktir. 

l VE 
1 Dl'fiHO<dl B 

SAYf AMIZ 

Bir kaçgüıı 
Sonra! 
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Sivas Çimento Zongvul~a~ta 
fabrikası 

Sivasta kurulacak mo~ern bir ÇOCU~ ~ahçesi 
çiınento fiıhrikası Zonğuldakta Be
İçin bir ınilyon yüz l~diye ile Çocuk E
bir bin dol{uz vüz ' sırgenıe kurunıu 
n1ctre n1urahln11"' ara nıüştereken bir ço-

zinin istinılnkine aid cuk bahçasi yaptı
ilk ınuaınele hitan1 rıln11ştır. 
buln1uştur. · Aydında 

Nazilli Ovası Zehirli Gaz kursu 
Baştan ~aşa su altm~a Aydın Ha_lk~vi nde 

açıldn zehırlı o-rız L .1 1':>" ~ 
l\81ul kursu bitnıiş, in\:ıti-

Naıillide Menderes k<ip- hanları y:ıp1lnııstır. 
riisUnün 200 metre ileri- Bu d~vredc (j llok-
sinde ~enderes nehri bir 

k tor; bir eczacı lron-yarı açarak taşınış ve ~ 
ovayı sıı altında lm·ak- fra ns Vt're bilecek , 
ınıştır. 47 öğretınen ve ınuh-

Heniiı. toı)lanmavan t l'f 
100 bin kilodan r;ıla e 1 nıeslt!k sahibi 
akala cinsi pamuk koza- de kend İleri ne vete
sı da sular altında kalmış- cek ınaluınatı ~din-
tır. n1işlerdir. 

Yazan: w ~ Çe,·lren: 

E'lllanuel c:=J ~ '-O ıı.,,. n n cet N. 
\Jgarte \E:U Y/ ~ ~ ı::::t"' Akyay 

-8-

- Alçak!. Sen bir kö 1 gelip ölüyii muayene e-
Pek gibi ölc<'ekt-in... 1 decek , e hürmetle ,Jime-

Ve tabaııcasiylc• nişan 1 neznin önUııcle ı•ğildiktcn 
aldt. ,Jufü• bir ol< ~ibi atı- sonra lıir daha gelmemek 
larak engel olmak istedi. üzere gidecekti. Bu gibi 
Michel kaçmak için koştu \•akalar da hep bnyle ol
F'akat merdivı~n başına mu~tu. Yavaş yavaş uyan 

1 gelmeden silah patladı. maya ba~l~yan umumi 
GUrıahkftr Micheliıı \'Ucu- vkdan bu haksızlığa karşı 
uu ııwr<lh erılenfrn bahçe- sessizce ayaklanıııaya baıj-
Y" kadar yuvarl.uıdı. laııdı. "Baykt1ş,, zaten ka-

•*• rtfitk olmı ruhları büı;;bii-
, MichPlin ölümü iş~ilcr tÜn lıulandırınak:için riva

a.rasında çok f eııa bir te- yetlerine daha çok hız ver 
sır bıraktı. Michel eyi bir eli. Ona gör~ son hadisr 
aıneıc başı olarak herkes <lü:,manıu yeni bir darbeı-;i 
tarafından sevilın;şti. ,Jj. idi. Bütün ~iftliğin fena 
nıenez alevhindc <•ok aO-ır ruhlar tarafıııdan kaplan 
k ~ • l" 

elinwler sarf<•<lildi. IlPr- <lığına hiç şüphe yoktu. 
kPs intikamdan bahsedi- Ve Jimenez herkes için 
Yordu. bir telılikcyui. 

. . Daima 1.enginler ve 
<;ıflık ıahipleri lehinde 
karar veren adalet mas
kesine kimseni:ı itinıadi 
Yoktu. Komiaer bir şekil
dea ibaret olmak üzere 

:Michelin cesetli arka
daşları tarafmdan kaldın
Jıp samandan bir yatağın 
Uıcrine götürülmüştü. Onu 
sevenler cesedin etrafına 
toplanmışlardı. Baykuşda 

ULUS SES 
&! 

_ Sayı 842 

Konyada ı-PİYASA-

db l d Cln•i ıı_Kllo•u 

Sele karşı te ir a ın ı 1·-~-~~~-ıay~- =.~~ .. --7-· :ı-:-n~, 
J(onyada son sel cacıhan köyü önün- Un (BirçuyaJ) Go0_ 1_; _ 

ı k d de bı·r duvar yap- 1 !tiri - - ~ ' ılad .ısesi, ~ a a ar.. - - 3 
1 
-50 

Nohut , 
ları tedbirli ve uya- tırmağa karar ver- : Mcrcimeı-~ - -3-1 50 

b ı n1İştir, Pirinç· ıu nık u unnıaya sev- S3llc Yağ' 95 __ _ 

ketnıektediı· · Bu Sehrin garba doğ- Tere vairı ·
1 cünıleden olarak vi- Zeyti~a~ı- <.iO ., --

h. I ru yayılmakta ve Yiin · t" ~4r,- I layet, Beyşe ır- <on. _ ____ ~ '-
~ ı genişlemekte oluşu- -Deri ::35 ı :_ y:' yolundaki {eçi- Badem 18 ı _ 

li derenin akış yo- da bu tedbirlerin a-
lunu değiştirtm~ğe, lınınasında 111üessir 
derede bir sedle ~o- olan sebeplerdendir. 

Badem i~i 

Ceviz 
Cı~\"İ1. içi 

70 
1 15 - -
1 05 

-~~f a_l_1le_,_p ____ ~ 
1\lazi l () 
-K-~ e_8_oı_e-::Ş::-e~k-er- aü -_ 

1Zonğuldakta ' 'ehrimiz~e Toz ~"k"' ,_32 _ 

Ekmek ucuzladı Y ~::;: -1~-~ == 
Zonğuldakta ~e-ı ~~,,.. AlJIUİJAS[Sİ ""'YI =~a~u-~u=üz=ün-1---ıı~-3~=--~ = 

lediye ekn1ek f ı at- ı · ı Pekmez 118 _ '.k. ) z ı Bu ~ünkü altın pıy:ı-
1 

__:_: ___ _ 

la rıoı ı t <uruş ucu ;!~ sasışudur. ı _H_a_1 _____ "\l 430_u'1----
latn1ıştır. ~ & _Saht Ab~ıı_ 1 Pestil 

Bn vazivet halkı ~' Hamid 1055 105~ ~ ·lııılRll"llc'iilık._ _ _.llİ4iıiOllİıll -!111 

k . d~ · t·r ~i Reşad 1065 10 O~_J · ço sevın ı rnıış ı · • ~· 

~radaydi. Durmadan Ji
ınezin ' aleyhinde en fena 
kl'hanetlerde bulunuyordu. 
Yalınız kemik kalmış e
li\'le Jimencınin mermer 
n;erdivenli ~atosunu göı:;-
tererek: / 

- Orası memleket için 
bir musibet kaynağıdır. 

Diyordu. 
Korkudan ve hiddetten 

ba:;;kala~mı~ yüzleriyle iş

çiler onu şimdiye kadar 

Hepsi titreştiler. Ay ı
şığında sanki milşterek 

bir harekete hazırlaniyor
muş gibi anlaşılnıa.ı işa

retler yapt ılar. 

Uzakta şato kuyu bir 
gölge gibiydi. 

Ne olduğu anlatıla
madı .. 

Bir kinçığma yakalan
mış gibi pencereler, kapı
lar, camlor çatırdamağa 

ba~ladı. "Öldürün,, diye 

baouan bu ruh ka5ırğası-M 

om arasından delicesine 
atlarun süren birkaç atlı
nın gölgeleri sıyırıldı geçti 
Doğduğu topraklar üzerin

de kaybettiği haklarını 
tekrar kazanan "Bayku~,, 

un eli evin balkonundan 
gösteriyor ve sanki onları 
bilinmez bir mukaddere 
doğru itiyordu, 

-SON-
görülmemiş bir dikkat ile ı--------------------
dinlediler. 

Şafakla beraber o ge
ce geçen bütün fevkaltde 
vakalar yine anlatılmaya 
başlandi. Bir uşak fırtınalı 
havalarda olduğu gibi bü
tün atların ahırda titre
diklerini :söyledi. Diğer 
biri Mısır tarlasından ge
çerken soğ'uk bir rtizgft:-a 
tutulduğunu, kurtuln!ak 
için kaçarken esrarlı bir 
sesin pe!'}in<len mütem;ıdi
ycn •koş" diye hağırıldı
ğmı söy Jelli. 

Korku her tarafı sar-• 
nııştı. kim~edc cesaret kal-
ma•ıştı. Miclıelin ölüsü-
1.ıUn etrafında toplanmış 
bu ijlbdai rublu adamla
rın vucudlarından aanki 
bir aoğuk dalğaıı geçti. 

•••• • • 
Doktor - Operator 
Saim Kesen ••• 

• Ameliyatla rını n1utedil şeraitle 
: yapnıağa b[lşlanuştır 
: PAZARTESİ ve CU~iA GÜNLERi 
: fukarala ra meccanen bakmaktadır 

4 
• Aclr .. : Po•tahan e yanında, Park kartı•mda • : ••••••••••••••••••••••• 
-11alis Morina Baht Yağları ~raw" 

Büyük şişesi 60 kuruş 
Sabt Yerb .A.bdo 'reppo 
Mardin Birinci cadde No. 165 

• 
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ULUS SESi Dlrektldl 
M. Siret Ba7ar 

Ba•Wıjı J'•r: (ULUS.SESi) Ba811De.I 

1 

lcraMDa8ı· rredsiiı·n"de· n ut!'~~ r:!i~~!:! ~~~~~!!.~ 
Abone Sartları 1 Mı,ıen otomobil laatllderlnln 

ı'------ı~----1 Toptan ve Perakende 
~1ardin Latif ive 

1 
tevellit dellali.•e ve / Aylı~ ~-.s -5.:: D EN ucuz :;ATIŞ YERİDİR 

n1nhallesiQden Swa- sair ınasrafla~ ınüş ~~ =2 ...... OM•• 
• • Kuru Kunı 

do oğlu Yakup ile :e~~ye ~ıt flma!' ~e Oç Aylığı 300 1 ...... 
İlyas kızı Nebihe \·e '"':l~ ıp o an ar yuz e ı' r Hurrem Sultan 
h . d ı ,,, depo akçasını 'ı ((50 800 
azı ne arasın a şa- · k ı•-:---."T-~~rl-----·ı""TT--. .. ı . peşınen verme şar 

yıan 111uştere < n1ez t · 1 .. d 800
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