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Y u<ros l<l v hudu-
ô 

dundan itibaren he-
nwn bütün istasvon
la rda 'T'ürk ınis;fir
leri ş~refine büyük 
tezahürat y<1 pıl ınış
tır. 

'Yu~oslav gazetele• 
rinia yazıları 

Bütün gazeteler 
Türk ive devJet ı icn
lınuı Belğrada n1u
vasa1attnc\ aid ha
ber vern1iş1er, geniş 
sütunlar tahsis et
n1iş bulunn1akta ve 
başyazılarında iki 
ınenıleket arasın
daki derin dostluğu 
ve sıkı nıenfaat bir-
i." . . 
ıgını tebnriız ettir-
nıektedirler. 

Prens Polun 
ziyafeti 

de kraliçe ile Prens 
Polun refikası ve 

Celal Bayar ve Yuğoslav devlet ri-

1~ f · ı J=> - t .. A Cd Jı hazır bul unnıus.·-ev ı \'. '-uş u ras 
bu gün öğle üzeri lardır. 

.. 
Aınaz liınanı bu sa- c kib japonlar ada -
bah J~1pon harp ge- : y ı 8sker ç karınak 
nıileri tarafindan 

1 

·teşebbüsünc.Je bulun-
bonıbardunıan edi- 1 nı uş1ardır. 

illetler Cemiyeti Ko oYİ toplan~ı 

Ha~eşistan 

1 istilasının ta -

nınınası meselesi 

görüşülece~ 

l 

Sabik Habeş imparatoru 

Cenevre 10 A. A· - 1 11aheş i111parato-

l\1illetler Cerniyeti runun l\1illetler ce
konseyi toplannıı5- . n1iyeti h~yeti ıırnu
tır. Yarınki içtiına- ınivesi nıüza kerele
da Habeşistan isti- rin.i takib etınek için 
lasının tanınnıası Cenevreye geleceği 
nıeselesi görüşüle- bildirilnıektedir. 
cektir. 

krallık naibi Prens Bu akşan1 Yuğos-· 
Pol tarafından k}l- ! lav Başvc:ki11 t~u-~- 1119 ölü, 35 3 yarah ! 
bul edilnıişlerdir. fı.ndan da ı:csnıı 1~ 11 • Ankaı a 10 A. A. - son g ünlere kadnr 
~lüteakiben Prens zıyafet venlecektır. ~1adrid Belediye re- bon1bardun1an ne
Pol tarafından Türk---------1 isi şehrin vaziyeti ticesi olarak 1119 ki
devlet ricalı şerefi- Dedi kodu yap- hakkında ecnebi ga- şinin ölınüş ve 355a 
ne Beyr:ız sarayda zetecilerc beyanat- kişinin de yaralan-
bir ziyafet Yeriln1iş ı' ma Spor yap. 1 ta bulunurken har- ınış olduğunu bil-
ve bu ziyafette vaı.: bin başlanğ·ıcından dlrnıiştir. 



Sayfa 2 S&yı 921 

Ortaokul Gençleri 

Dünyanın ünr.mli bir 
kısrnını te~k i l eden :-ıu btitün 
canlıların va:-;aııınsı idn la . . .. 
zıuı hir rı.addedir. 

~u Ti fo, kolc r:ı gibi lı:ı~ta 
Jık ıııik ropb ı ıııı t:ı .• ı d ığ· ı 

i<:i ıı r.ıs:;elı• ~·eı•fr ıı i ı; iln11· 
si do rrıı drrri ldir. i vi lıir ,... rı J 

:su kok ı ı ~ ıız, r<·nksiz. it-, ı;t:: i'l 

ve ~l·ff.ı f olııı:.ılı içinde ı;up, 
toı olmanı:ılıdır. 

Urtalauıa uir hesapla 
her gün bir um;wk iki litre 
kadar' su i!imck Jaıımtlır 

Ortaokul Talebeleri 
L a b u vatu varda çalışırlarken 

Hava . 
}fava her ne

0

kada.r göz
le görünmeyen bir nıadde 
isedc vine bir aiTır Iırrı var-

.ı ~ ,... 

dır. 1. 3 m = t. O 3 kgdır. 
Bıından dolayı lıPr yı·ri 
de~ere toriçPlli tı·cı tilıcle · 
rile lJulunan, ve deııit. se· 
,· iyeı-;imle 1. O :3~3 kiloFı 

e~it bir lıasınc;. yapacak
tır. 

\'İİCutt:ın mühtclif yollar<lanı----------------------·----------

Deniz seviyesine yiik
seluikçe, havanın ağırh

ğıda ~tzalacağt için lJasınç
ta azalır. Basın~·· ölçen 
alete barometre <l~milir. 

Bunbr sayesirıdE>, bava
nin nasıl olacağını anla
mak kabildir. atıl:.ı ıı ~u hu ~ayPtle yPri· 

ne koııulmu~ olur bunu ya 
içmek vey:ı ekmek, meyve 
ve yemeklerle alıyoı uz ııı:

deye giren gu hiç lJir cleğ'İ 
~ikliüc oO-r:ımaı so0·uklu<ru. • ~ o h ~ 

na göre 15 - 30 dakika 
zarfında k&na k::.nşır rnyun 
çok üneıni vardır sindi
rim mayaları uu ~~ıyı>de a. 
kar ter vücudun hararetini 
korur idrar vücutlu zehir. 
lcyccC'k madeleri dışarı :ıtar 
Ve nihayet kan suyu 
meydane gelerek vücutta ı 

besin dolaşması yapılır. 

Su bunlardan ba~ka 
yıkanm:ık sebze ve ağ'aç,.. 

ları ıulaınak !çin kollanı

Jan kıymetli bir sıvıktır. 

II - A. 
144 C. Erdem 

Meyve 
Meyve bitkilerin ne

sillerinin muhafazası için 
basil ettikleri tohumla
rı saklamaya yarıyan 

bir kısımdır. Tohum 
ekseriya sulu, tatlı ve 
vitaminlerle dolu bir 
kısım ile çevrilmiştir. 

İşte bu meyvadır. 
İnsanlar bu kısım

dan istifade ederek , 
meyvaya çok önemli 
bir mevki vermişler . 
Bunlar insana serinlik 
verirler sindirimi ko
laylaştırır. Vitamin. ma
deni be8inlere malik ol
dakları için ayrıca vü· 
cudu l>eslerler. Bunlar
da yağ yoktur. Bazı 
meyvaların Badem ve 
Cevizde olduğu gibi 

Dolama 
J>ohıma. parnı:ığa IJa

ta u her hangi lıir ci~iın 

vasıta8iylc vücuda giren 
nıikropların lıasil ettiği 

uir arıza<.lıl'. 

Acısı çoktur. Hatta 
"l'Celuri uvku getirmeve-o • ~ 

cck kadar fazladır. 

Acıyı azaltmak için 
f)O clcre~clik su içinde ya
rım saat kadar batırdık

tan sonra alkol ve eterle 
pansuman yapmagı tavı:ii
ye ederler. Bu iyi olmak
la beraber Parmağın lıu 
işler esnasında hareketi 
çagalacağı için hem acı 

artar, hemde dolama azar. 

En iyisi; hele dolama.
da bir az ~idtlctli \'0 bü
tün eli sararak hareket 
sız bırakmaktır. 

Dolamalı parmağıda 

sarğı içinde, dik tutma
~ı da. ihmal etmemek ve 
mutahassis bir doktorun 
yardımı ile icap eden 
tedaviyi yapmak Hizım

dır. 

III - A. 
281 A. Demiralp 

tehuınlarını yeriz. 
Bunlarda ~·ağ ve 

azotlu besinler çok ol
duğu için besleme de
ğerleri büyüktür. Mey
vayı, çok yaşamak is
tersek hiç bir zaman 
sofralarımızdan eksik 
etmiyeliqı. 

II - B 39 
z. Yllce•oy 

-- .. --

Kömür 
Kömür kimya adı ile 

karlJon ı;ok de~erli lıir 
ci::ıimdir. Hemen uüt ün 
cisimlerin terkibiııue bulu
nur. Özgür olara.k maden 
kömürü halinde toprakta. 
vardır. Koınür, ucuz, iyi 
bir yarucıdır. Fabrikalar
da, vapurda Ye evlerde! 
kullanılır. Bu faydasına . 

mukabil dikkat edilmezse· 
çok tehlikeli bir cisim ha
line geçer, karbon yana
cağı zaman havanın oksi
jcnile birleşir. Bu esnada. 
eğer bol oksijen ntrsa. 
karbon dioksit az ok:-:;ijen 
varsa karbon monoksit 
basil eder, Bunların ikisi
de kokusuz, renksiz ha
vadan ağır gazlardır. Ka
palı yerlerde az bile olsa. 
insanı öldürür, 

Öluürmesinin sPbebi, 
kamıı terkibini bozmast
dır. Kan içinde ~ma rcn
ğini veren kırı mzı kürre
Icr vardır. Vnzifclcri ci
gcrlerdcn ok~·1jeni almak 
ve kürelere t:ısımaktır. l~-. 
tc k:ırbon : ..... azları kana 

·.::> 

girdiği zaman kınmzı kür-
reciklcri ıe~kil eden cmog
lobio ile birleş erek artık 
onu uksijPn alma. vacak 
bale getirir ve uil \ayet 
havasız k alru ı hücrclı ~nlc 
kendi basil ettikleri ı.. ·.ar
bon <lioksit ile bouulur. 'ar 

!"'! 

bundan öl Um mey<lan·a 
gelir. Bu tf :blikeden kur
tulmak .. ıçin yanmamı~ 
kömürü •odaya almamak 
lazımdır: Kömür yanar-

Tenya 
Tenya insanın ince 

b:ırsaklarırıa yerleşen pa.
razitlcrdendir. Buna ~e 

ritte denir. Bir kaç metre 
uıunluğunda. olabilir. Bir 
t ·nyanın \'ÜCudu bir ta 
kırn halkaların bir:.ıraya 

gelmesinden yapılmıştır . 
Başında adedi hayvanın 

cinsine göre değişen kav
calar vardır. i unlarla bar. 
S;tklara yapışır. En niha
yetteki parçalar yumurta 
ile doludur. Ve 3-4 ta. 
nesi birlikte koparak vü
r.utran ayrılırlar. Bunlar 
lağımları olmayan yerler
de öteye beriye dağılır
lar. Bu suların içindeki 
tt-uya yumurtaları da bil
hassa lağım sularile su
lanan sebzelere yapışır. 

Bunları çiğ olarak yiyen
lerin midesine gider. Sin
dirin mayalarının etkimi 
ile üzerindeki kabuk erir 
ve barsa?;a yapışarak 

yaşaınağa başlar. 

Şu halde Tenya yu
murtası almamak için şüp

heli suları içme:mek, te- . 
miz sularla sulanmayan 
baf{çelerin sebzelerini yı

kamadan yememek l:1ıım
dır. 

III-B 
192 Sacid e kayalar 

Barometreler umunıi
yetl~ içi havasız bir ktı
tuya merbut ve bir tak
simatlı - levha üzerinde! 
devim yapauilen bir ib· 
reden teşekkül eder. Ha
va. ne kadar fazla basınç 

yaparsa kutu o kadar ezilir 
ibre ona göre dönerek birı J;, 

rakam üzerinde duıur. Bu , , .. . 
rakam daha evvel lablat· 
varlarda ayarlanmıştır. 
Hizasına bir de havanın 

nasıl olaeağına d:ıir işa
retlr.r konmuştur. Bnnları 
okumak 8uretile ha va hak
kında icab edt-n malumatı 
almış oluruz. 

No-143 II A. 
A. Özstır 

Tütün 
Nikolina talıakum de

nilen bir bitkinin yap
raklarının güneşte kuru
tulması ile elde edilir. in
sanlar lıu yaprakları içe . 
rek kcyf yaparlar Fakat 
bu esnada nikotin deni
len bir zehirdt> yavaş ya. 
vaş vücudunu zehirleme
ye başlar. 

Nikotinin nsana. çok 
zararı vardır. Mideye et
kin yaparak sindirim ma
yası akmamasına sebep 
olduğu için iştibayt keser, 

------------

1 kalp faaliyetine engel elur, 
ken üzerinden çıkan mavi 
alevler karbon monokai
<li gösteren birer alamet
tir, 

III B. 257 
Fikri Arıi 

sinir sistemine tesir eder 
ve nihayet küçük çocuk· 
ların ııeşvünemasına mü
essir ederek büyilmeyi ge
çiktirir. Yapılan deneme

-Sonu S nci sayfada-



Nebati Gidalar Beyin istirahatı 

Fizik ve Tabiye 
öğretmenimiz 

Sedad l' eıUgey 

Likenler 
Bir mantar ile bir 

Yosunun birleşmesinden 
tneydana gelen bir bit
kidir. Kabuk manzara-
81ndadırlar . Ağaç ve 
kayaların üzerinde gö
~llen muhtelif renkler
.: Olan ·likenler çok 

Hücrelerin hayatı, ma
den, şibimadeo ve tozlar 
sayesindeıiir. Ve bıı un. 
surların nesiclercle hıısm~i 
bir asi ·- Baz ınüv:ızenesi 

tenıin edecek ııi~bctte ol. 
111:ıları icap eder. 

Vitaıniııh•r gilıi, biitiin 
hu uıısuı-lar da l>itkilenle 
bulunur. Hay,·ani besin
leriıı l>izc bu unsurları 
verebilmeleri yine bitkileri 
yemeleri neticesidir. 

'fal>iat o k:tdar cömert 
d:wra ıımi~k i... Yalı:ız bitki., 
lerin biz'.! olan faich~lerini 

ele al~ak, s<ıymakl:ı lıiıire-1 
meyiz. F':ıJ..t pu ııiıııetlıden ı 
i:::tif:ıde ed~lıilnıek, 'iicHdu 
ıyı he"!leyebilıııek ı~ın, 

tere de iodurı. şalgam ile 
k::rp,·izde kal:-iunıuıı Lıı

lunclıığuııu l>ilınck kafi 
gı· lıııez üyle ~"kilde bir 
rPjiııı takip etmeli ki üz
viyetin muhtaç olduğu 

bütün madeni beıiınleri 
n i~betli bir şekilde ibti va 
etsin bu da ancak kimye
vi malumat sahibi olmak
la kaliildir. Topraktau a-

hk yerlerde bile te
Şekkuı ederler. Yosun 
~orarıu ne kendisine 
V ıını olan besini alır. 
de hem kendisini hem-
i e lllantarı besleyebi- T .. t .. 
lr. Buna mukabil a an- U Un 

tarda ıniçelyumları sa- . 
Yesfnde dış etkimler- -Baş tarafı 2 ncı sayfada -
den yosununu korur . h~rden anlaşılmıştırki tü
Gôrtıiüyorki bu iki bit- tun içenler içmeyenlerden 
kiden birisi Besin te- her yolda geridirler. Ge
lnin eder. Diğeri de mu- nk zekft, gerek vüc~t 
dafaa ödevini iörir. büyümesi gerekse harıct 

etkimlere dayanma itiba-
İşte böyle 2 canlı- rile tütün içmiyenler da

nın birbirleri sayeıin- ima içenlerden ilerdedir. 
de müşterek yaşama- Sıjtara ağızlıklarına 
larına sembios denir . yapışan zifir, cigerin içine-
~azı memleketlerde d~ yapışır bu sayede ya-
lıkenıerden nişasta çı- vaş yavaş öksürük ve 
karırıar. ekmek yapar- ndes almada zorluk 
lar. Bizim memleketi- görürler. Hütün bu zarar
llıizde kudret helvası Jardao kurtulmak için ye
~larak tanılan Manıe- gane çare tütiin içme-
eıt de bir likendir. mektir. 

111 B. 98 
PerUa- Baykat 

3 A. 193 
A. Sapaa 

Bu nushada yazısı intişar etme
Yen arakaşların gelecek sayıiarda 
çıkacaktır, 

iman mahsul toprağın ne
\'İ ve kuvvetile nıütena
siptir. Fakir gübresiz gü
neş görnıeyeıı bir toprak. 
tan ~,tınan mahsul da ta
lıiatilc fakirdır. Bu husu
su iyice araştırır, netice
leri bulursak lı:ı~t:ı insan
la hasta toprak arasınd:t 
pek ıaif da olsa, yene az 
çol~ cir &nunaschet bulun 
duğunu göriiriiı. Nasıl ki 
gıdasız bir toprağa bir az 
rn ve göbre hayat vere
biliyor hasta lıir uzviyc 

Vucudun bütün uzuvları ı 

yorulduğu gibi l.ıcynin de 
yorğunluğ"u vardır. Bu yo
nılmaYı dindirmek i~iıı bey 
ııi isti~ahata terk etmek: 
uyumak, ıııüsiki dinleıııek
le olalıilir. Temiz h:H·alar· 
da ı.;ezıııekte ut~yniıı yor
<rıınluouııu bn·ideı ir. Y o: ul-
ı-. ~ 

nıuş beyinle ne kadar çali-

şılırsa çalışılsın müsbet bir 
fayda elde edilmek imkan
eızdır. < )nunn için beyin 
vucudun diger uzuvları 

gilıi itina ile yorulmaması
un dikkat etmek lazımdır. 

3 A. da No. 186 

Kerim Saraçoğlu 

ti ıı dtı ek sik lrı i tama :-oları 
ıııakla ~ihbarı dirilt.ircbili!. 
MeMP):i içiııdeki rleıııir :-:c• 
bebile ispanak f:tkriiıJtfp. 
ıııe, balıklar iodtlan :r.en
g'iıı olmaları dol:ıyi~ilı• 
tir,>id bı·zleı irıin v:ıziff• gür 
ırıesirıdt! faidt·lidirler. vı·l
h :ısil, sıhlıatıımzı koruma~ 
istiyorsak gidaınıza dik
kat edelim. Bu zannt~<lil
diğinden çok ehemmiyetli 
ve üzerinde durulması 

icap eden bir noktadır. • 
ili B 

Ortaokul gençlerimizin Labuvatu~arda 
çekilmiş bir pozu 

274 
Saadet &acar 

ZAMBAK 
Zambak lalenin bulun

duğu familyaya aid zarif 
ve kokulu çicekleri yü
zünden makbul bir süs 
bitkisidir. 40 mwi vardır. 
En çok bilineni beyaz 
zambaktır. Bu bitkinin 
savanı pulJu, gövdesi dik
tir, yaprakları dardır, çi
çekleri büyük ve ayrı üç 
renkli yapırğan ve aynı 

renkte üçte iç yaprak 
vardır ki bunlar koro} 
yeriDi tutar. 

Altı etamin birde is
ti~ma ti vardır. Çiçekleri 
bilhassa ıece açılır. Esa
sen çiçeğin yapılışı haşe

relerin içinde ve üstünde 
uğraşmasına müsaid de
ğildir. 

Bu sebepten to:r.laşma
da haşerelerin yardımı 
olmaz. Zaten etamioler
de kalak keselerinin kayt
lara biti.jtiti yerde eklem. 
li vaziy.eti kolayca sallan-

Şshane yürüyüşü ince 
ve narin gövdesi büyük 
ve güzel göz.lerile çok ca
zip ve çok Eıeviınli Uir 
hayvandır. rengi kırmızı. 

mıtrak kurşunudur. Göz 
yaşı bezleri çok inki~af 

etmiştir küçük bir teessür 
derhal göz yaşına sebep 
olduğu için mesel:1 yav
vusunu kayp eden bir 
ana geyiğin ağladığı her 
zeman görünmektedir. 

j maları ve kalak tozunun 
yayılmasına sebcb oldu
ğundan tozlaşma vasıta

sııdır. 

Galibarda renğindeki 
çiçekleri salkım gibi rah. 
ban ve yaprakları daha 
koyu renkta olan kızıl 

~ambak tepelik yerlerde 
y:ışar benekli zamtakta 
süs bitkisi olarak yetişti

rilir. 
J. B 1151 

Y.Dlk.men 

Geyiğin ka~masından 
ba~ka kuvvetli bir muda
faa orgaııı yoktur. Boy
nuzları her 11ekadar bir 
ı;ok mii~kil zamanlarda dUş
manlarına saplanmak gi
bi bir ödev görürlersede 
hayvan ek~eriya ~unu 

kunlanwağa vakit bula
[Jladan düşmanın pencele
ri arasına düşer. Boy
nuzlar her sene düşer dört 
beş ay boynuzKuz kalır 

sonra bir tane daha ilave 
cdil•i~ olarak yeniden 
çıkar. 

1. B. 
169 A. Yasa 



JDAREHANESİ 
Eaki Halkevi Blnami Huawıi Daire 

Yclğr.cf Adre.st 

.\1ardinde ''lJlu8 Sesi,. 

LİRA VER.ER.EK 
ALINI2 

Fiatı her keseye elverişli 
Büyük radyoların evsaf 

ve kudretinde 
Lüks gösterişli 

bir radyo 

Ay a lira vererek iyi bir Radyoya ~ 
ma ik olmc,1~' isterseniz SPARTON 

Ahnız. 

~~~om~vü 

• 
1 Do v 111 i i ıı .ı moOurn ~ir 

kısa bir ınüd<le~ içinde tesliın edilir. 

e i getirttif'.miz ian~azi, kübik harflarla ç o k 

şı reçete lb.f -.· dıı basılır. 

paralar 1ıl:ırclinrlc ( Ulus Sesi 

Baımned) tdare müdürliiğü namına gönderilmelidir. 

Dışarıdan gönderilecek sipaı·iş nümunelcrinin okunaklı bir 

surette yazılmasını sayın · müşterilerimizden dile. iz. 

~ ...... 

Umumi Neşriyat ve Yazı işl~ri 
Direktörü · 

M. Siret Bayar 
1 Baeıldığı y er: (ULUS SESİ) Ba&ımev~ 

ir varmış, Bir yo~muş 
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