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Sahih ve Başmuharriri 
SİRET BAYAR 

\iemlckct mcnafiiııc aid yazılara 
6nyfıılnrımız ıı\ıktır. 

Rusıluıayau y~zılar geri 
verilmeı. 

'= -SİYASAL GÜNDE L i K TÜRK GAZETESİ Sayısı 100 Paradır. 

-Onbirinci yıl 
Kuruluş yılı ı Ağustos 1927 

so Sulh yolunu bulmak için 

~URBAN Bayramı 
~ Y'.~%~_lal'ında son 

sozunıuzu Kızıl 
a:a h~sredelim. Cemi

Falih Rıfkı ATAY 
[Kızılay] 

hassa ıniyarlardır. Ame
rika, bir cemiyetler 
memleketidir. Demok

rat partisi lidel'leriaden 
biri bana: 

lon~ra~a toplanan ~ünya hnfransı 
mesaisini ~itir~i 

Yt.:L, ıkı '·ayı·a 
el v ın al'asın-· 

a. altmış vaşın . a· cm . "" c a gır ı. 
~aş bır cemiuet · · 

deıı·ıı l . ·' ıçın 
~ , >ır fert için dahi " A 

çoguını;:anucaı· 1 . - nıerika ile ancak 
l ~ · ı . \. nr şey c . ti c cgı uır. .Fakr . emıye eri içinde ta-
t .h. dt hızım Ill!=:ab·ı· . arı ıuıızue altınır.o " ı ır:-ırıiz.,, elemişti. 
kamı,. Osmanlı saTtaıı~~~ -Medeni seviyeler aşa
lı tarıhinin en feci ha- gıladıkça CPmiyet sa
~ır~ılarmı temsil eder. ~'ılarınm , cemiyet için
lstıbdaı._ anar şı, harp- ue~i aza adetleı·inin sev 
lcr, hozgunlaı·, inkıra~ r~lı~ azaldığını ~örüı:
miitarekc, hep ont ., sur_ıu~. İleri Tüı·kiye is
i~!rırdedi~·· Kızıh.ıy iş~~ tatı stıkleı·i için Cemivet 
hoJ le bır denin içinde ve cemiyetler içiııd~ki 
a,ı.~ı temiz, eli temiz aza sayısı Lilhasse mü 
1 ur·~ n1illcti ahlakııııı; himdir. Kızılaya mmk-

Ankara 14 (A.A) -
Çine yar dırn etmek ve 
.Japonyaya Boykotaj 

yapmak için Londrada 
toplanan dünya k6n
fransı mesaisini bitir
miş ve sulhu tehlikeye 
kovan .Japon tecaviiz
lcı İni takbih eder bir 
kal' ar suretini ittifakla 

kabul etmiş ve bir ta
kım kararlar· almıştır. 

Bu karar arasında 
.J nponyaya her türlü 
kredi a~'ılmasına niha
yet verilmesi Çine kre- ı 
di açılmasına başlan
ması Japonyaya gide
cek petrola ambargo 
konması vardır. 

Balkan Antantı konseyi 
25 Şubatta 

Ankarada Toplanacak 
saflıgın t tan St vg"Ti beslemek. ona 
'' ı emsil ede· k 1 \ I··ıı··ı ı<> (ı\ •\) Suhatta .<\111.r<nr,~tl::ı g ı· ıe sırası geldik•'·C .vardıın t n '~ • .., ·· - > ~ ıı. " e.ıyor. Altmış vıı · •· y 1 1 k 
de · ., IÇın- etmek vazifesini ,,ap- \ 7 eni Ron1auva Ha- top aoClca ·tır. cernıyete hiç v ., ol 

iftira et ~ ... ımsc mıya kA.t'i değildiı·: Kı- rı·c·ıve Nazırının se- Ankara 15 (A.A) -rrıege bile kıy- zılay azalarının rnilyon-
~arnı~tır. Onu ınütar~- ıarlu gösterilmesine ça- ya hat edebil ınesin i B;d kan Antantı koıı-
ta~·a~ünllerinde diişmnn lışrnanız da lılzımdır. il kolay lc1 ştırına k için seyri yirn1i beş Şu-

•lll( an vatanper- - ~ 
~erliği kusur olarak Hizmet ahlakını en 1 Balkan Antantı kon- batta Ankarada top-
uıunınuştur. iyi temsil eden Kızılay seyi 11 ıesa isini kısa lanacaktı r· 
Kı- 1 bu ahlakın, .M illi Türk b. .. dd t · · t 

b . zı ay kuruluşundan faziletleri arasında yeri ır n1u e ıçın e-
erı, Yalnız temiz elle ne kadar geniş olduğu- bir ctnlİ!)tir. 

Çalışanın dcrril garb I nu da gösteren bir tim-k~tr • O t [T • • b 
' usııe metodik ·11Iış- sal olmalıdır. \.onscy yırn11 eş 

•nanın da örneo ı ol-
nıuştur. Gerçi 

0
daima. 

;~~UsLcL ilim ınünCVVCl'
,1ginin elinde lmlunu. 
şunun b"· .. k ı . uyu e lenımı-
;~li vardır. Fakat Kı- · p • t •• 1 • b 1 d 
' a:y Vazifelerinin. yal- arıs e gureş erıne aş a 1 
llız rn b ki ~......---d ' ec ur eme · er 

Tekirdağh 

~!~~~~~ ~.~l'l~~~;.:'a~~'. letonya ~ampiyonunu 14 ~a~ih~a 
~etler oh.tuğunu da dil- 1 ~ 

1 
banınek Hlzımdır. En magv U 0 Ju 
u%~~fl a~ızılay olm~k u 
liy , aaınaksızın ış- Ankan1 15 (A.A) - H . 

en bir takım hayir aşın güreşile ta-
v.e ~ardım müesscsel€- Tekirdağlı dün Pa- nınnııs. San11)İ)'Or1u rıcnı~ k. . . b 1 • 
l . L., es ·ı umunıı ıda. r'ıste üyü < bir ka- P ·lss J 
e l - c nıanı on (Ör-

. >ozukluğu ile ne ı~1IJ·,t lıl: lılızuı·ulıd1c:,. l garıb lı" L .. - ' ( ünct··ı tJa· l{t0 kc~da ı"kı· (!(j . il' tc-zat teşkil . .. . . 1 n 

er. ılk gureşını yapn11ş on1uzunu vere o-e-
Millt\tle . .. a·· ü ''e Letonyanın yüz 1 1 irm('k sur~tile )~en 

Öl '"' rın ruş un . ' [ 1 . d 
Çnıekte cemiyetler bıı- l lolo sı ~ etın e ve ı n1İştir. 

Tebliğ 

Yabancı propa-
ğanda ınenbaların
da n aldıkları ve 

11 ıenıleketi ıı ı izin ha
rici dostluk n1üna
sebetleriui rencide 
edecek ye dost nıenı
leket <leviet reislc
rin in vüksek şahsi- 1 ... 

yctJeriui ınüteessir 
edecek b~zı resinı 
yazı ve ya nhş ha
berler neşir ettik· 
lerinden dolayı Ada
nada çıkan yeni A
da na İstnnbulda çı
kan Haber gazete
leri üçer gün nıüd-

1 det le kapa tılnJJşla r
dır. 

Vilayet ~ütç !eri 
ça~uk yetiştirilecek 
Dah!liyc Vı>kftleli, vi

Iayct!cı in 1938 ıııali ~c

nesi IJıit\'Clerinin ~iiratla 

tasdik ediforek ~·ı·ı l •riııe 
vrtbt irilıııPSi i<;in hunların . . 
ne ::-ekildc hazılramak ical.ı • 
cttF"'•"iııi bildiren bir ta-.-
miııı göndermiştir. 

Yilfıyet kallroları: kul 
halinde tc~kik edi:eceği 

için unvanlarla. maa~lar 

ve dereceleri arasında 

mutı.ıl.ıakat bulunan me
mur, ınuallimlcr:n :tJctleri 
bir kalem olarak gö:ste
rilccck \'C buıılarnı dPre
ce: nıaaş, aylık ve serıe

lik tahsisatları gc<_.'t'll SC· 

ne ilt> mukaye:::-Pli hir su
rette tc~bit edilecektir. 

Yeni Lo~omotif 
alıyoruz 

l)evlet den1 i rvol-., 

lan venic.len S Jo-., 

koınotif 106 yolcu 
vağonu 816 nıuhte
lif Yük va<ronu 12 

ol b 

otoray ve 1 dinaıno-
nıetre vağonu al
n1ağa karar ver
nıiştir. 

150 Ka~ramanın 
mezan 

.Balkan Harbinde 150 
askcrilo Bulğar komitele
rine kar~ı koy:::ırnk şelıid 
diis<·ıı viizl.nı:-:ı Sevvidin 

~ .. )' .... 
\'O a!'lkerleriuin mezarı Lü-
lel.ıurg<1zm IIasküyiinde 
meydana çıkını~tır. 

Bu aziz kahramanla
rımıza Trakya Unıuııı1 

Müfctti~liğinin hir ~chitlik 
yaptıracaktır. 



Sa:·fa 2 -----

Gaz Kursu dersleri: 9 

Zehirli Gazlar 
- 1:3-

Yardını<:ı bııc.ı\,larıııı 

açar ve hast:1yı lıaeakla
rıııın arasına alır. lki lıa
cağıle hast:mııı ka l>a. et
lerini sıkıştırır. DizlC'rini 
bastanm il yak kem "lderi · 
ııin y:mma "eya paııtnlon 
ceplerine dokunacak bir 
tarzda yerle.,tirir. Ellerinin 
ayaı::ını hastanın lıöğriirw 

böbrek nahiye:,İnl' o su 
retle koyarki kii<;iik ııar
mak en son kaburğ'a ke
miğe dokunur. Parmaklar 
biribiriııc yapı .. ık olacak. 
baş parmak ta diğerlerine 
yapı .. ını~ 'aziyNte bulu 
nacaktır. 

Yar<lımcı ellı•rirıc hak· 
tığı zaman hu vaziyette 
iken pmınaklarının ncurıu 
ancak gürcbilccktir. Snııi 
teneffüs yapan hunun üze
rine Lir iki diye sayar \'(' 
kollarını ÖIH' UOğ"l'U uza 
tarak viicu<lıırıu ha~taııııı 

fü.eıine ya,·:ış ya' a.,. bü 
ker. Bu hareket ne <:• k 
hafif nede c;ok şiddetli ol 
malıdır. 

'l'ahıninf•n 3 . ~ saııiye 
zarfmda y:ıpılmalıdı. Bun
dan sonra sun ·ı tPncrt ii:-; 

yapmak için 3 diycrı·k 

geri çekilir 'c bu ~ayetle 
tM.yıkı kal<lıı ır. Bundan 
sun 'i teneffüs y<1 pan sii 
kfınet haline gelir . Ve 
bundan sorır~ ~imdiyP ka
dar yapılan hareketler b11 

u:-;ulde tıer dakikada on 
b ·ı;; defa öne, on lırş defo 
arkaya doğru hareket ede
rek nef Ps alıp venıwyi ta
bii ııefı'S alıp vermegc 
bPm.ct ıııclidir. 

4900 'o!tl•ık lıir <.'l" ı_;y, n 
kablo~nııı:ı ılukıııı11r 'l' 
yıı \'arh·ııarak ypre clii.,er. 
K111Hlisiııiıı öldiiğ'üne hii
kiim olunduğundan hiç 
lıir ~uıı'i tcıı<·ffii:-; yapıl
maz c.enazc bir tahta lrn
lii h(·ye konulur ertesi $a
halı za,·allı ağ·ı.ıuırı öııüode 
v nı ıı n ı k lı ii \' ii k lii rrti mlc 
• • t"' 

donmuş hliyiik bir cisim 
lınlunur. Bunun akciğer 
köpiiğii olduµ·n :.mlaşılmış
tır. üı~ınck nlıyorki amele 
ölıııeıııişU. Ve sun'i tcııc

ffıis y:lpılmış olsaydı ih
timal trkrar hayata geri 
d 5nen1 kti. 

Ağır Yak'al:ır da haE
taya hem suıı'i teneffüs 
~·:ıpmalı ve hem de oksi
jen \'enııcl idi r. 

Harpte Az KuUamlmış 
Zelıirli Gazlar 

Biiyiik harpte ya pek 
:11. kuHJ111lnıış yah11<l (~lde 
(1 bileıı netice ,.e mak::::ııl 
C'lıle edilemediği i<;in terk 
edilıniştir. 13unların istik
bal harplerinde tekamül 
ı'tıııi~ lıir şekilde karşıııı1-
za ı;ıkııı;.ıları ilıtimalı ''ar
dır. ~iıııdilik harlı kiyınct
leri yoktur oııun için hesit 
lıir şekilde lınhs edeceğiz. 

1 - Akrull'İn: Feı:a 

kokulu S:.if halde rcuk~i-ı. 

gözleri t.ıbriş ı•dcrck ya~ 
gatirir bir metre ınikft
lııııda 70 ga,ntiuwtre ıııiktı.

l11 huluııun:a orad<t otu
rulıııaz. 

2 - Kükiirt, dioksit : 

ULUS SESi 

ŞEHİR ve 
İLÇE 

I I A H /!J' R L l!J' il j 

1 Feci bir ölüm 

Bir adam alevler içinde 
can verdi 

Geçen J-:>t>rşenıbc günü, Savur kapısı 
n1ahallesinde oturan Halil Bekki adın
da birisini könıür ç: rp1111ş ,.e ayağı ile 
devrilen nıa nfra ld~1 ki a testen va n ö-111 çı-

....... • ol b 

kan1k ctrafi sannış \'e kendisi de alevler 
içinden feci bir surrette yanarak ö1-
nıüştür. 

Avusturya Başvekili 
ile Hitler arasındaki 

mülakat 

Sayı 852 

Suriye 
Maliye N<ızırı 

Hicaz devlet 
adam1ariie gö

rüştü 

Huzeteler. Suriye ıntı

liye nazırı ... iikrii El KıJ\'
'"ctliııin llicaz<la yaptığı 
~eyahat hakkıı.<h taf::ıll!it 
vermektedir. ~ii!.aü Eı · 
kuv\'Ctli Kral İbnissuıı i 
tarafından kabııl <1dilıniŞ 
\'C Hicaz devld adaıııları 
ile uıuıı rnül!l.katlar y:ıp

mıştır. Bu g<irfü~mcler. 

1Iic:1z - Suriye deıııirvol· . . 
lar.nın tamiri hakkında 
cereyan etmiştir. ~ükı ll 
El - Kuvvetli Hicaz:ın si
yasi ,.e tic:.ıri mahafillcrio 
de haraıctle kar~1lanıır~· 

tır. 

Sa~it Hi~iv 
Beyrutta 
31/2/193S'l':uilıli "El; 

kal.ı~s., gazetc~ine görC· 
sabık hi<liv Abbas Hilııtİ 

Ankara 1~ ( A.A) -
Hitlerin dnveti üze
rine Avusturya B:1ş 
vekili bu sabah oto
n ıohi l le Bortc-;gride 
gitıniştir. 

kili ile Hitler ara- paşa bugiin Tr::ılılus - ş:ı· 
sındald nıültı.kat tanı ma gı.:lmiş ve Beynıta <lo~ 

ru h:ırckct etnıi~tir. 
on bir s :1a t deva ın 

İki devlet adunıı 
arasında ilk def~1 
v ~\ki o 1 a n bu n l ü -
lakata hüvük hir 

-' 

eheınıniyet ntfcdil.-
diği Viyanadnn bil
diri l nıektec.l i r. 

Ankara l<l (A.A) 
A vusturva Bas ve-- . 

ctınistir. • 

Neşredilt'n n·snıi 
tebliğe nazaran bu 
n-ıülakatta iki ha
rici ve nazı rhı n dn 

"' 
hnzır bulunnıuş ve 
ınühikat rcsıni 111a
hivette olınustur. 

w • 

İki tarafı alaka
d~' r eden bütün 111 f

selt•lcr nö üs'ülınüs-
~ .) . 

tür. 

Teşekkür 
Kızıltepe MerkcZ 

Okulun(htki 24. yok-
sul çocuo·n elbise t-. 

y~ptıran l(ızıltepe 
l(ızal11 v Kurunıu f~.ıl·v 
ri Başkanı, BaşkHrı 
ve Ü yel eri ne teşek" 
kür ederinL 

Kültür lşynri 
Zeki Teonııı" 

----------~----....../-
Suıı 'i teneffiis yapanlar 

vUcudun k:ıtilaştığım ve 
öHiın lekeleri olduğunu 

tesbit edinceye kaclar snıı'i 
teneffüs hareketini terk 
etmı)nıelidir. ~h.scHl ma
den ocaklarında çalı~an 
bir madam 21 - 19~5 te 
tam 21 saat süren can
landırma ameliyesinden 
sonra hayata a vdct ctmj~
tir. 

Kükürtün yanmasından 
htsil olan bu cisim ök
siirtiicil, boğ"ucn oldukc:t 
zl'lıirli bir g-azdır. 1 pek ,.e 
:;-eker heyazlaıımasında 
''C buz ynp:ın eihazlarcla. ı-----------

lngiliz - ltalyan Ya~ınlığı kullanılıyor. Maskı! ile ko
rnnulıyor. Geıııilı•rde fare 
ith.fı amclycsi yapılır. 

3 - M irkaptan : uzvi 
kiik ürt. ıııii rnkk !l ha tıdı r. 
Fe"'kulade pi::; kokulu ren
ksiz. bir mayhlir. ~Jidc.yi 

Lulandırır~ kusturur saat
hnca kokmm burundan 
çıkrn:ız. Maske ile korun
nrnk kabildir. 

4 - Azot dioksit: 

Diğer bir misalde ih
mal yüzünden uc gibi ha
talar ya.pıl<lığını göster
mektedir. 11. 1. HH5 de 
A \'Usturyada bir amele ,Azot dioksit kendi ceplıa
~ir clek.tirik falJrikasında ncuıizin yanma::)ından lıa-

sil olur. Bayğııı ve tatlım 
tırak lıir kokusu \':trılır. 

Mühris ve ö~süıtücü ~az
lar<l:rnılı r. Ha vadu Azot 
<lioksit haliııo geçi ij!;irıdcn 
kırmızı, esmer renkleri 
Y~mlır. 13illıassa ukciğl'r
lcri tahri~ eder. Uoğ'tH'U 

gazlarııı tesiıleriııin ayni
dir. 

5 - Metil ~111fnl: renk
siz bir mayidir. Bı~lıarları 

-Sonu 3 nd sayfada-.. 

Ankara 12 (A.A) -
Da il Elinı es g;1ze-

.. t 

tesi lngiliz kabine-
sini İtalya ile 111u

ka ren et işleri ne fn
a li yetle devaın et
tiğini ve fakat na-

zırlar a rnsında il1~ 
tilaf aktı<>ıııı v~ı" 

~ .} 

nıaktadır. 
E<len ist ica J gör;' 

teri l ınesine kati ,rer1 
nıuarız bulunn1~1'" 
tadır. 



~Sayfa 3 
ULUS Sayı Sü~ 

1 Yabancı Basınlarda 
Sur:ye gazeteierine göre: 

1
1 

~ TELGRAF HAHERURi ~l~PİYAS~= 
A & Cinsi ı-

Kr. Sn. 

Milletler Cemiyetinin 
kararı 

1 ~tıriye .ınat.b~ntı, MH 
etler C(·ını) Nmııı Ha tav 

seçim ııizamııamP~i hakkı~ 
da ''C'n]i~i karnrl:ı meşgul 
olrn:ıktadır. ~inıdilik fıu
ı:;ıısi nıiitalı·:ıdaıı ziy:Hle 
Ct•rı"'' redı~ rı gı·ll'n trlğ'raf
ları lmynıaktad ırln r. 

~ıı~·iye ga7.<'tl'!C'rirıc· gö. 
ıe, :.'ı1ıllr·til•r ( 'rıni,·etirıin 
kar:ırı şu nwrkeıucdir: Bir 
koınisyon se :ilıııiştir. bu 
koMisyon eski seçim ka
rarını tf•tk"ı'' ('d"C'·I l "k . ·• . ...- .: \ mu ıı · 
ı se tasdik eılC>cek del"rilsc 
tadil edilecektir.,.' t"ı 

çiinciLii: Tiirl\iy<'nin do t,. 

luğunu ımıhafaza rtınek 
ve Yakın ~arkta Türkiye 
ıle işlıırli0fodc buluııuıak.,, 

lshn~erun~a 
Kurulan f ır~a mümessili

nin ~ir nıe~tu~u 
30/İkinci küııun/ ü38 

Sanca~ m.esels- ! 

tarihli "Elk.ı lıe ., g-az(·te~i 
lskend .. r;.;n\la kunıl:ın 
''El· lttiha<l el _ Yutanı,, 
fıı kası mft('s~i leı iııtlı•ıı ~a
hin (\•bara'nııı llıl'k t ulıııııu 
ııcşrPtmektEcdir. Şalıiıı Cc-sin~e 

f rans3niR poleti~ası 
~- t • 

Yine , uriyc ga7Pteleri. 
ne gö:-e, F'ran...ız ınuralılıa . 
~1 ,Bay Tl's~an drnıL, tirki: 
:Sancak rııcselı:ısinde li'rnıı 

~-anın politikası İi\ nokta 
ıı.zeriııde d ıı rın ak t:ıd ı r. Bi
n ıı · · Cisı: Sııri~'C lıukukıınu 

lıara. eski el - Ar::suıi'ııin 
bu fırka lrnkkıııLla y:ıphğ'ı 
teııkitkri reddrtıııPkte 'c 

1 
Zeki el-Arsuzi'ııiıı iki yliz
lii bir adam olduğunu id
dia Ptmektedir. Şahin Cc
lıareyt• g-örC', ZPki ('\ · Ar
suıi Tiirklere ben Tlirküın 
ben Tiirklr-rin dostuyum 
ben Türklük i~iıı çalışıyo
rııın, Araplara ise ben Ara
bıın, lskendeı un Suriyenin 
bir parçasıdır, diyeıı bir 
adamdır.,, 

~1;1h.~ıfa'l.a f't.ııwk. ikinci ·i: 
uslar Sosyetesinin ruhu 

"e llPlflleti\'le \'iiriimek. Ü-
w • ..........___ _________________________________ _ 

Zehirli Gazlar 
eiJa· • 
§id ı, boğazı ve hançer<.>yi 
b ıetıe yakar. Suda ça-
u uııruldui'i-ııııdaıı tesiri 

ncık l o 
11 1 

1avacıa göıtileıııc1 .. 
{\ Or ' )' 
S 1

( ırik asit (Tıız rııhu) 
~~lf~tik a~it ( ZnQ yağı ) 
.. ıtrık asit ( Keı .. p ) 

Ak:. aııayidc kullamlıyor. 
1 

A cı~erleri tahriş eder. 
'
110

nYak ( N ı,.adıı- ruhu ) 

13 ~laskeJ,"lrle korunulur. 
uı faLrikalarında kulla

ll~lır. t~rır-ffüs cihazı. ak
Cığerı • · 
kok . crı tahriş eder. Fazla 

• 1 ·ltıırsa IJunından kan 
gf'lırir. 

~rsı·ııikli ldirojcn: 
?Sforlı ldir0j n: 

H'\· J ~I " < rogcıı : 
adPn ··ı· ltıü . cı ıkte gürülen en 

t. •. ~uın bir zehirdir. :F'e\•
~ad 

e Yortunluk verir. 

Kan i~etir. ~arnm;ak ko
k usund3dır . l\lnskeleri 
vardır. 

Gazlarm Ta~'iyesi 
Gazlar mayiler giui 

unların taui ol8uklan bii
tiin fizik kaınmlarıııa t,ı. 
bidirler. 

1 - Gazlar daiına yu 
karıdan aşağı doğru ak
mak is~erler. 

'> _ Gazlar maviler - ~ 
gilıi toprağ'a nüfuz edPrler. 

3 - Oazlarııı Hınriıı
de tıbkı sularda olduğu 
gibi arnzi hava şartları 
tPsir eder. 

Gaz ve RUzğar 

Isınan hava yukarı çı
kar. Yerini • oğ'uk hava 
doldurur. Bu yüzden rüz-

l~tisat Ve~ilinin Uy~urma ~ir ~a~er Huğda~' ı 4 __ 
Arpa ~- _!} 1 50 

-Un -(Bir <;tıv:tl J G50_ı1 __ 

, • Ankara 14 (A.A) --

tetj,,J,lerı Bazı ecnebi matbuatın- ı >:ın --- i3 1 

~ ~ da Türkiye İran ve lrak 
~ nhUt --3- f>O 

.\ll•reiınek - B 1 50 
Pirinı·---- ını--arasında İstanbulda an-

Ank ~ım lJ ı\. A. - lk- tı konsutern mücadele 
ti:rnt \'ekili ve Zmrnt Ve- için bir müzakere cc
kaleti vekili ~al,ir Km:e- revan etmekte olduğu 
bir diin Edremitde zeytin tı~kkmda bir haber in· 

Sade.Yağ' D5 = 
TPre ya~~l __ I __ 
ZP\'1İı;-;·~ ()Q 

- · ._r.. __ - --

y:ığı fabrikalarım ''e zey- tişar etmiştir. 
Yiiıı _ı_:tf~ __ 
1 lPrİ i3b 1 

tin btihsalı iizerinde tet- Bu haberin esastan B~tdcııı---ıs --
kikler<lc lrnlundııktarı son-

ra Balikt'~İre döıımii::;- ''l! 

l'artıda Tiiocar ' ' <' <.)ilt

çilPrin i~t:rukilc y:ıprl:ın 

toplantı lla \'İlflyctin zirai 

\'C ekoı.omik vaziy<'ti lıak
kmda \'Orilen i·whatı tlin

leuıi~ rıorl:lr almış ve hu 

sabah izıııirc hareket et-

mü:tir. . 
Ankara 14 (A.A) -

Bkononıi Bakanı Şnkir 

keselıir dün Bulikesir
dcn İzmire gelmiştir. 

tamamen arı olduğunu 
Anadolu Ajansı Dcya-

_Badem içi 7~-= 
Ceviz 1D 

na mezundur. Ol·\ iz i<;i 35 

Sulh Birlig""' İ "1rahh!p :!5 -

- --

~\l:1zi~- 1<i 1--
konf eranSI Ke:;ıııı• Şeker 05 

'i'OZ"::-ı·l.ı'r 1 3~-
Ankara 13 (A.A) - Kah'' l' 130 _ 

Çine yardım Ye Japon- ~:ıb~ı!_l_ -==ı-5f)_l--
yaya boykot etme~ ~~. Çay 350 _ 
re dünya sulh bırlıgı Kıını iiziiın 20 ı _ 
tarafından tertib edilen 1 1 1, 1~;--_ ı s-ı--
beyııclmileJ konfrans dün ~al ____ ,_:!O 

1 

_ 

Londrada on dokuz mem- Pı•titil 1 ::30 __ 
lekete mensub dokuz Stıı;ıık 40 1

yüz nıurahhasın iştiı'akilell.iiiiilıiiiıiıll--•---• 
: toplanmıştır. 

........................................ 

·Kızıltepe merkez o~ulun~aki yohul · 
çocuklara Bugün sabah saat 

8,ao da Tren postasi 
gelecek, 10 da Diyar

bekir, 11 de Nusaybin 
Kızıl tept>, Derik pos
ta la rı gidecektir. 

Kızılay Kurumu da 
yardım etti 

Bu a kş:-ı 111 gidecek 
Kızıltepe ınerkez 

okulundaki fakir ve 
kinısesiz yHvrubra 
oku I idaresi 10 kat 
elbise, 5 çift kondu
rd ya ptınnış t ır. 

A K 1 tren postası voktur. yrıca ızı ay 
1 

" 

!!:1 rl;,ır h~ısil ol ıır. 1Wzn·ft r-~~ o 

hır birkaı; tül'lıidiir. Kara. 

dan ı.lenize dcmizdcn kara

ya esen riizgftrlardır. Gün
düz deniz ::;uyu ısıııır, gı·
crleyiıı hu lıaraı eti terk 
eder, bundan deııi"t. kena
rı olan yt>rleı de giindiiı 
ve !:!ece istikaıııııti d11rrj:-; 

~ t:! • 

mck ÜY.Crc dı:ınizden ka-
raya ,.e karadan denize 
rii7.g:'ı.r eser. Dağlık ~·erler
de llnha az ormanlık mııı
takada <lalıa ~i<ldetli rüz
gfufarl:ı k~rşıla:;-ırız. Düz 
yerdeki rüığftr şiddetin
den 2,3 metre tarh eder-

kuru nıu da 2-! kat 
clhise y~ptırarak 

vol<sul çoculdnrı se- 1 
~indi nniştir. 

s~k ormanlık ınıntaktı~ı 

ı:;idddini öğrenıııi~ oluruz. • 

irtifaı Yüksek oltln 
yrrlerdo riizg:1rlar yuka
ndaıı .ı;-:ığ'ıya doğru iner
ler. (Bunlara ~akuli rüz
o·ftr derler.) 
ı-ı 

Ifallrnki irtifaı az oJan 
ye ]enle rüzgarlar çok de-
f. ·t ·ı~a<Tıdan vukarı çıkar. .. (.. ._~ t"' "" 

Şiiphesiz gaz atmak i~in
<lı"! a:-;ağı inen rüzğarlar 

lıi:!in; i~imize dalla ziyade 
yarar. 

_Sonu \ 'ar -

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
' 

ULUS SESİ 
ABONE ve iLAN 

Şartları -·-Abone Sartları 

C.ı 

1 ~ -.... 
~ Aylığ"ı !::E =.:: 
:-.,.ı!I::v 
c- - -

Kuru~ Kuru~ 

Oı; Aylığı 300 
-- - -

Altı Aylığı 450 800 
-

Seneliği 800 1 1500 
- ---

IL4N ŞARTLARI 

trnnm beher satırından 
(10) Kuruş alınır. 

İlfm neşrinden mesuliyet 
kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 
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1 D AR~HANESİ 
Eaki Halkevl Binul Ha•a•i Daire - - ---

Teljraf Ameal 
Mardinde " Ulns Sesi,, 

Mücdly©lt 
icra Memurluğundan 

-, 

•• 

• 

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

Umumi Netriyat ve Yaııızi ııa 
Direktörll 

M. ~iret Bayar 
Baaıldıi• yer: (ULUS SESİ) Basımevi 

Mar~in Vilayet Def ter~arlığın~aıı MARDİN 
Ticaret ve sena yi 

Odasından 

~"" •oıl'!"""""""" ----


