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Hariciye vekil·m·z Hatay 
Bük reş te ~~l~~~~r~ı~~J}111i 
B. Aras Kral far af ın~an hDul 
e~ilece~, om.,n Baş"e~iliyle 
müla~atlar~a bulunacaUır 

Ha tav statosunu tan
zirnc n1en1ur eksper
ler kon1itesi n1üzake
relerini hitirıniş Ye 

n1ctinleri \'e koı11ite 
raporunu kabul et-
111iştir. 

Anknra lü (A.A) - Haricivc vekili 
İst<ı nbu lda n Köste nceve har.ek et et
ı11iştir. Bükr{Ş üzt=ri~den Ce.lcvreve 
R'İdrce I< tir. 

ŞEHRİMİZDE 
.Kırık kanatlar gUnU 
SayjUe kutlandı •• 

H n v:ı şelıidlcri giirıii ~eh. 
rimizdl' biiyiik bir tiay

ğı ile kutlul:rnmıştır. Og-iin 
::-ehir uaştan ba~a bay;ak
hula ılonadılıııı~. lıiikiıım·t 
üııiiııde ~aat 1 t de un~ tik 
uir ihtifal yapılnıı~tır. 

l
.Ankarn lu (A.A) - Hariciye Veki- · 
1n1i7. hu sabah 13ükrcş~· gd ıniştir. HDriciye Vekilimiz B. Rüştil Aras 

\' a ı· ı n a ks·ı nı h ~ 
~1teket edecektir. I~. Şehir Röııortajl~~ 
d ras Bükr<:şte bulun 

lhtifalua ilbayıınıl Bay 
Fl'lımi Vural. Ccmıb hu<.lud 
konıııtanı~ lıütiin ~ubayl:ır, 
i~yarlar, a~kt•ri ıııüfn'zı•lı·ri llğu sırada lorcıl ta

"at· •ııdan kahul cdile-
~tk ve Roınen Bnş-
~akanile nuıla kn tla r
t~ bulunacaktır. Bü
t~ıo l~onıen gHzetele
tı ~tişdü Ardstn Bük-
t ~i zi vnrctini fe,·ka 1-

ac~ ..; 
·•e 1 ·· 1 · 1 · 1 d · ~ nu lllll )lr ıa 1-

t~dola tak ka r~ıla nıa k 
Jt·. 

~·-
19MAYiS 

Gençlik ve Spor 

Mardin de 
·Sağlık işleri günden güne intişaf ediyor 
tia~lık Direktörümüzün nıulıarrlrimjze 

~lektt'plilcr, Il:ılk teşekkül
leri YC kesif Lir h:ılk kiille
si hazır lrnluunıu~tur. 

Kalad&n atılan bir topla 
ihtifale ua\\lanını~, wera:::;im 
yerinde vr resmi dairelerde 

a.nlattıkları - <;t·kili L>ulımaıı lıayrnkbır ya-

İlimiz Sailık Direktörü ı l:-kan i~lerini görnıt·k için ~ıya kadar indirih~rc~ sayı1"t 
B. NUıat Ero~nl kendı"aile go··. k l ]" k 1· ,, - ·ı 1 ıle scl!lmlaııaıı:tır. f,uııdan ·- an mı ar.. ·en< ır1r- 't.•rı - ·. . . . . 
rll•en muh•rrirlmize ilimi. ·r 1 . al l t •. ~onra Jıa \'a ;-;ehıdlerı ıııız 11;ın 

y rııi-.: \'azı e en yapın. ~ < ıııu- •. . . 
zin •ağlık dW"umu lıakkrnda il "ı f . SÜ\'levler vcrılnıış, bır ıııaıı-rn e tır. -anlathklarını aşaiıya yazi- ğ"a :ısker tarafından haY:1ya 
yoruz: • ıhlıl \"C İ\·tiurni d •Va- ü<; el silitlı atılarak geçid 

·· \illiyet Tt-~.,kilatı sıhhi mıza aid ınuvaffakiyPtlerini ·ı "ht"f ı ·ı - I re.s rn.ı e ı ı a e son verı -
n "Iİ: ~dlt1rinin emir \ e idu birer birer YC gögiis1erirniz rnıştır. 
;e:.i altında Devlet hizmet kabararak kayd ettig-iu1iz ı-sı-h~hl~v-e-ı~·ç""!'ti_nı_a~i ~i~şl:-<.-r ""'g~.,.i~l>~i 
leı i ara~ında 'ilayetin sıh başarılar karşısında, :;imdi- vekftletiıııiı. <;Ok miihim bir 
lıi şartlarım isi h ve halkın 1..le ze,·al bulnrnz bir kuvvet i.,ıo. daha girişerı.,ı. meınlPktt 
ferdi ve içtiınni sıhhatına "e imanla Çttlışılmakta ,.e Xüfusnınrn 4 H· liçiiniı b:1-

2arar 'eren amillerle mfica her gün bir az daha ıne~ud 1·mrlır:.ırı ih·lniıniı ı .... i 

Bayramı da·. dele, onları sıhhı ve içtimai gayelere ulaşılmaktadır. ve içıiıııat durnmıınu 1Jrtaya 
. uıuaven-ete ulaştırwak ve .Muvaffakiyetle görülen -Son" 2 ncl aayfapa 1 



Savfa: C') 

Sağlı · şl ri 

(l TLU~ SESi) l!'a • '!~>"" 0tc ', l v-u 

;!:.....--. __:.l ____ T_ e_lg~v r~af __ H;...__a=--e_r_le_ri...::......:..: 
ransız Hariciye 

Nazırının 

· lon~r ~ i i feti 
ıyor Ankara 1ıi (A.A) -

ısır Hü~ümeti 
Hariciye Vekili
mizi davet etti 

Sağlık Direktörümüzün Muharriri- ı 
mize anlattıkları 

Fransız Hariciye na
zırının Londrada ver- Ankara lü (A.A) -
diği zivafette Baş\'e- ~1ısır hül<tiıneti Ha-
kilin1i;de hazır bu- ı riciye vd<ilinıizi bu 
lunnıuştur. . kış i\1ısıra davet et--Baı tarafı 1 nci sayfada- ' tnı.honı hastane \'(' di. pen

k(ıyınağ·a yarayaı·ak bütün 

uıı::mrları bir araya topla
nıak maksadile köy hıfzıs

,'ıliha~ı hakkınd:ı. umumi va-
1.iyet, sular, sıhhi Ye ic;ti
mal durum. belli lJa:o;lı hm;-. . 
t:ılıklar ''C \'İ\'ec11<rc miıtt.:>-• • ı.-

allik geni~ l>ir anket açmış. 

IJ11 hu:o;u. ta umumi IJir fikir 
r.uinıııek \"e yapılacak işle

ı i tesbit etmek üzcrt dcr
h:tl tatbikıııa ~iri~iinck. b l 

işte itmam edilmek ii'1.cn· 
lmlunnım;t ur. 

Sılıl i Dor m 
Sılılı1 Vıırum ı- Eski ida

renin 1Jakını31zlı~ı karşısııı

da uir ~ok defalar ı:;ari h:ıı-- 1 
t:ılıklar i, til:lsına uwruz kal 
mış olan l\Ianlin. ('Umhuri- \ 
yetin kurulu .. ıı ve sıhhi irı

kılftba b:1~lnnın:ısile '' 1mha 
(:ôici ,. Emra7:ı sariye istil!il
larmdaıı :ızade lrnlııııştır. 

.. \f emlt>kr>tin l'oğrafi Ya
'l.İy ti. Huriye ve lr~ıkla nıii

cavir bulunması lı:ısauile lııı

J:ı~wı hastalık la nn $İr:ı vet . -
tehlikesi altında olan hu-
dut boyları yapılan müc:ı
del<' ve alıııaıı t:1ıhhı tedbir- 1 

Jer k:u :;;ı--ıııda. me"cut ,.<' 
. aiclf• L ııralara t·ııuazı s.ıri 

yenin sirayrt tehlikesi bl'r
taraf cdilıııiş l.nılııııuyor. Bu 
seneki ~ıhhl duı ıını ~ft\·:uıı . . 
rnrııınuni~ f t hir haldrdir. 
Tra on astanesi 

Hastane \'C Hispanserlc·r: 
Glin gcçtikçcı l'iimlwri)ctin 
fevizli ı. ıklarile a~ uııılanaıı 
)lnrdin İıu seııe cl:ıha ıne~ud 
Jıftdi ccleıc s:ı.hne olmu~- 'e-

lı:.fıletimiz buradn vilfıyct halkı
nııı "thlıl ,.< frtiuıal ıııu~n enf'tini 

' 
l:oruy:ı.n 10 yataklı asrı Lir 

selerile lıirlikü• Mit1~ at ' 'C 

Sanır lrnzalarımızdn. da hi-
, ___________ I nıis ve Cün1lıurivet 

Sağlık Direktörümüz 

Bay Nihad E''"oğul 

rer .Muayyene n~ teda,·i 
C\'İ f birçok n aF.rnfl:ır ilıti

van ~urelilc • :H·ııırn \'C l'aa-. . . 
Jiy"te getiı tın iştir. 

Herkesin gözii öııünd~ 

olan bu faaliyPt ş3y:ını 

uwmnuniyct bir lıalcfo tna
lııır dmiı;; ''e f'\"\'t"'ltt ViJ<1-
yet Mı•rkezi trahom endek
sinin te~bitine b~ıı::Jarrnıı~, 
Di8p:mscrlercle her güıı ~üz
lı•n·e ınüraı•aat('t mceeani 

) 

tının faaliyete geçirilnıe:-:i 

l1tıı-11s11nda irap edr.11 te~elı· 
biiı-leri y:ıpac:1ğ'IZ. l'ınunıi 
biitçe ile :ıl:1k:ıdnr olan !Ju 
lıtı8uslarda iıııkftn dahllin 
de itm:mına ç:ılışılae:ığı ~lip1 
lırsizdir. 

!liemleket Hastanesi 

Geçt>ıı sı:ııe şehir i~·iıı<le 
kaldııılacak pnrk ınevkiin

d" bir yPnisinin inşası f:n

nıti!e <ialıa :u:;ri ve rniikf·m
mel tcdıizatlı !rnrulması dü
~iiııiil<'rı .JIPnılek"t Hastarwsi 

i<:iıı 937-93~ yılları hu. u~i 
idan· ~ıhhat ve hayır i~leri 

bütt;l'sinde 30 lıin lira bir 
tahsi!ol.:ıt bırakılmış VC' iiııü

ınilzdcki ın:tli vı!Ja ir.sa fa-. ' 
aliyetinc gPçilmek iiz ere 
p l!l ıılar lını rlatt ı rı J mı ~tır . .Ay

j rıca bu yılki biit<;ede Has. 
• b)[JP i<:iıı ı:czaııe \'C Eczaci 

ta!ı~isa~ ı da kabul olunnıu~-
' 

tuı ki bııda F-:ıvarıı ııH·mnu-. . 
ıı·~·ı·t baş~rılardan biridir. 

. -
hüktl.111eti111iz bu da-
Yctten çok nıüteh~s
sis oln1uştur. Rüşdü 
Aras bu kıs bu <lave-,. 

te icabet edecektir. 

Velensiya 
Bambardumanı 

Ank ·ı:·a lli (A.A) -
.Dün \'( lensiynnın asi 
tavvareler tarafindall 
hoı11bardunınnı neti
cesinde otuz kisi öl-.. 
n1üs, 1 GO kisi va rala n-

Jlı • ) .. 

n11ştır. lngiliz sefaret 
hanesine obus parça .. 
lan isabet etnıiş Fran 
sız konsolosha nesin in 
bütün canı 1a rı kırıl .. 
n1ıştır. 

teda' i etiluıcktc bulunrııu~- 1 Mı·mleket Hastanesinde ••'" l •••••••••••r•••••••••• ~ tur. 

Vilfıyet :ı.1t1 rJ..eziniıı tr.t
hum nokt:ıi rıaz:ll'lrıd:rn umu. 
mi tararna ... ı lıu ay nihaye
tinde trrıı:wıC'ıı bitmi~ ola
oh:<'aktır. ;;iirııctiki \'tı1.i,rr-te 
giirc tr:ıhom c.1drksiuiıı 0;0 :~O 

<lan faıl:'.i olmadıgım tahmin 
edi~·oruz ki ınli<'aJt kmiz bıı 

C.>:lS <.JalıiJirıdc daha kıFa Ye 
Yt'rİmli neti<'cl<·r 'errccktir. 

hır kt·ı· • :ıyrılan yedi ya. 
1
: : 

taklı :ıir pa\'yon da mevrut : y d ' ' 
eıiz:1r1J:113rııı tt1crid \'C tecl:ı.- I! urt aş , __ ~ 
'!sioc hasreclilmiş ve bey- ; 
ldiklt> ıııulıitlufodeki Jıall.:ı : = 
ı,u ıııi kirı ıı:ıstnlığınctan vi- ı: Her yaşta Spor ! 
kn~e ıliişiirıiılmiiştiir. : yapanın başı vücll' ; 

Hirı r bin'r f':ayınasına im· 

1

: duna vük oln1aı. : 
kan olnıayau sıhhi ''e içıj. : "' : 
ın:ıi ıııtıa venet inkılfıularırnı- ı ! d (Y .. : 
zııı bu d:w:ıya :ıid mu' af- • T'enıiz vürek, OD : 

• ~ l .. Llt ' fakiyetleriııi kcm:ılı gurıırl~ : ru söz, güze vuc ; 
ka) d ettiğiıni1. gHııleıin iı;in- : • . , 

çeler İQin 
Oniimiiıdeki yıllar için 

Yil:1yctin digt•r kazaları iç-iıı

de seyyar tr~thonı tr...,kilft-
1 dp buluııduğ·urnuzu a;z Pde- '••••• ••••uı••••.ıııa•••••• 
ı lJilirim ... 



Sayfa ~ (ULUS SESİ) Sayı: ô~fı 

#'-------· !kırık kanatlar günüme le~etin hertaraf ın~a 
Zehi li ! Saygile kutluiandı 

Ankara 15 (A.A) -az ar Ha\'a sehitleri <rünü 
• • olan h~o-ün nı~~nle-\.------------------1# ketinıizi~ bütün şe

i hirleı·inde oldug" u o-i-Yazan: Ortn Ok~l Tnhiyc ügrctmcnl t:-t 

-7 

C:özyaş1 getirenlerin ek
ı:;erbi demire tesir ederek 
hem demiri hem de kendi 
terk.iplerini boı.ar. Buna ı 1:.ı 

ni olm~ık için konulduğ'ıı j 
lieınir ş;şenin içini pürslün
den iner• bir zarf koyHlak 
nıuvafiktir. 

Bunların ekseri .... i :ıçık 

ha\·a<la bir iki saat içinde 
uçup giderler. Ba1..ılarının 

l~ap:ılı yerlerde bir aydan 
fazla kaldığı göriil111iiştür. 

nıı g:ıılM. ıııa . ka mua. 
~'e11eleriııdr, liizuın~uz yere 
toplanını, olan g-alebeliği 

l.larrıtıııak hususumfa kulla-
'"' nılır. 

l{orunmu ve tedavi 

1 

En jyi ~~:ne maske kul
larıınakt ır. Fakat g:1zın tesiri 
iyi olduğundan ınaı::.ke ta
kıncaya kadar te. irini gö~
tl!rir. Uazlı sahadaıı çıkınca 
ara1.i de ge<,"cr. Bu gaz ile 
ga1.laıımış insanlara yapıla
c•ak ilk yardım derhal gazlı 1 

f:lalıadau çıkarım.ık \ ' O gazlı 
8ahadaıı ı;ıkıı)('aya kadar 
llıa kc taktırnıal• , gözleri 
~o) su \'C~~a binde drirt tuz-
u 8u i!e yıkamak lazımdır. 

. 'I'Pd:wisi için lıastayi i:;;
t~rahata sevk etmeli. Uözle
tırıi binde dört Borik nsit 
~;eya, • 'aılyoın bikarbonat 
t e Yıkaın:ılıdır. Ifay\·anların 
Cdavi..,j de insanlar g-ibidir. 

() Merhem siirmek mu\•:ıfik 
e~İldir. 

'~ .. l> ~'07.y:ışı gPti:-en ga.,lar 
kek Çoktur. Mühim olan bir 
aı; <lanPsini ınutalaa edelim 

! edud hsuğey. bi Ankarada da bü-
yük bir ihtifal yapıl
n1ış ve bu ihtifalda 1 Kloroseto lenon 

Beynz hir tozdur. Suda 1 vekiller,sav}ay}ar, sü-
criınc1 .. nöz.ii ve genzı yak
malda beraber boğazı tahriş 
eder \ ' t • öksürtür. Cildi ı s ır

ğan otu nun teıuaf:ında hasil 
ettlği yanın:ıJ:ır gibi yakar. 
C'ildi y~ıktı6ıı zaman el ile 
oğ'u ._ turmaımılı bol ı::u ile 
yıkamalıdır. 

Kokusu iğde çicegi ko
kusu vc\·a Yamk kur~un - . . 
lrnlem tatıta:-ı koku:::ııııu ~ın-

clırır. 

Bir litre Jı~,·:ıd:ı O.OOB 
miliğ'ranı ulur~:ı güzlPrdt•n 
ya~Jar getirir. Kiiç·ük sii'l.
geçlcrden gı:c;tiğiııdcn Lüyük 

si.izgPÇ kullanm:ık l:ızım .. 
- Sonu Var-

j el ve si,Til. büyükler, 

ZAYİ 
9:.. () - 927 Yılında &\tar 

din İlk Yatı Mekte
binden Aldığını Şe
hadetna nıeyi ğa yi p 
ettinı. 'Yenisini al~ca
ğınıdan eskisinin hük 
ınü olıııadığı ilttn o
Iurnır. 

J\ ız1Jt11pe .l\.:ı ;· a~ın:ı Bağlı 
lfoei Fnris köyürıden 

3~7 I loğumlıı Must:ıfa oğlu 
Mehmet K eradeniz 

:~ [Hava Şehitlerine 
l Hin göklerde uçak en <;elik T.ıyynrerıizlc 
Bugiiıı ağ"liyor Türkler yrre ~erilm,rnizlf' 
'l'ayy~reler rn;arkcn }ıpp hatıra o·eldiniz 
Göz yaşhm dökerken ya~ tuttu her yerimiz. 

Bugün matemliyiz uiı ulu şehitforimiz 
Sizler böyle yatark<m kanı gündür içimiz 
Azdır :.ıltın kaiewle yazılsa yatışınız 
Azdır tarihe girse ınaklJeriniz adırm .. 

"$b. 

Mrzarınız ü~tüne koyul:::ıa altın kubbe 
Az geliyor gözüme iıiçtir derim bu TiirlJe 
1...terimki: olmalı semada nıakheriniz 
YUce Şehitlerimiz Nurla dolsun kabrınız. 

Mardin Orta Okul S. 1 No: 141 
Artık Oğullarından 

Emine Artık• 

nıenıurlflr, subavlar 
a s k e r i n1üfrezeler, 
nıektepler ve binlerce 
lvı lk hazır buhınınuş
tur. Atatürk anıtına 
hava ş~hitlerinıizin 
kabirlerine çelenkler 
konulnıuştur. 

Ankara 1G (A.A) -
ı\Iernleketin her tara
fından aldıj!,1n11z telg
raflar kırık kanatlar 
ihtifalının her tarafta 
çoşkun sevği. sayğı 
teza hürC'tİ le kutlan
dığını hildirnıektedir. 

-1 PİYASA 

Klloau 
Kr. sa. 

Buğday 4 75 

~ohut fi 

Arpa :~ 

Mercimek 1) 
<> 

Yağ i.> 

Deri ı ı ı o 

Yün 50 

Radem 2-: ) 

Badem içi 100 

Pirinç 1 r; 

Mazı 30 

Zeytin yağı 80 
ŞE ... ker ·3r; ' ,) 

Kahve p>--·> 

Sabun fi O 

Çay aoo 

1 
1 



Uwuaui netriyat'vc·yaul.,lerl 
M~ldürU 

SİRE'f BAY AR 
Ha:;ılın:ıy aıı y:ızı lar geri ' ı· rilrnrz 
Baaıldıiı yer: Ulus Sesi Basınıe'Vi 

Yurddaş! · 

MA 
Ulu 

rli nıııh ~ullanmayı unutma .. 

• 'D 
• 

esı 

t~ 

ıDAREHANESı 

Eski Halkevi Binası Huaaai Daire 

Telğraf Adresl 
.\J:ırdiııd e uUJus Sesi» 

~: l1'iyatw 1a lturuştuı- · 
:~ ~ 
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