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Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Afustos 1927 ~kinci yıl 

'4tatür un 
'saıaha d 

sıhhA vaziyetleri 
ğr ·ıme tedir .. 

Büyük 
~ eser.. 

Büyük Şef geceyi çok 

rahat geçirdiler 
o ~. it. Atay 

~lh 
dırıı at ve lçti mai Yar-
~lllı~ Bakan lığının on 
~allla Programını oku
hE!lki r, Yeni senenin 

\a11nct:n ~ü.stesna haz- 1 
ardır· n ?.~rıni duymuş
ltıer~~ 1 l\uçük büyük \ 
tak 1 ~erde 17 bin ya-
ta ' 1>0 nı h · ile v u tehi has-
Ser e lıiı·çok dispan-
{! , \·e 
d~cek bunları idare 

Ankar~ lü - Ata- den sonra saat 13,15 te 

türkün Sıhbntı hak- aldığ·ımız radyo habe
rini aşağıya yaziyoruz. 

kında Akşa 111 rcı po 
ru ~ s<1 g"·ıdadı r. 

• <..: 

Asabi ~ r;ı z1a rda 
hafıf t~ık a t ~şild'ır 
eYilik Y~r unıuıni 

~ 

h<ıl d:ıh<\ ivi nnbız 

Ankara 20 Radyo: 
Riyo.~eı İf•u 111h 111· tılll u
mi kdtıjJIİfJİ1t<len: 

1 - llei.ı.;i f•1tm hm· 
.ı l at ii rk ii n ,ı.;i/lllİ va;:. i
.tJ<Jl I",. i ha!.·!. m da m ii

n nı P tt ı z <1111 10~ te- 1 davi ve illİİ."'aı·ir ta-

l ~H:f füs ~u ha rn n. t ln)>leri ıaraİindan bu. ~trrıek .~8 droyu yetiş
ll"ıi rn .~Zere icab eden 

J Uesseseler ! 
r ~ l~ğer 

•) '/" ( ) -U ;, :? n. • sabah saot 1 O da ve-
1 ·ı · ı . . 

~ apı v rne8e1e yalnız 
0au ib~ Yatak d!vasın. 
b~riYet ~:~~~saydı, Cüm· 
~~()granı Ukumetinin bu 
eltttıau i 

1~1 Cok kısa bir 

ı·ı en rapor ı1t·mct 

mrul deded i ı·. S~N DAKiKA: 
2 - Rei.~i cumhur 

ttiree 5ıncte tebakkuk 
tu 1 egıne ·· 
t · ·aı. şuphe yok- Büyük Şef Atatürk 

Büyük Şef Atatür
kün sıhhi v aziyelleri 
hakkında bu gün ögle-

Al u.' ii !'ı~· !JCl'f1.tJİ fOk iyi 
,qeçirmi~ler.!A~abi al'az 
zail olmaktadu·. Sıll
hilige dofj1·u yib tut
mafja başlanuştw. 

ar. l\at b · b ~ı. bir . ~r hasta ya-
llz ıbtısas ve ci·· 
~~M. 1 Şebekesi u" ·t" malı ? Fakat biz Meş-
~ '4 llıa ~ une 
~ 'Ytner n.ışsa, onun ne rutiyet ilim efendilerin-
Yelleli}{1 olabilir? On den bazılarının bu has
t ar<lını ~hat ve İçtimai talıkları saya saya Ana· 

tll~tu ·nın ~~~nlı~ı prog- dolu Türk neslinin in-
bu ~~hass· 1 bılhassa kıraıa mahkum olduğu 
h lıın ıs eden k 

i~cı Tntiesse 
1 

.ısını, iddiasında bulundukla· 
, en ·d se erı hep ·:> 
ı e te ı are ede k .

1
. 1 rını hatırlamaz mıyız . 

"U n kact ce ı ım 
~ tnenııek rosunun da \ Eğer nüfus açıkta 
1 atından et çocukları ise, bütün maddi varı
ş Olacağ dtamarnıan- nızı ve cehtlerinizi top-
J\t .. 

1 ır · layıp bir kaç sene için-

On yıllık sağlık 
planımız lYablz 102, tene(-

1 

f'iis 20 ve hararet 

t 
. derecesi 3tJ ,8 di1'. 

esıs : 17 bin yataklı 150 hastane 
edilecek, yeniden bir çok dispan

serler. ve sanatoryomlar 
kuruiacak 

------------------
DigerRad-

1yo haber-
ll 'J'~turk'ün elin de hepsini çatı altına • 

~P, ~~.rk~.Ye, Yalnı~ ~e~ alabilirsiniz. Fakat ne Sağlık 13akaulığı ha- müze ve scrom çiftcili~i- · 
er Ulturs.. a sıhhi ne zirai, ne de 1ırladığ·ı 011 senelik bir ııi ,,ücuda getirile<'ektir. lerimiz 
i ışan de~ ~z, fakir ve fı'l"· ı,.ı zaruretler bö.:vle plfrnla ).'urdun uıuhtelif ı - 10 srmede yapıla
.: ~t gıldi: Hasta 
u el"hı k tel~f · d ·ıemez· Fennı·n '.·e riııdc 17 bin '.·ataklı cak i~lcr: ~u suretle lıu-Şeıe .. ı· 'l' e etin öyle a ı e ı . 
()~ l va d bütün val'dımlarrna ve 150 ııa::-tanc tr::ıb ede- lftsa 11dilcbilir. "27 Yilft-
ıı ~an lı ~ ı ki yüzde ., ' 1 • ı 5 4 ·ı ~ 
l~1lıut sıt eşı trahomlu, hepsinin miiddet kısalt- ceği gibi bir çok.1 a Ebe ycı te yenil en O n a · 
tıı~"" brnaıı,. Y. abut.... maktaki faydalarına ınt>ktepleri açac:1k, Sı h- yette yüzer, 10 'ilfıyct-

'"' a hat eni::::titiileri eti"1cr, J tede 150 - 500 yataklı 
ngısıni say- -Sorıu 2 nci ayfada- . uıücauclc hey'etleri :-;ıhbi l - Sonu ~ rıci 5ayfada-

iç Sayfalarımız
~a~ır 



Sayfa 2 (Ulus ~eıi) 

10 Yllhk sağhk :·~~~m~··•••••ı, Büyü~ 
A • Ha~~1rD~1r: er 

planımız ı+•••••••••••••••••••••• es 
. ı;!l'ff 

17 bin yatakh 150 hasta
ne tesis edilecek, yeniden 
bir çok dispanserler ve sa

natoryumlar kurulacak 

.SaX·Iık \'C Sosval Bakanımız B. Hulusi l"'l • 

-Baş tarafı 1 nci sayfada- yataklı merkezi akıl has
tanesi 16 yerde 80 ar ya-

hastane. 

2 - 25 Kaza merkP.
ziııde sihhat merkezleri, 
iki yenle beheri 500 y:ı 

takh Lirer verem sanator
yomu iki yerde 25 er ya-
taklı ccrahi verem sana
toryoın u ve iki yüzer ya 
taklı pereventoryom, 30 
vilayette yeniden verem 
mücadele dhipanseri, 4 
yPrde de beheri 500 ya
taklı akıl hastalıkları has 
tanesi, lstanbul'da (2000) 

taklı doğumhanesi, 5 yer-
de 250 şer yatakh, şifa 

bulması kabil olmıyan 
hastalara mahsus müesse
se, 2 yerde 500 er yatak
lı darülaceze ve ihtiyarlar
yur<lu, yeniden 5 çocuk 
hastr..ne$İ, bunlardan baş
ka 6 yerde köy ebe mek
tebi 2 tarabum hastanesi 
ve enüstütüleri, sıcak 

memleketler hastalıkları 

ve sıtma cnüstiltüsü, 375 
kazada seyyar etil ve da
ha birçok i~ler. 

R©ı<dly©--
---Hc§l(b)~1rn~ırömn:z 

~eın~erlayın Hütôınetine ~ücuın 
Ron1a 10 (Radyo) 

dün akşanı Lond
rada n1uha lifler ta
rafından neşir olu
nan bir bayanna
n1ede Çen1berla yn 
hükiın1etine şiddet-

le hüucunı edilnıek
te, İ ngilterenin si
lahlannıa progra
mının arttırıJnıası 
lüzünıü ileri sürül-

1 n1ektedir. 

Maccar 
Siyasi mahafili 
Roına rn (R;ıdyo) 1 zarfı;ıd,-: bir deği

Maca r siyası nHl- 1ı şiklik olnıad ığı n ı 
hafili son ~4 saat bildir111ektedir. 

Alınan lttisa~ Nazırı Berlin~e 
Berlin ( A.A. ) -

Alman iktisat Nazı
rı B. Funk, doğu 
cenubu A vrupası 
ile Türkive sevahe-

., "' 

tinden bu akşnn1 

dönn1üş ve garda 
Türkiye büyük el
çisi le Bulgaristan 
maslah:1 tgüzarı ta 
rafından selan1lan-
n1ıştır. 

Mısır tahvilleri çekiJdi 
Kahire ( A.A.) -

Yüzde 3 faizli ve ik-
ran1iyeli Mısır kredi 
f onsiye tahvillerinin 
dünkü çekilişinde: 

1903 senesi tahvil-

}erinden 670,842 nu
maralı tahvil 10.000, 
1911 senesi tahville
rinden 384,514 numa
ra it tnhvil 50.000 
frank ikran1iye ka
zann11şlardır. 

Beynelmilel ~züın ~ağı kon~resi 
Ati nada toplanaca~ 

Lizbon ( A.A.) - bağı kongresinin 
Üzün1 bağı kongre- 1941 senesinde Ati. 
sindeki beynelmilel nada toplann1asına 
da.imi bagcılık ko. pren'sip itibarile ka
mısyonu, gelecek j rar vern1iştİr· 
beyn :: lnıilel üzün1 

Yedinci Tıb Kongresi 
Ankarada açı

lacok olan yedinci 
Kongresine iştirak 
edecek olan doktor 

ve diş tabiplerinden 
bir kısnıı Ankara
ya gitn1işlerdir. 

Mevkufların 
Askerlik vaziyetleri 

Adliye Vekale- kufların her üç ay
tinin vilayetlere da bir askerlik vaz
ya ptığı bir tanıin1 iyetlerinin bildiril
üzerine hapıshane- / mesini istemiştir. 
lerde n1evcud ınev-

-Haş tarafı 1 ncı •' jb9 
rağmen , fidan ıı 
zamanla büyü:· 

tec 
Bizler halkl . ~ 

etmeğe, ilica ıll ) 
mağa başladı1'· bf 
başlangıçların d: 1~ 
dan ! İtiraf etrrıe ı;ııO 
dır ki ~ıbat bıl .,f 
mız. maddiın~00 oe 
~~n .~l?.üsiinU tlltı~ 

go:z onunde ··sıerr 
k em i y e t go i''e 
ehemiyet verıll ğı 6 

işini tam yap~tJ tıO. 
ne edindiği içıo, 
muvaffakiyetıer~~ 
etmiştir. Bu n1~ıi· ' 
yetler, evelA b ·eri' 
T .. k müne"' ur dtJıı 
eski zamanlar teı 
ma bedbinlikt~ıı e' 
tt. ı·· k wuıı ~ e ı; ur .. 0 ~ 

memleketi biltll ttlr 
lıklarından J<llf tl~ 
süratle kurtarfll ~ıc 
şartlarını norJJl 010 

mek mümkilO 
nu anladı. ! 

B
. . . ..,,, ıJl 
ır reJhı.., fiF 

yetini bilhass\.ıe 
içtimai eserle~~ bo 
edebilir. çuoJi.il 16~ 
ler, kara ne JtP' 
nıp kuruıaıııs~ J 
lak yüksek bl~i) 
ve insanlık se vv 
mahsulüdürler~ 
leri vücude ti~ 
için, memıeıce 6 
nın başındıı, e~ 
trahomlu, "~~rı~ 
tandaşları ıın ~oC 
rince uyku5tl. 

11 
zideler hdk1

' .ıt 
·ıı" ıa.zımdır. B~. ece 

günleri gorir 
bakılmıya~ ~ , 

1 

bir mesuııye ıı' 
olarak başıfll oi( 
lacak, bô.111 6 
trahomıuou~~ 
vi edilmedı ~ 
adamların d~ıı 
caktır. 

"'eıe 
Elimize. t' ,,l 

yetin biç ;~ır i : f 
bizim degıl'1 1j~ 
vaziyetin 1~1,1 

Arazi Tahriri ~e;!~~~~foı~~deı 
İşte Atatiir~ılt 

Arazi tahriri iş lanmaları hakkın- planının 'ç11~ıı;'f 
1 · · "k· · . · . larında 9ııı erının ı ıncı teşrı- da alakadarlara hır h .. k .. eti ad ·~ 
. k d u um .. ıerı 

nın sonuna a ar 1' tebliğat yapılnııştır. I hesap gtıll l•io 
bir neticeye bağ- · ıerini be.zır 
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JJ <§1 ıP> © ını D ©! ır 
~an~oya ~oğru ilerlivorlar 

'tı~Oına ll f 1 
1okv ~ Radyo] <lirler l\lareşal Çan-
~n: o~an: Dom ı kay şek in şinıdiden 

SıbıJd· . -
rl lıonı ırıyor: Ja- Han kovadan ayrıl-

ıe d ar li k 
0g.ıı Oğru . an ovoya dığı bildiriln1ekte-

' ılerlen1ekte- <lir. 
·br 

• 

l -PiYASA 
Clnal 

f KUoaa 
1 Kr. il Sn. 

Buğday 3 50 
Arpa 2 75 Aç Un (Bir çuval) 650 -
Darı -3 
Nohut -5 
~fercimek - - s 3 
Pirinç =>"> -.... .., -Sade Ya& -

I"" 90 A 
Tere'Yaerı 

- -. "" 
Ze~·tin ya~ı -- --

70 

Mardinde 
ılacak ehli hayvan 

• • • v 

ergısının programı 

- Kısrak Şubesi : 

Yün -·-
30 vav:ular -ıı ~ir i . . 

:~~ ~ılız Deniz Tayyaresi Deri 35 
Badem ~o 

=ı tık ayğı 
_ 1 şarttır. 

Serğilere iştirak edecek kısrakların müseccel 
ın hükümct veya eşhasa ait mtisf!ccel damız
rlard:ui hasıl olması ve pedigrilcri bulunması 
Birinci ve ikinci mükafat 4 - 10 üçüncü, 
ü mükafat ise <laba yaşlı kısraklara verilir. Badem içi 95 Dürdünc --- -ı:e~ 2ki. DIQ)ıro~l:~.~ 

ifl, şı alarak meçhul hır ıstıka-
Cedz 12 

; Teşhi Ceviı i~i --
:35 r edilen klsraklar için 16 mü· 

- Mahlep ----- '(,7 

3ğı 

, b~ Aı mete doğru uçtu 
:,&ff ~ ağusn _ 

0 
... 
0 ' ı ·•ıar 1 ı nu- rilı11İş'tir. 

ııi, h · a 1 bir ı· · ı · 
c ıdto I ngı 1z 

verı ~ıa P anı ~lr. Har-

l\lazi 12 
1'. esme ~eker 35 

1'oz :-eker 31 . -
Kubve 120 -Sabun 15 -
Ça7 _ _ 3i5 

-

- Adet 
-
- i 1 

-- 1 '> 

1 

.. 
- 3 

1 - 10 

kafat vardır. 

Mükafatın Nev' i 

Ririeci Mükafat 
ikinci 
t çüncü 

l>ürdüncü Mükafat 

Miik.Uatın ~hkdarı 

71> x 1 - 75 
50 x 2 - 100 
40 x 3 - 120 

3o x 10 = aoo 
595 :~f dıt ~tın İdaresi altın-

v 1 llct" 
·pet lla gusa liınanı -

Bu hidroplan iki 
zatı al<liktan sonra 
n1echul bir sen1te 

K u_rn , :"-::,... 115 
l'ı~kmez 15 

! 
---- · D Bal 1 50 - Tay Şubesi : 

·o ~f &"elnıişti r 
ııırr. ~ • 

r ~ ılisr 
~ı~ tahın~nden geldiği 
0

10 de
11

._ ın edilen bu 
b il u v 

İr 
1 

Çagı, . resn1i 
llliş llektup getir-
l'llıse v~ ... ~urrnın ko

r ıgıne gönde-

~ ayan tar ... 
... Artık uzak 
~~ .... 
'"~ı eketıere 
•~ıtt Ql'ınızı ondila 
~~t llthıeye lla• 

Yok: 
Aıoııa. 1, •• 

Orıa.aa k ıerl>eri Hamid 
?~unuı bu lıüyük 

Lır fırsattır 

'-----~----
Yurtdaş! 

laça~çıvatan 
Ha,ini~ir 

doğru uçup gitn1iş
tir. 

ln~iliz Mette~ 
• 1 

gem ısı 
Bu ayın 26 sın

da Vindictiv adın

da bir İngiliz n1ek-

tep gemisi İstanbul 
lin1anını ziyaret e
decektir. 

istanbulda 
1 • 

~ır tsrzı Otolu 
Açıliyor 

İstanbulda bir ter
zi okulu açılıyor. 
Şeraiti anlan1ak 

ü ı ere taliplerin 
ı\1ardin kültür di
rektörlüğüne mü
racaat etn1eleri ilan 
olunur. 

ABU NA VE İLAN 

ŞARTLARİ 1 
.-----ı[ Abone ~artları 11----

Mllddet Tllrklye içln Harlc için 

t'ç. Aylığı 30u Kuru~ 500 Kıauş 

Altı Av lıiYı . ,., 450 ,, 800 ,., 

Seneliği 800 1500 " " 

İLAN ŞARTLARI 
İlanın beber satırmdan (10) Kuruş nlımr. 
İlan neşrinden mesu liyet kabul edilmez. 
Günü yecen nushalar (1 O) kuruştur. 

saf kan 

Sergilere 6 aylıkdan 3, 5 yaşına kadar olan 

arap tayları girer bunların ınüsccel olmaları 

şarttır. 

Teşhl r olunan sal kan arap taylarına 
16 mük l\fat '7erilir. 

Adet Mükfıfatın Ne" ' i Mükafatın Mıkdar -------
ı Birinci Mlikafat 75 x 1 75 

2 lkincJ 50 x 2 100 

3 Üçüncü 40 x 3- 120 

10 Dördih1cü - 25 x 10 - 250 

545 

t - Sergiye duhuliye ücreti yoktur. 

2 - Bir hayvan sende y:.ıluız bir ~crgiye iştirak 

edebilir. 

3 - Bir senenin sergisinde birinci gelen hayvan 

diger senelerde ancak ikinci üçüncü dördüncü ve 
beşinci olarak sırasile mük bafat landırılır ve bir ha
yvan müddeti hayatında e~, sergiye iştirak edebilir. 

4 - Yarı~lara iştirak ctmel:. üzere, lıazırlanmakda 
olan hayvanlara sergiler de mükflfat v~rilcmez yarış
larden iki sene kadar bir müddet evvel uzakla~mı:;-

1 olan hayvanlar sergide kazandıkları takdirde mükafat 
lir.veri 

5 - Mükafat kazauan hayvanın sahibi hayvan 
genç yaşında satın alarak kendi elinde talim ve ter
biye etmişse mükafatın nısfı hayvarıı kendi elinc1c 
doğotup büyütene diger nı~f ıd:ı. talim ve terbiye euip 
sergiye getiren yeni sahibiııc verilir. 

6 - Sergi kayit ve k:ı bul muamelesi rn - 14 
_ 15 - 16 - 17 / 1.Te~. / 938 günlerinde veter

ner direktörlüCTünde : 8 - rn - ~o / ı. Te~ /938 tarih-e 
inde de havvanlar wuaveıw \·e puantaj edilir,/21-
22 Cuma, Cumatesi gür~lcr i ta:-oifü ve kazananlar ilan 

i edilir. 23/1. / Teş / 938 p:t7.ar günde kaz:ınanlar ser-

-----------llİI-----•• gi mabalindc teşhir c>uilir. 'frşhir üçüngdür. 
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JDAREHANESİ Ummnt Neşriyat ye YllP 

Direktörü Eald e.ı~· •l B_.f Daire 
M. Siret Bayar " 

a .. ııc1ıtı yer: (ULUS sESİ) 6 ---· 
T eliraf Aclr .. l 

Mardinde "Ulus Sesi,, 

YURT (Q)AŞH 'VlUl1rt<dit§l~: 
Türk evinin şe

refli ana nesi kiler
dir. 

yanbir ev, Çocuk· 
suz bir yuva kadar 
tadsızdır. 

Kavanoz, kava- Bu güzel anane 
noz reçeller i, şişe I mizi yaşatahm. 
şişe şurupla rı olma- . 

TürkHa\IS 
Kurumun' 

••••••••••a•a•a•a•••aaaı••••a•C•••aıaaaaaa•aaaaa y d e; ················································ ar ı m 
i! y t d 1 ~~ :: u r a ş , ~~ " 
H KuRouGuMuz tı=AeRi- ~~ Bu yardım en~~ 
•• • 
!5 KALAR VI~ VAPTIGIMIZ ,,: b •• k b. d b0 u ii u ır yur ) •• DEMİRVOLLAR ... •• • • •• :: Hep ulusun biriktirme güeüne :: d 
!5 dayanır. !! cu ur . •• B ... 
i$ u gücü arttırmak hep senin ii -------------•• ... ti' ... , . d d' •• --~~ :: e1ın e tr :: ~~~~~,~~~~~~ 
:: ...................................... ,._.,.,.:: .\'1 A M E R. • K A d'1 

1 ··················~··················· • •••••••• ~ 1 (} 
t: ~~~-~~~~~-~- ~ 1 ~ IR TORK roc· uG~ 

)MARDINC) ~I Y ~ 

u sSesi 
• ~ HER TÜRK çocuGul'll~ 
1: 1 OKUMASI LAZIM si~ 
t:~ ROmAN 

{A3~~0M~VÜ ~ ~ Fıyatııı;o kuruştur 
• 1 Kiraya da verilir. A 

Doğu illerinin en mo~e~ ~ir B A S 1 M E V 1 O 1 R 1 ~:~~~~~~~'7 
Her nevi Defter Çek Bo- Yeni getirttiğimiz 1 Bir varmiş ' 

~ b , ,.,'.., ' fantazi ve kübik W. B · k UC.ı' 
no. i'l1ak uz. Kagıt başlık- harflerle cok şık l'1' lf YO ffi ? 
ları, Kartvizit, Davetiye, reçete kAgılnrı ~'\ 
D~var af~şleri, .Sinenıa ve basılır. ı 
Tıya tro bı letlerı çok güzel ~fü ct>Jlithancmiz vardır. ~.,• 
bir şekilde basılır Ye kısa Her boyda kitau, defter J; 
bir n1üddet içinde tesliın ve sair bütün şeyler çok ~~ 

· ·ı· ~ık v<: bcgı:>nilccek şekil- /T~ 
cm ır. de tcclid edilir. 1 
Verilecek 8iparişl er. göderilecc~\: paralar M:ırdinde ( Ulue Sesi IJ 

Basmıed ) İdare müdürl iiğ'ü namına gönderilmelidir. ~~ 
Dışarıdan gönderilecek sin:ıt'i ı;; nümunelerinin ok"Jnaklı bir (( 

rsuette yazılmasını sayın ınüştedlei'imizden dileriz. {( 

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

Evvel zaman içinde 

ÇOK GÜZEL HiKAVe 
KİTABiDiR 

f 

Sattık için İçi çok güzel Hi kii,-!c 
Masallarla dalu bu kitibı her ç 
ğa tavsiye ederiz. 

Yur~~aş ! Kaça~cı vatan ~ayını~ır, 


