
ahib ve Başmuha.ıriri 
SiRET BAYAR 

\fonıleket mcuatıine aid yllzılara 
aytaıarımız a~ıknr. 

ua~·a~~ yazılar geri 
verunıeı.. 
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Sayısı 100 Paradır. 

Gazete ve Gençlik .. 
lüı·kiye gibi inkılc1h 

ve dernokl'at ha.va· 
tı Ya~a~ an rnernleket. 
le,.rJe bir gazetPye dü
şen ulusal ödevlerden 
lıiri de daha küçük yaş 
ta Yetişenleı d ıı ba~la 
Yarak mektt·b ve mem
leket geaçligrnin "'aze 

nıayı amaç ediocrı baş
ta Ulus Gazete.si oldu
ğu halde İ.stuıı bul da çı 
kan biiyük gazetelerı 
nıizin ı\tekteb ve mem
leket gençliginın inkı-

tJ~ . b 

en htit'ade etnH·k im-
kanlarını hazırlamaga 
Çaiışnıa ~ıdır. , 

Bilhassa oı·ta çağ'rla 
bııtıırıan çocukJaı·ı. Or
taokul \'e List•lel'i l>i
liı en gençlt~ri inkişnt 
eden bilgi ve alakala
tile ku.rı~acak!a ı hC;t· 
Yattaki öc.levleriae ha
~ı~·lanıakta Ga~eteler -
ed~ ~a.ha çok istifade 
üıtı <1ıgı tecriibelerle ıo;a-

0lrnu~tur. 

. Bu hususta eıı ileri 
gı Jeıı Vt! rnuvaffak olaı ı 
tnenıieketıerden biri A
~l ·rıka lır. Al nan.vada
l. a on dol\uzuncu asır uas a 
d ~ ııg-ıcında Liselerde 
ıgl1I' rler • .Jer gibi ders 

Cl·d\·~ııne bir· de "Ga
~e·e ·· 
v. ~urat1,, konulmuş 
01 bundan çok istifade 

Uuınııştur. 

şafı yolundaki Ye-
' jııılı çalışnıalan biz \' İ · 
Ulyet gazett 1cd için bır 
Öl'rıeK ulrnulıdır. 

Ultı:s ~esi, bu Yazı
fe ve lıi1.rnctleri gör. 
ııek azırııJe lutwgu ça
lışma ,\'olunda ~taun
laı ıuın IJıı ka1, mı nıeıı.
ıeket gen~lhdnin du~uıı
ceJerıne, ilmi musaha
be, tal'ibi nıütalea, fi. 
kır, sau'at ve ede i 
eserler üzeriııdeki ten
kitleriue ayırın ış Olıltııı 
ınakta Jrr. ı 

Mlinevver Mardin 
!gençıeriiiden bu yolda-_ 
,kt ~ tllŞlllHl~E.!_~it 
şunce ve emeklerini 
ktHRı·ak halkın •>Z dilı
iief.togrn --gidişimiz~ , 
kitlevi düşiinüş \'e du
yuş harckeılerimize hu 
veı·melerini bekleriz. 

Siret CH 1·ar .. 

llizde gazeteden her Ank.\ra 27 r\. A. -l<t}ı il <lnre . . . . f" 1 -
t'f " ce~ı ıçın ı... \. 1111 u · :ı yı n 1tı gu ı 

KAMU TAYDA 

~~de fikir ve teşebbüsü k Ü toı>ln n tısı nd~ ye. tıınhııl'ıyetfp, Atatü k 1

0kıfl'b ni r\ vukatJık kanun b a ıle do~ muş ve 
aşıan11~tır. ~ layih<\sı ile hava 

00 h saldırn1nsına dair firı· rn uriyet Maari- l - , I· ın ve01· rn··r d t og '~nunu n1uza \ere 

Kuruluş Y•Iı ı Agustos 1927 

Hatay' da tahrikat yapanlar şid
detle takib ediliyorlar 

T ahrikatçıların elebaşılarından 
4 kişi tevkif edildi 

ı\rıt:ıky:ı 26 (A . A J - mlitldet önce te\ kif edil-
Antak:ıy;ıda Dıır:ay;:k 1 ıııii' hulun. ıı Aıjo iııiıı 

ıııırır:ık:ısınıl:ı talırikfı• ın 

1 

İrnrd rı:i ~a:-ib Aıjot"iıı ile 
d~·~':.uıı <'tııı11 ... i ,.~~ yeıı idı;ıı diğ"er. ü~ ralırikatçı tevkif 

1

11 Jaıııl;ır rıı.ıııırı c.Y:tr:ıJ:ırı. ı•dılıuı:;; ır. 
ıııa..;ı iizC'ı iııı· dıııı gı·('P / fleı üz elı~ geç·frilıııo 
u lll :ılı ,ı 11 (' d t• 1 lı il· ı ıııi\' ol.ın d ğı • r uoı t t:ılı-

_\"t>r k~ı,,etlni ı:ırafıı.daıı ıikfü~·ıııın IJ1duııdıı.~ 11 .)tri 

... ıkı bır nrn~tınıın .' wul lıabe r \ crı•ıılere lnıı. ürııl·t 
•ıı~ '(' c·ı tırikatç larııı 1 tan:ıfından ıııtıkfıfaı 'adG 

··lttrnş hır ıııd·ın OllılJ bir , dilıııi~tir. 

Cumhuriyetçi Ispanya 
r~rankoya yardım eden hükfimet
erin Jiman ıanııa akın lar yapacak 

1 

Valimiz işe başladı 
Evelsi gün şelırimi

ze gelen yeni Valimiz 
Bay ümel' Cevad Ök
men <Hin viJAyet ma
kamına gelerek işe baş
larn ış, dafre rüesasını, 
ıneınurlRr·ı ve diğer zi
yaretçileri kabul etmiş
tir. 

Hay Ökmen daire 
ı·üesaaından vilayetin 
muhtelif işleri lıakkın
cia izahat ;ıJar·ak llas
bıhalde bulunmuştur. 

Saadahad 
paktı 

T· hr 11 '.!.7 ..-\. A. -
Ü k, c, Ir·l\ ,.e 

Afg ı ıı elçileri, H·1-
ı··c~,e ı c z ntirıt·ge-

<.. k ö devlet 
· ı . 1 d 1 z ur i-

Madr·idden bir gürlinüş 

l!,, ol ıı ~; . ; d. b.ıd 

p k ı rıı ıı ı uusudd<ılc 
nu')haJaı ını taati 
etn1işlerdir. 

P~ris ~() ( . \.) - ı İngilter~yi h:ıber- ı 
Cunıhuriyetçi İspan .d<lr etn1 ş İr. 

1 
y ı hükünıcti keııJi 1 Her iki lıüklınıet Vivıı ne 27 A.A -

ra . · u ı·e a p r - . . 
C··flııle Yenileştirdiği ve kabuJ etn1ıştır. Urnhu . 
da rıyet okulJarm- ı H . d, 
aı.,~~etc ve rnecınu- amı ıye ıılman Ya~udileri 
haıı1 n, hıllıassa ma-
fad<! ga~etelerden isti- f p . t 
Ve . edılrnesine önem ayas a 

j er Verilmiştir 
Ok · Payas, :6 - Bir kaç 

~~''dil ll~a terbiyesinde 1 giiudeıı IJerı burada bu 
va,if eı·ı!ıden beklenen lııııınakta olan Haınidiye 
· eıer·ı · · J •• d J ı~in 1 Yapahilınek mektcb geını:s1 <. un e s-
beş l:tftada veya on krnderun 'c Be) lanJıJar 
fa ıng'~de bir iki say dan ıniirekkeb bir lıryeı 
Qıet ~d ll lllak8ada hiz. / taıafıııdan Zİ) arel edil

ecek şekle koy- • miıtir. 

linıa n "e Ş< lıirl Tine 1 öyl" hi ı· lı;ı,.. kel° ıı / Poli; Direktörü a-karşı )'apılan hava / J • .. • . • y 
_ 

1 ıet ce erı uzerınc hudılerın parklara , ı ucu ı ı ı. ı ı ı ı w 111 u- . . ... .. b h 1 
l l 1. l ·ı · · ı l / cu nhun \'etçı lspn n- ve un1ın111 a çe e-' a >e ı J ı ı n ısı o - · - . . J • • 

1 .. F·· ı. yanın ncız:ın dık- re gırn1e erını nıen ılla{ uzre r.1nno . . .. 
1 ı ~ · · t 1 · katını çekn1ıslerdır. etnııştır. 'uvvet erını <• ~vı- · · 

Ye eden n1en1lt'l<et- ----------------------

ler linı,,,ıılıınııa lrnr- Diğer telgraf. haberlerimiz 
~· 3kınlar y:ıpılnca- j . . d 

1 .gından Fnuısa v~ .. 2 IOCI Sayfa a 



V abancı 18.lasınlarda 
TlYI ırküye®cdl~ 
Hava kuvvetlerine 

yardım 

ı incelemeler: 

ı 11 111 TEL G R Af AB E R LE R i 11111 TIMUR G~RGlN 

lngiliz Basını: 
Türkiyeyi ya.kın ş·ırk- edi ldiği şehrin vPya köyün 

ta en kuv,·ctli hava filo adıııı taşımaktadır. 
suı a sahip kılmak için Her sene Cümhuriyet 
bUtüıı memleket halkı i~· bayranıında bu suretle sa-
b. 1. . . n·ş bulunu''Or 1 tın alınan tavv;trt~leı e me. ır ıgıne gırı 1 ·' • • • b 

~on 7 yil içinde T:Jyya 
re cemiyeti tnrafındmı sa 
tın ~ıırıımş olan t:ıyyare

lerin a ledi crı nşağı 250 yi 
bulmuştur. 

Memleketin her tarafın

da her şehir bu hususta 
uhde:;ine dli,.en yardımı 

esirgememiş \'e hirçok yer
lerde her köy kendi başı
na bir t:ıyy:ue satın ala 
cak kadar para top!:ımı~ 
tır . .Milli ha ''a kuvvetleri 
ne hu suretle ilave edilen 
her teyyarc, ianenia tcnıin 

ra:siıııJe isim konur ve u 
tayyareler Tayyare cenıi
vcı i tarafından ask~ri ha· 
~'a ku"vetleriııe hrnliyc c 
dilir. Tayy<ıre Cemi~ ı·ti 
bJndan maada menıltıkc 

frı vecrfüıe piyanko faali -• t:ı 

yetiui idare etmektedir. 

Tayyare Cemiyeti ay
rıca u';uş ve Planörliik mek 
tepleri açıııak suretile nıeın 
lekettc uçuş hevesini art
tırmaktadır. Bu faaliyet 
At:ıT irk ktzı Sabiha Gök
çenin idare~i altındadır. 

Yunan Basını : 

Top Kapı Sarayında 
Padişahların muhabereleri 

Bevol'rludan Yazılıyor: • n • • 

'] op kapı sar.ıyında pa-

di~atılarm nıulıaLereleri de 

mcydan:ı çıka~ ılnıışrır. Bun 
lamı arasıuda Yunan ih
tilftliııe aid mektuL YC 

raporl:ırda vardır. ~liizc 

müdürü R. Ttth~in Or bun. 
Jarı tasnif ettikten sonra 
ültenler halinde 1 e~ eue-
cektir. Bn Pvrakın bulun
duğu mahzen patrikhane 
kodckslerinin muhafazası 

için yapılan kar~ir mah
zenle Lirliktc yapılıııı:; 

olacaktır. Keza bu \'t>Sİ 

kalar sar:iy<la pek ÇOl{ 

feııerli katib "e tercüman 
istihdam t:di1mektc oldu
ğunu da gii.-terrıırktedir. 
Bu ve:ıikalar meyanında 
patriklere 'ı>rilerı ferman
lar da tıulundıığıırıdao, Fa. 
t ihten sonra gelen pat
riklerin sırasıııdaki hata
lar düzcltilebilect ktir. 

Belediyeden Rica 
Her yaz mevsiminde 

olduğu gil-.i hıı günlerde
de yine sokak ortasında 
Kar aatılm:.ığa başlanmış
tır. 

Çok gnekli ohm bn 
karlar ::.okakI.ırm bin bir 
ÇP. itli toz ve toprnkları 
katılarak iJylece eatılınak
tadır. 

Bt>lediyemizden böyle 
soknk ort:ısın<la \'C bil
hassa paslı decitereJerle 
kesilip satılan bu karla-

.nn mümkm olduğu. ka
rlar temiz camekanlı ve 
kapalı yerlerde satıJırı:ısr
nın teminini memleketin 
urnunıi sıhh<ıtı 

rica etlerim. 
n:ıonna 

Filistinde 
Karğaşalıklar devam 

ediyor 

İnceleyen 
Zekl Teom•• 

(Ş e refet tln .A.lla in 
eHrillien alUUDı,tll'. ) 

Timurlenk 1317 (Hicri 
!?5 Şaban 736 Salı gecesi) 
de Ortaasyada Keş şeh
rinde doğ"du. Babası; Tür
kistan kralı Gazan Hanı:ı 
sınır komutanlarından Tro
gen = Turag<ıy'dı r. Timu 
run anne~i Cengizin to· 
runlarından Tekin Hatun
dur. 

Kudüs 26 A. A. -
Filis•.inde kargaşa

lık la r de v tt n1 e tınek 

tedir. 

Dün Tel :ıv ivde n tı
la o bir bo ı ıbı1 dan 

dört Yahudi varan-
.; 

<lığı g ibi bu sa bah 
tn a tıl a n diğer bir 
hon1ba<l :-1 n dö rdü 
:d'Ttr o1nıa k üzre l") 

yc:d i Ar:1 p yara lan
ı:ı ıştır. 

c::JJ <§\ iP> ©ili) v ©l 
Yeni~en etonomit te~Dirler alıyor 

Timıır da Cengiz gibi 
bir eli kapalı \'C kaul:t 
dolu olarak doğ"du. Mü
neccimler: yıldızlara b:ı
karnk: 

- Bu çocuk büyüyünce 
imparatorluklar alacak· 
dediler . 

Timur çocukken yal 
nız asker oyuulaıı oynar. 
arkadaşı ı rını kendine b:ı1 
lar, onlara krallık eder. 
t:.ıccerikli olanlara rütbe 
verirdi. Bir gün ar kadaŞ
larma: 

ı-·okvö 25 A·A -
ol 

Dün~Ü kabine top-
lnn tısında venitkn 

~ 

a lın rı ca k ekonoil1İk 
tedbirler t edkik t'dil-

nıiştir. ' 
Tedbirler üzerin

de hüku n et c z ısı 
a rasında ihtılaf var. 

Seçnıe Haberler 
- D"dem. çocukları n· 

dan biriniıı kral olaca~rP1 

sövlemiş.. O kral berıiın, 
ba~:t sıdtk kalaca~ınıı:ı 
yemin edin, dedi. imam Yahya 

hasta 
Sau' acl:m verilcu lıi r ha

bne nazaran Sarılıktan 

f'Jıt•yic..! ha~ta yatını~ (1Iaıı 

Yeıneıı lmaıııı lıııaııı Yalı 
ya, son giinlcrde roırıafo .. 
madan muztariptir. lfo 
güııler<le İmam Yahyanın 
sol lrnc·ığınıl,ı felç kl:::la
ııııştır. Do , ıorlar Elkııri

ye'ye gitmesini ta"siye 
el uıi~lt·n.liı. 

İran Veliahdi 

Mısıra gidiyor 
İran veliahdi , bu 

p ğustos ayı için ~11 -

sır'ı ziya ret edecek , 
İskenderıvcde k ra-

"' 
lın misafiri olaca k 
ve bu vesile ile ni 
ş11 n lısı P renses F ev
z; ye ile t~ ntş ;.l c,ı k
tı r. 

Bir Fransız uçağı 
düştü 

Fransada bir askeri 
tayyart• diişmüş ve içeri
sinde bulunan Hava ııaza
rcti erkamhar Liye:-in<lea 
5 zabit, bir zabit \·ekili, 
Lir telsiz memuru kömür 
halini tılmıştır. 

Esti kuOüs Müf tösü 
Londrada n biJdi ı lr. 
d iği ne göre eski ku 
<lus n1üft üsü Beru 
ta ya kın bir st•yfi
ve ika ıne etnlt kte-.J 

dir. 

Onlar da venıin ettiler· 
BüyUdükleri;ı<le de sadıi' 
kaldılar. 

-Sonu var-

----------------~ 
Yugoslavya Başvekili 
Ro ırdn bu f unnr'I 

Yuğosl(! "Ya Bnş''e 
k ili B. StovndinO' 
viç b r:ı be; lerinJe 
h .ısusi k<ıleın ıJJ iİ 
dürü olduğ·u h :1 lcfe 
Ht lğn1da c.!ö ınıiif 
tür. 

Mısır · f ilistin 
~emir yolu üierin~' 
Tedh işçi l~rin ~1~( 

j sır - Filist in def11 ~, 
yolu üzerinde ~:P 

Kahireden bildi. kö prüyü berh:t .. ı 
rildiA·İne göre Yeni ettilderi ve bu Y~1~ 

Yeni Mısır 
kabinesi 

Mısı r ka bint sini ,\1 cı h den rnun~k~ l9 ~ 
nlut p: .ş,\ l t şkil et k, si lJiği Kudustil 
miştir. bildirilmişti.~. 



ULUS aml 

~ 'l_Y_u_rt_ta_n _H_ab_e_rl_er____,1 
lr11~ özerine yazı yazan 

Adam 
t6k ~ltlerikada bütün kll
~k'1aıı Yazanları bastıran 
Patıı. er aslında bir bekçi 
uleti •klahnın tırnakları 
tofet~ıe Cumhur Reisi Ruz
h.'ıı+. uı tercUmeihahnı vaı 
'Q,'ı!,'14f, • 

a areket eden me-
zar Taşı 

ln ·1 ~ gı terede bir ruezar 
Şı h~r y l" · tiıw · 1 ıstıkametini de 
"' ırmekte · · lffilH 

Oturmak ~elrnru 
d' Kalköılei bir Hintli ken
t 

1 arzueile ve 40 •ene o-
1 Urdu~u yerden bir an bi
e kıpırdayıp kalkınam1ş 
tır. 

tn Şimdi ayakları tutma 

11 
•kta vp her yere araba 
e &litUrülınektedir. 

Hepsi 14 rakam·n~a 
darı ~~~anlı Pad!şahların-
ş ırınci Ahmet 14 va-•n<fa • 
8ll} tahta geçmiş 14 yıl 
b tanat sürmüş ve 14 giln 
asta yatarak ölmüştür. ........_ 
---
ULUS SESİ 
ABONE ve iLAN 

Şartlan 

t\bon;s~ıarı 
"""""----

~ 

A \'lı2'J 
... 
~ c.> 

. "" .. c: ;::: = 
:::ı- t!-
::- ~ :ı:.!:?' 

............._ 
'uruş Kuru~ 

Oç Aylığı 300 
~ -
Altı Avlı"'ı 450 800 ----.:.__:__ -
~enelii.Ti 

ı.........._ " 
800 11500 

h IL.~N Ş.ARl 1 .ARI 
anın heoer satırından 
UO) Kuruş alınır. 

1!~n neşrinden mesu-
'Yt-t kabul edilmez. 

rıu u n geçen nushalar 
(10) kuruştur. --

~ 

1 

Yabanı Ağaçlar 

Aşıianiyor 

Bodrum - Asırlardan
beri de\'am eden göreneğin 
tesirile kedııi ballarına bı
rakıhnış ve büyüye büyüye 
orman balına gelmiş olan 
delice zeytin 'e oblatlar 
dan istifade edilmesi düşü 
nillmüştür. Hükumet bura
ya miltahassıs ve memur
lar göndermiştir. On bin
lerce zeytin aşılanmış, yi
ne on binlerce ahlata ar
mut aşısı vurulmuştur. 

Böyle devam ederse 
hiç bir tarafta yabanı a
~aç kalmiyacak, alınan 
mahsulden hem köylü, lıem 
mcıul.,ket istifade f'decck
tir. 

Hasankale~e 
H ısn nkrl lt'n in fi ı. 

z•rilyas köyü civa
nnd<l f ci bir Tren 
kaznsı ohnuştur. 

O civan.lan gı çer. 
tren, Hızırily~1s kö
vüne beş yüz 111etrc 

y H k 1 aş• ığı sı r· ~ d ·' b i ı 
gardifren n1üvaze
nesini ka ybetn1iş ,.e 
~l Ş •ğıya düşn1üştür· 1 

T ra~om~an sakın 
Bllha••• &ara si· 
neklerden kaçın 
ve oau yafatma 

T•cth'.>111 huln sıcı • 
bir h,ıst.ılıktı ı kt n-

dıni ve ;ocuklarını 

ko u çare olarak 

sık ~ık ellerini sa-

Terme kurakhktan 
kurtuldu 

Termede üç ay
dan beri y a ğ nı u r 
yağnıadığı için tar
lalar iş1ennıez bir 

ha le geJnıişti. Bir 

kaç gün evvel ya
ğan ve altı yedi saat 

devan1 eden yağ

n1ur çok faydalı 

olnıuş ve köylü tar
lasını çapalan1ağn 
ba~lamışltr. Kur~k
tan ekilenıiven nıez-

~ 

ruat ta ekil111ekte
dir. 

PİYASA-
Claal 1 IUloaa 

~-----:..;;l ıtr;::. 11 sD."" 
Bu!!day 4 
Arpa 3 !" 50 - --· 
ün (Hir ÇU\"al) ö50 
l>~lrı 3 
Nohut -4- 50 
M ert'iıııeK - 4- 50 
Pirinç 22 --
Sadt> Ya~ 90 -

-Tere yağ-ı -- 75 --
--

lı•,\' tm yar!'ı 60 
lÜU 4{f --
IJni -~ 35 --
~------- -
lfallem 
~adem içi 
( 't-\İZ 

Ce' iz içi 
Malı lep 

Mazi ,, 

1\ esme :Şekei 

=>;;> ...... 
:-

&5 
20 
40 -
--

12 - -
35 
32 - -

--
-
-
-
-
-
--
-

. Kah\'e 125 
- .. ;-. ı-,.-11-l - --- 45 1 

Çay . 3ıO = 
Kuru iiziiın 20 

Pek nıez----ı-2-2-

~aı -40 1--
-,-,P-ı---· t-il ____ 35 --

9--·- - - -- --
~uçuk 

hunla yıka kendi Vurddaş ! 
ınendil ve havlunu 
kullan çocuklarına Kurduğunıuz fab-

ı , 

kullann1a kirli eli.. r k~.tar ve y~ptığı 
ni kendi gözüne ve nnz Demiryollar hep 
çocuklarının gözle- ulusun biraktirnıe 
rine sürn1e bilhassa gücüne dayanır, bu 
kara sineklerden ka- gücü arttırma senin 
çın ev onu yaşatma! elindedir. 

1 
" 
i 
ı 

ELDİVEN 
J:ıkiden eldiven yalııız 80• 

ğuk havalarda giyilirdi. Şimdi 

isebilhassa Bayanlarda her mn

ıimdt eldiven giymek bir mo· 

da olmuştur. Son yıllarda mo· 

da düşkünü Bayanlar , iki 

adımlık bir yerelJile eldivensiz 

gitmiyorlar. 

Eldivenin ilk dafa eotuk 

memleketlerde keşf edildiğini 

zan etmeyiniz. Eldiven bir çok 

modaların çıktığı yer olan Mı· 

sırda ke9fedilıni9tir. 

Uluij gazetesinin 2 Mart 
t:ırihli nüshasında okuduğumu 

za göre Firavun Tutankamenin 

mezarında bulunı.n elbise do· 
labında ilk dafa olarak giyilen 
eldivenlerden ~ir çift bulun

muıtur. 

Orta zamanlarda birinin di· 
ğerine eldiven hediye etmebi, 
onunla dostluğunu artırmak is
temesi ve onun elini aıkmaaı 
manasına gelirmiş. 

Eldiven ancak on birinci 
asırda Avrupada yapılmata 

başlanm19tır. 

Sayı §6! 

~on moda bir saç 
tuvaleti 

4 - Glase ıhlh eııleri dt> 

btnıin ile yıkayıııız. Üzerinde 

hafif lekeler kalırsa elinize gi 

yerck benzin ile siliniz. Eter 

eldivenidis çok kirli iıe ılık 

benzin içinde yıkayınız. ( Ben 

zin \Jir Şİfeye koyulub a.tctten 

indirilıni' sıcak su içine ko
nursa ısınır.) Eldi\ enden temiz 
benzin çıkıncaya kadar bir 
kaç dafa yıkayınız. Ye sıka
rak temiz lıir bez üzerine ko 
yuııuı, üstünü örtüııüı. Ve ku· 
n•yuncaya kadar bir kaç. da fa 
oğunuı. Yalını kuyu renk el
divenler üstünde çizgi olma 
ma.sı için oğulmaz. Beyu el
divenler Talk ile oğulur. 

Moda olarak en ço\r. giyi· 
len kadın eldivenleri ipekli, 
yun, POrdösU7et Gln• eldi
venlerdlr. Eldiven çabuk kirle· 
nir. Onu ikide bir değiştirmek 
herkese; elveritli gelmez. Bir 
ev kadını için eldi venlerln na· 
sıl temizleneceğini bilmek ~ok 
faidelidir. Eldivenler şu ıuretlı 

temizlenir. 

1 Tavalye ve Ne .. hatler 1 

Evi11i:de davetliler fnı
lunduğtt zanıan 

1 - · 1pekli eldivenleri te· 
mizlemık için ele giymeli vo 
sabnnlu ıu ile yıkamalı, sabu
nu içine akıttıktan sonra hafif 
necıli iken asıl şeklini vtrerek 
Utülımeli. 

2 - Yün eldivıııler; el da· 
yanacak kadar ııcak suda yı· 
ka.nır, ılık, aı aabunlu suda 
c;alkalanır ve asılarak kurutu

lur. 

3 - Pördö11Uyet eldivea· 
ltri temizlemek i~in ılık ıu 
içine bir kaç damla zeytin ya· 
tı damlatınız. Kirli eldivenleri 
bu suda yıkayınız. Saf suda 
çalkaladıktan ıolll'a kurumak 
için sıcakta bir yere koyunuz. 

1 
Yarıya kadar kunıyune& iyice 
otuoturarak ıerı.ı.euıeıiDe ıuer· 
dan vtrmt yi._ 

Evinizde davetlil.r -ı;a 
ya misafir bulunduğu la

man bunların bardakla

rını Masa, etejer gibi ci

lalı tahtaların üzerine koy

duklara vakıt hasıl olan 

lekelere hiç üzülmeyiniz. 

Biraz potrola ince Tu• 
koyarak iyice eritiniz . 

Sonra bir pamuğu buna 

batırıp l~ke çıkıncaya ka

dar yavaş yavaş oğ1ıla

ym1z. 

Yitik 
1341 itmesinde gerede 

ilk Okulundan aldığım şa
hadetnamemi zayi ettim. 
Yenisini yaptıracağımdan 
eıkisi11in bukmü olmadığı 
ilAn olunur. 

Gercüş te 
GEREDELi 
oabatı Şe•kl 
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