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Sahib ve Başmuha.ıriri 
SiıttT BA y AR 

\1ernıeket 
menafilne nid vn:ı:ılarıı 

sn 1 ı · 'B ~ a arımız a;:ıkıır . 

Sayı 936 

28Mayıs1938 
Cun1~1 r tesi 

• asılınayan yaııiar geri 
verilmez . 

J . - s~i.Y:As AL G UNDE L i K T.Ü R K G Az ETE s İ = """ . -
~ayısı 100 Paradır. 

Onb· · -ırınci yıl K·uruluş yılı ı Ağustos 1927 

rMi@l~ır©lf ib>lÜl'lt~~~Üıri1Ölfil Büyük Şef Istanbulda 
liifi) liJJ~~lk.@ır~~Ü (b)üt'\tü İs_t.:ııhul :l/ A.A. - 1 ıııizi !eşrifetıııişler-

l~t'IS ! CUnıhur Ata- dir. 

Hariciciye bütçesinin müzakeresi tü.-kNbu gün ş -hri- 1 k 
isan ayı içinde i 

esnasında birçok hatipler Hatay işi ithalat ve İhracatımız 
üzerinde söz söylediler 

Hatay~ati ~ar~eşleriınize 
Ya~ılan tezyi~ hareketine 
hrşı ~üKünıetin seri t ~-

~irler almasını iste~iler 
Rüştü aras dedi ki: 
Mutadımız olan soğuk ~anhh~la haKkı
mız~an va ~avamızuan emin olarak 
Hatayda~i ~ayıd işlerinin sona ereceği 
Y~~m günler~e ta~arüz edece~ netice
yı ~eklemekteyiz. Haricive Vekilimiz 

Doktor Tc~ vfık RiiştU t\ras 

Ankara 2'"' ·' J\ - ' - ı B .. _ / •'-'· · n1uza \eı·esi bir ~-ok 1 ne gcçilnHsİ için 
uyuk ınillet nH.-'C- hatiplerin dış poli- lıüküıuetce s< ri tet-

1 isi \) ·· 1 .. I 
' ugun (U top an- tika ve bilhassa Ha- birler al11ıtn~s1ni is-

~ ısında Ekono·11i, tay ıneselcsi üzerin- ten ıislerdi r. 
lıraat ve Haricive de söz söylcn1eleri- Ha;icive vekili T. 
Vel<~\leti hütçel~ri.ni ne vesil~ oltnuştur. Rüştü .r\ ras \'erdiği 
tnüzakre ve kabul So··z alan ),ı'rnıı· bı'r H - _ cevapta, ata y et-
etınişti r. l t'b· ı b' · · . ıa ı ın ıer ıra ay- rafında geçen 111ü-

Bu suretle ınnsraf n ayn Hataydaki zakereler ve bura
bütçesi üzerindeki vaziyeti nıevzuu ba- dnki Türklerin va
lllÜzakereler bit111iş his et ıniş ve Ha ta\'- zi yeti etra finda iza
;)l~luğunda n varidat da yapılınakta ol~n hat vererek den1is-
)Ut.çesiniıı nıüzakc- seçim esanasında ı tir ki: . 

Aı\kCl ra ·a A. A. - bin liı«Hiır. 
Nis·111 <1yı11d·1 ıı1e111- l Bu nıikbır g<çen 

lt·ketin1izc yı1pılan it- 1 
senenin ;ıynı ~'yına 

lıalttt l.:ıynıelİ ı.ı ınil nBznran ithalatta 
yon ,)'jj bin, ihn1cat bi1· nıilvon 55~ hin 

ol 

k1\'n1cti U nı~IYon 40~ liı ·c~ hir n rt1ş vardtr. 
• ol 

~~~~~~·~·~~·~···· ···~·~ 

Kaçakçıhk yapan arı 
Yul'dun dağları bile kabul etmiyor 

:?~.:?3 /5/ D~-rn Ue(·e~i kı'~·t· at:m yurtt~ı:-;;larn ncı-
kaç:ıkc;ılıkt:ııı g(·lmı Tlalil ınnmnk elılC'n gelırıez. ~.,a-

oğlu lia$aııııı derzafar:m ı kat icra kn\'\ t•tleıiııirı sı-

11 sı;·tıııdaki ıl:ığdarı a.,arkeıı kı takibinılen kurtulmak 
uçnrunHlan yu,·arl:rnarak içirı grre dağlar :ı..arak 

saµ- ayağının kırıldığı. 8a- kırılıp döliülınemelui ve 
baha kadar lıngtra <_::lğtra ()luH ınclı•ri için halkıınızın 
iztiraplar i<;imlt: kıvrandı- k:.ıçaçılıktı.ın. akınmalnrını 
i'i·ı duvulnıu~ n• vakal:nı- t:wsi \•e ederiz. 
:-" .. it ._ J 

ırn~tır. kaçak r~ya!'ıııın 30 Devlet in lıa7.İnesin<len 
pan;a müstamel J:istik YC hırsızlık etnı<'k demek olan 
4 kıdıfJ sahutıdaıı ilıaıct k:ı~·akçılık y~ıpanları yur-
olduğn tP:;bit 11luııınuş duıııuzıın dağları bile kabu 
ayağı kırılaıı kaç.ıkçı Ilü· 1 ı'trıwmrkie ,,e tepesinden 
sc' ıı ıncm!t>kL·t hastane- 1 :ı~ağı fııfatıııaktauır. ulu
:sir;dc teda' in· alınmıştır. sal ı.1ti~ünenlerc im vak ·a 

Bir kaç İ\'.uru;:- nwnf:ı- I t:'ll>ii bir intilıa1ı dersidir. 
at ui'l'run~ h:watını tC'hl'.- ••• o • 

edivor. \ 1azivetin nuzdan en1in olara 
1 w J 

cidc.liyeti hatta va- Hataydaki kayıd İş 
hanıeti ns1k,\rdır. lerinin sona ereceğ 

• 
Cu111huriyet hükti- yakın günlerde te 

tnetinin bu n1illi ıne- barüz edecek neti 

1 ı ccvi bekle1nekteyiz 
Sf' leyi hehenıe 1a 

~~.sıne geçilerek bu Fransız otoritesi ile t< H :\taydan gelen 
utçede kabul edil- 1 tetlıişcilerin orada- 1 haberler: onı<la tüy-

~~~~ .st~retile 93~ l<i l{ard~şlerinıize 1 Ie.r ürpertici bir tet-

Binaenaleyh, hatip 
kati ve iyi bir hal teri 11 bu n1esele et 
suretine isal~etn1ek rafindaki suallerin 
hususundakı kararı arzettiğin1 bu neti utçesının he)'etı karşı tatbık ~ınek- hıs 111anzarası hü-

t . . 
•nıun1ıyeleri kabul te oldukları tezyik kılnıfern1a olduğu-
olunn1uş bulunn1ak- hareketl~rini şiddet- nu gösteriyor. İnti
t~lır: . le tetkik ve takib ha~at hin bir taz

arıcıye bütçesinin ederek hen1en önü- • yikler için<lecercya~ 

n1ahln1unuzdur. ! cenin tez olarak ce 

Mutadın11z olan so. 1 va p istenınekte isr 
ğuk kanlılakla hak- e<liln1cn1esini ri'
kınuzdan ve dava- ı .eğeriın.>> 



Sa··fa 2 ULUS S.ESJ Sayı !:H3G 

Okul Röportajları: 

Şehrimiz Gazi il okulunda 
yarım saat 
Atatürk devriuin }fardinc armağan ettiğ'i kiil

tür vuvalarının basında Gazi ilkokulu gelir. 
~ ) 

•• ehrimizin en mutena bir yerimlı• hulunıı:;;tı , bi
nasının güzelliği, ders ara<;l:ırıuın tiikelliğ i ile 
göze ı;:up:m , .c l..ıu yıl öğTl' IH'İ s:ı~·ısı 27"' ı hıı 

lan (:azi okulunu geçen t:;·iin havanm kiizell i ğ"iıı 

<len istifade cclerek ziyaret ettim. 

ı ıku\lla g-eçirdiğim yannı ~a:ıtlık lıir zaman 
bana Cümhuriyet ögretmcnlı...: ı iııiıı iidP,·sevNliğ"i. 

egitiıu prt'n ipleri hakk ında hir ı.; 1 >k ~ryler üğ"

ıetti. Okula girerken üğ·rcncileri öğretımıılc rk• 
birlikte teııeffıiste buldum. 

1 . 

Yavıularımızı uevrim sevgi ve du~·:!;nlaıile 

yetiştirmek için ferağatle çalı~aıı l.nı\)ta Ba~üu:
retuıı•n izzet ilhan olduğu halde, öğ'retnlC'n S:.Hl-
ri Kıymaz, Xilufer A~rd ırı , Xaiıııe ı\kt.uı, Zahra 

Gazi okulu öğretmen ve öğrencilcrile Başm,.uharririmiz bir arada 

Turğaydan kurulııııı~ olaıı 1 okıılıın bazı ihtiyaçlarını · 
~r,.rPtiııı lwv'etini dcı~ şa d.t sağ·lanıağ«t ıııuvaffak 

t:ı • 

atleri haridndt> bile öğ"- oluıu~tur. 
rerıe'Jcrin cgitinılcrile ean 

dan ilgili gönliim. Bu 
ödC\'SOV<'rli~i l.n:rada tak
dirle kayuetmeyi bir vıc· 
dan borcu lıilirim. 

Ba.,öğretmen İzzet Iı 
h:ıııla okulu g-ezmrğ·e b:ış . 

Jadık. llkokull:ırımız içiıı
d~ eıı geni~ ' ' <' sıhhi şart 
lan haiz olan bu okul 
binası bile ihtiyaca kitti 
gclmemckteılir. Başöğrct 
men yerin darlığı dolayı

sile Rube :wınadıklarını . . 
'e fazla talebe ala-

madıkl:ırını au1attı. 

)ğrctinı kurulu oda
sındayız. Öğretmenler ye
r .tirdikleri talebelerin <;a
lış ırnl:ırındaıı pPk ıncm
nuııdurlar. Zntcn Ortaoku
la <lcvaın edenlerin ka
zandıkları ınuv:ıffakıyct
ler bunu i-~pat etmekte. 
dir. 

Yardım kollarile ele 
avrım IJir "arlık fY'Ütiteren • l" 

Gazi okulunun kıfül\ lı lıir 
koruma kurulu Yaı dır. 
Ba~kanı 1 oktor Hifat Ôl
tıirk, iiycleri .Memlt·ket 
hastanesi dahiliye ıniite
Jıassisi doktor Halil Bayrı. 
h:ılktaıı Ymıu;-- Yii<'csov . . , 
Hemzi Çelikten katın<; olan 

[{ızılay Ge n çlik 
dernek k olu 

Ukuluu Kızılay Genç
lik «lı•rrıek kol uııa. üg. 
reııcilen.len 120 ii yenin 
yazı lı olduğunu sc ı.:inçl P 
öğrendim. Miiuıessili Baş
öğretmen İzzet İlhan olan 
ılcnırg-in lw~kanlığını son 
sınıf öğTcrıcilerindcn Ay. 
harı , ongar, k:itipliğ'ini 
Muamnıcr üncn, veznedar- 1 
ııµ-ıııı Ke ıııal Yiicesoy y:ıp .

1 ınaktadırl:ır. 

Bu ulu~:ıl \'tırdınıla rl j 
de CdiJen gpJirin Ulr klSllll 

Kı'l.ılny Kurumuna 
verilmekte tli~cri oknl
dcıki kimsesiz yavnıl:ırın 
iht iyaçhum:.ı :::arf olunmak
tadır. 

Kooperatif 
Okullardaki kooperatif 1 

tc~kilfıtı öğrencilerimizin eko 
nomik har:ıtlarırıtla biivlik . . 

hir inkisaf viieııda ırctirınelc-., M 

ri Lakımmdan cidden Lircr 
varlıktırlar. Miime,!'ili Na 
ime Aktan olıın Gazi okul 
kooperatifini idare cclenlf'r 
Yine ül'h'cncilı>r a ra1::1ıncfa . ,.., 
Ba~kaıılığa se<;ilt> I .. i .. 1 

I\. cskirıhorn. Veznedar .Mu. 
' 1 

sa, satı~ i~yarı Keııınl 

Yiiccsoyuur . Üğrnncilcr 
kalem, k:1ğır, defter ve 
saır ihtiy<1~·larını g:ı~·ct 

ucuz bir fiatla koopera
tiften tcıııiıı ''t m<>ktcdir
ler. Elde <1 dile11 gı•lir ko. 
opcratife yazılı üyeler 
arasında pay edilmekte 
vo lrn suretle ya v rnları
ıııız ltcııı ulu ... al ekonomi 

hassP Atatürk \'C istiklftl 
kü~esini çok ııı:ınalı "" 
ince bir ıed;: '-'C hisle 
tnrlip c<liluıiş gördüm. 

İzzet ilhan ıııiizeueld 
dC'n; :ı raçları hakkında iza
hat vPrirkcn. Kültür ida
re;:;inin okulun hemen bii
t üu der:; ara<;lanrıı tcıııi

rıe muvnffak olduğunu 

\' C buıılanlan İı:>Uf.ıde <.:di
lerek öğı encilcrin :ı meli 
bir surette v<'tistirilrnclr-. . 
rine çahş1Jdığ'ını söyledi 
vı! beni okulnn kapısma 

kadar uğurlamak 

ketinde bulundu. 
nt-za-

Başöğrctm11ne tPŞ«'k
kür eden k okuldan ay
rılırken , eski devir okul. 

vr. tasarrufa hem de itl•l- }arının \' <lziyetle riııi ha-
rcciliğe alı~tııılmaktauırlar. tırladıın. K:ı \'ltkhı, ciib 

Her 1.iyarekiııiıı üze- heli hoc;dar, ırıindcrler 

rirnlc derin bir intiha l>ı · üzerine uiz ~i.iknıü:; tale 
rakan \ ' P ıniniıniııilı>rin beler, uzun dq.~('ll<'kli mu-
kPıHli el i:;;J('rİIP 1'ÜSJii hu- bassalar, fe)[ıka]ar Uir Sİ -

]uaau okul müzesinin l.ıil- • nPına ~eridi gibi güziiıııiin 

koruuıa heyeti, bu yıl 21 
kim~esiz ~ucnğ"un Elbise, 
Aynkkalıı, kep. çorap, 
yaka ve sair il:tiya\.'larını 
temin etmekle beraber Gazi Okulu öğreneileri 23 Nisan Çocuk Bayramrnda okuldan çıkarken 

önünden gcc:ti. 
Okulun giizp) lıah<;C· 

sin<lt1 durmadan ko~::ııı, 

o~'naran. öğrctıncrılPriniıı 

verdiği öl!ii t !eri c::ı n k ıı
lağih: <liııleyen ~ı'n n.' 

giirbüz Atatiirk çocukhı· 

rını <lakikalarea seyir <>t
tinı - Ve 

- B:ı11tiyar yavrul:ır 
<lemekten kencliıııi ala
madım. 

Siret Baya r 

Bir U~i~ bulun~u 
Konva Akı::ar:ı\'ıııc.l:ı . . 

I>ava \Tekili IJas:ııı uğu-

run Vlur ' r.ılJ ci' arınd:ıl- i 
tarla~ı kazılır kPn bir lahit 
hulunınus t ur. K PVf'İ\'C't lif' . . . 
ıuen hükumete lıabr r , , .. 
rilıııi~; Belodirc I<eisi • 
nwluıiidürii. ortaokul mıı
dürii, maarif nıeıııuru ile 
emniyet komiser iııderı mii 
rekkcp bir hpy'et lıuzu
nıııda kazıyn dl' \ anı ohm 
ııı ıı\'tu r. Ltı hit ııı evd:ııı a . 
~·ık:ınlmı:-; • ::?30 s~ııtinı 
uzuıılıığııııda \ e kap:ı~ı 
nın havuz :;;ekli ıı d · olduğ-ll 
görlilnıii~tiir. Lfdıiıliıı ic;iıı · 
@len, toprakl:1r arasıııd:ııı 
g:ı~·ct zarif Jıir vazo. :-;i~c· . . 
beııziycn 25 ı:::aııtirıı uzıın-
luğ·uııda paslı dcıııir Liı· 
çıılıuk çıknıı:;-tır. 

Yurddaş ! 
Kurrlur/umuz Fabrikalar 

ve yap/ ıi)umz el emir.110/lar 
hep ulusun biriktirme yii-
ciine dayar, bu gücü art
tırmak senin elindedir ... 
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[~---~S~e~ç~~~eH~a~be~r~le~r~ll~Y~~ur~t~ta~n~H~a~be~r~le~r~ ~~~~A~
Avusturyada ilkDetaYoncaDikilee Gemlikte ;~;·~;:")' _ı K~ ı-:: 
Müthiş F eyezanlar Mıntakalar Lnyyollan yapıhyor ~~::r-ı( Hirçuval ) ()j~ 

lv Nohut 4 50 Graz - Karların tan1aınile durnıuş-
birde b" · · n ıre f!rın1esı tur. 
v b' 1 e 11· <nç. günden l\lur nehri üze-
heı·ı· ,, .; · 1 I ı · · 1 k · 1 · ·· 1 ~ <l ga n Şt( <et ı rı n c e · ı H)pr u er-
\';\ " 
· gınurla r netice d en bir ~·o~~u da yı-
sind s · ,,. G 

e ~ lırvn ve l\.o- kıl nı ış t ı r . 1(, z:ı Jr:1 z re · ' · 
ft nt1ya da bü :, ü k j) p ş i ına l arasında -
eyezanla r ol ınus ki ın ün <ıka lelcr de 

tur. Şinıd ive kad ~: r kesi 1 ııı İ ş ti r· . 
altı ölü v:ı;·dıı-. Ha- G eçen Cuma gii
sar çok n1ühi n1<lir. nü nd e n beri ~lur 
Bütün Mur v~i<lisi nehri binlerce ağaç, 
su altındadır ve bir ölü hayvan ve hinn 
Çok yerlerdedenıir / enk a zı t cı şınu1kta
Yollar1 n1ünakalatı dır. 

lrıanda 
Teberru listesi 

açtı 

Lehistan da 
~i r ar~ede çıktı 

Vaıı::.o\':ı - Polonvaııın . ~ 

rııukadde · şehri : ÇC'n · otu~-
va'da snğüıla sollar :ı rJ.-

Giresun _ Kayseridcn ge

tirilen vonca tohumları bu 
sene ilk clı'fa olarak Şclıin 
K:ırnh i:-ar \'C Alucura kaza. 
lan ara'l.İ :'İ ı ıo dik i lıııi~tir. 
ll l · ııı lrn lıuti ıı s t :\ ı;ift\'İleri 

tanvir t·lınek, lıPııı de Uirt!-

sıııı u ıı hubu h:ı t ııı ıntakası 

:ılan 0 kaz: ıl a rd :ı ki diğ"l'r 

Zl'Iİ\·:ıtı tet k ik <'trıll'k İİ'l.PTC 

1.ir:ı~\t ıııiiıliırii Hcım.i A r:ı ~· 
Alucara ' e Şebin k:ıra lı i

~ara gi tı ıı i::;-t ir. 

Erzurumda 
Şeker pahallı 
Erzunımtla :;; ı ·k P r, lfos

y a<lan gPlııwkteılir. Ya 
pıları hı!Sapla ra g-ur•', nor
mal fi yat 80,5 kum :-;; ol 
nrnk lftz ı mkt>ıı, ~irkl't ba
kall:ırn :-:da~ı i 38,~0 ku-• 

~ .. onul'a - İrlanda da ln
gılt ere ile yapıla n anla'ma 

nıstan vermekt e olanla!' .. 
. ıncla bir arbede çıkını~' ır. da 36 kuruşa satırwkta-
Buna seliep, sağ canalıa d ı rlar. 

ınu · ı · • • CtJın ec aı··ıtl · • '· ·ı ı ··t·· 
1 ı . • · ...... Ju un 
na ı t ·ızrn· t · ı · · • · ına ış erını ber-
taraf etrn ı·k için, on nıii-
~on ~nkiliz lirası ki.vnıet in -
e hır tclıc•rru listesi 'l" ıl 

ınıg,r • .. --; ır. 

Filistin de 
Jeni çarpışmalar 

tea~~düs - Alınan biitün 
(1 ırlere rağmen Filistin

ü \ "'l • 
ır • ııyet lıir turlü diizc:l-
ıcro~k tedir. 11 a vfada '-' i-

lle f) r . J 

a 
0 ıı.; I e arap ı·cte1eri 

rasıı . 1 • 
ıua lıir çarı) ı ~nıa ol-nıus ,. • 

d .. ~ ' 'e hir polis maktul 
U§ıı .. 

Ye 1 ıı ı \ tür. l>aha lıaşka 
L· r erde de buna benzer 
,.~k takını çarpışmal a rın 
teu· u bulduğu bildirilmek-
~ -;:---------Asker 1 i k 

Şubesinden 
Bir hazi 

h · · ran U38 den a~ıran li 
dek onuna kadar vc-

sulıa v ,.e \ k • · 
ırıurı · 1 s · erı me-
yal a· rıu Yoklau.ıaıa rı ra-

Pı aca~ ı · v b ~ili( aıı verli ve 
~: ,an<.·ı bütün Y~dek su-

' ların bu .. ld de mut et i ı;i n -§Ubeve .. 
iltn 1 • muracaatlan o unur. 

1 • 
Ill ''ll up 30:000 t:ıh·lwui ıı ı Kar:5ta da şekerırı pa-
Geııeral Fraııkoya gürıdP r- ı h allı sa tıldığı IJildi riliyor. 
nıek i::;tedikleri IJir talıl oyn ı Ru hal, rneaınurıiyf'tsi:di 
taktis etti rıııeğe k alkmala- ı ği mucip ol uwktcı dır. 
rıdır. 

Annelere üğüt 
Çocuk Esirgeıne 

Kurunıu Genel ~1e r
kezi sıfir ya şta n hir 
yaşına kada r çocu
ğun nasal ba kıla
ca (y ın ı ö<rreten An-ö ö 

nelere öğütün Bi-
rinci sa yısını yen İ
den hcı stırn11ştır. 

Birinci savı öfrüt .,, c;_.,. 

birer a\·hk va zıl rnıs 
., .1 • 

12 ta ne nıektuptur. · 
İkinci sa yı öğüt: 

n :ıs ı 1 Ç ocuk la rın 

besleneceğini ve nıa 

ına larının nasıl ha 

zırla na cag"'r ı n ı ö<rrc-
b 

tir. 

Her iki öğütleri 
İsteyenJerc kuru ın 
parasn; olarak gön · 
derir. «Ankara<la 
hulun<l n Çocuk E
sir<'rcıne B~1 skanlı-l:"J .. 

ğına» hir ynzı ile 
<1<lres bildir ınen iz 
ld\f i<lir. 

Ka nı bozuk olan insanın kafa sı da iyi 
işlenıez. 

Kafanın iyi işlen1esini istiyorsan ka
nını tenıizle . 

Genılik küylcri ııiıı mun
ta zam yollarla b irbiri ne 

\ '<' rnerkl'Zl' ba~lannıa:: ı 

kararla~tırılnı ı :;-tır. Bu yol-
1 

I :ı r İ ıııcee u ıılil(· y:qııl:ıeak
t ı r. ~ i mdi Eng-iir lieiik küy ii i 
ile kur~unlu k ~iy.ii .ar~sııı -

1

1 

da G rıwtrc gcnı:;dı~ıııılc vr. 
15 kilonı t>tı t> uzun lıı ğ"ıında 

ik i tarafı heııdı·kli bir ~osc 
1 y:ıpı lııı a ktau.ıı:. Bu . ~·o l 

Bursa şosc8 ı ıle de bırl eş 

nıd.tedir. 

Ana Okulu ~alışıyor · ı 

.M l'rciıııck 
-1·) ---Pirinı; 

~<tde Y~!! 90 
'l'ere y:ıfrı - -7r> 
Ze.uiıı ~ :_ı;!·ı 
Yün 
l >p ri 
lladeııı 

GO 
40 

B:ıdeuı içi _ • b!> ı = 
l 'r, iz :W 
( 't•\ iz iı;i__ 40 
Mnlılep 

\l:ızi 1~ 

1\P:-ıııe :::ekei 35 
' l~·I~ - a~ 
Kahvı> 

S:ı tı ıı ıı 

Çay 
]\uru iizü ııı 

4:1 
~HU 

20 ' 
1) ) 1 •>') Be ro·an~a , - ört ı l : •ııır"z ... ..., ı --

l:') 
1 !lal 40 j yı1d ·1 n !beri Bayan l'ı-8 L;-1 - - - _1_:_3f>_ı ı_-_-

S,.. fıveni n ida resinde '"' • wıık ..ıfı · 
çalı;an ana oku l u n- 11.lllİİııiıu _ ____ .. 

da ki Ya vrulnr kırkı 
•' 

bul nıuştur Bur.1da-
ki çocuklar, kendi 
evle rindekinde n da
ha iti nalı bir şek i ide 

ilk okula hazırlan
nıa ktadırla r. 

Trahom~an 
Salun 

Bilhas~a .kara si· 
neklerden kaçın 
ve onu yaşatma 

'f t M lıoı ll bu lfi ŞıCI 
bir hast rı lıktır ke n
din i ve ;ocu ld ıırı nı 
kor u ç are ohır::ı k 
sık ~ık ellerini sa
bu nla vd«t kendi 

" 
nıendil ve ha vlunu l 
ku1ht n çocuk la rı na 
knllannıa kirli eli -

Ul.US SESİ 
A B ONE v e iLAN 

Şartları 

-·-A b one Şartları 

Avl1°·1 . :'."' 

Kurn ş Ku rııt 

Pç Aylığı 300 

ı\ ltı Aylığı 430 800 

eneli?ri 
:ı 800 1500 

İL.4.N ŞAR I LARI 
İlfın ın hener· satırından 

(10) Kuruş alınır. 

İltuı neşı·üıden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushal ar 
(10) kuruştur. 

Yurtdaş! 
1 

ni kendi gözüne ve Yivece<Hn, <revece-
l 1 .. ] J ö (...., .,, 

çocu < arının goz e- 1 u in velhasıl her şe-
ri ne sürn1e bilhassa 1 g_ r . . 1 il 
kara ... sineklerden ka- yın yer ı sı~ı. {t~ a~-

t ınayı venı ıç ınıa ı çın ev onu vaşa nıa ., 
Kan1n sabunu portakaldır! " ! ahlak emreder. '--------~~-----



J D A R ~H AN ElS İ ' 
F.akl Halkevl Bla aal Huaaai Daire - -·--

Telğraf Adreaf 
Mardinde " Ulus Sesi., 

• 

lYI~RDIN'OE • 

ULUS SESi 
Umumt Netriyat ve Yazı itleri 

Direktörll 
~1. Siret Bayar 

Ba .. ldığı yer: (ULUS SESİ) Raaımevi 


