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llhib ve Başmuha.ıriri 
Sbtty BAYAR 

\leınıek 
et menamne ald yazılara 

3 layfalarımız avıktır. 

asılnıayan yazılar geri 
verilmez. 

- . SİYASAL ~ GUNDELİK TÜRK _GAZETESİ - = 

Sayı 988 

5Temmuz1~38 
SALI 

Sayısı 100 Paradır. 

__ Askerlerimiz bugün Hataya giriyorlar! 

~ 
. .,,,,_ .. ._.._..,_.. .. -..,.... .. .-.,.,,,,_, 

·····=«f::::@::w.::@.::@::~::q2~::;:,~~::$<:>~::~<:>::··;~::«>:::::«r::::@::~::~::@::@::@::w.~=~::w.::~::w.::~::~::w.:: ... ~ ... ··r· ._.. . ...._,,....,.."'"'-"· ,_.,,.._ .. ...., ....... ...,.'"-.. ...,......... ..._ .. __.. . ..._ .. ...., ........ ,__.,._ .. ..;; . .._. ,_.,,._ ........ ._.,_.,,,.,_, t....,•'""-•·__,·.__· .............. ...,,.'--· ,_., ........ ,...,,..._. ,__,,._, • ....,."'-. ,...,,._. ,_...~. ·~··.~ 

~f 0 ırcdl lb!I m lb!I ~ ll=Il c§l '{l:c§l Y V O 0 lb!l lfiHdl c§l ! l~ 
t~l Antakya 4 (A. A.) - 3 Temmuz tarihinde imza edilen Genel fil 
~j kurmaylar anlaşmasına tevfikan s~ ncakta Fransız kuvvetle- l~l 
~{ rile teşrikimesai edecek olan Türk Kuvvetlerinin, kendilerine ~l 
}~{ tahsis edilen manatikta kovuş yerlerini intihab etmek üzreJ ko-~~~ 
~ vuş müfrezeleri bu akşam 4 Temmuz 938 de Hataya gireceklerdir. ~~j 
~i~ Tltl11rl!< klUIVV~tDcaırn s u®mmlYJ~ g3~ <dl~ (lb>Ygltlılfll) }~1 
m gündü~ göırecelkoeırdüır. t-M 
·~ }" . . 
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Sayfa 2 

11111 TELGRAf AB[RlERi 1111 K©y ~©ıcğıDok k©ırY.cU 
Ozerin~emuta~atat~asılolanvesihları K U ~ ~ U 
Dün Hariciye Vekale-

1 

Dün, Halkevin 
tinde imzalandı a ç ı I d 1 

etörenıe ________________ ,_,,,,. 

Protokolon derhal ilanı 
kararlaştırıldı 

AnlGl rn .ı A. A. Bugün 
saat on sekizde Haricive 
vekc"detinde, Haricive Ve-., 

kili•niz Doktor Aras ile 
Fransız büyük elçisi Su
osva Hen•· Ponsot a r:1-., 

sınd:ı dün 3 Ten1n1uz 038 

de üzerinde rnutabakat 
hasıl ol<-111 vesikalar i 111-

zab n ııHsf ardır. • 

Doktor Aras İn1z danan bütün vesı-
ka ların , dostluk nnıa hedesi ınüştcrek 
beyar.naı11c Ye ınerhut protokolların 
derhal ilanı kararlnş 1 ınlnııştır. 

1 Seçme Haberler 1 
Kral Piyer Döviz verilecek 
Belğurattan bil. 

diriliyor: Kral Pi- Bcı zı dış n1en1le-
yer Lisenin Q inci ket Iere sa ya hat ~t
sı nfi çok büyük bir ınek isteyenlere ya
ınuvaffakiyet ve eyi lanız gitnıek için 
notlarla ikn1ül et- düviz verilecektir. 
n1işt i , .. 

1 
Gidüp gelıne için 

ngiliz Maliyecileri verilııı: ".tc ol.an ser-
Londra ı\la li ve 

1 
best <luvızlen n ka 1-

Iktisadi H n lnsnıası- 'hrı ldığı ha her alın-
11111 tet bika tu;ı ko- J n1ıştır. 
nuşn1ak için Anka-

Köv sao·lık kursu . ,..., 17 milyon nüfusumu-

7,un döı tte üçünü köy
lü teşkil ettiğini nazarı 
dikkate alırsamz ihmal 
edilmiş senelerin bize 
l> i'aktığı şimdiki köy 
i 1e köylünün bu günkü 

Siyasi mevkuUa' 
\'iyanada n bildi· · ı , • . A Llı; 

rı Oı<"rıne o-ö :-e av· b • .., • 

turyndaki siy~sı 
n1ahku111ların sayısı 
ai8() kisivi bulınuŞ . .; 
tur. 

1 dün törenle açılıııış. 
hr. Devair rüesası, 

n1eın ?rla r ve ga lc
b~li k bir halk kitle
sinin iştinik ettiği 

törene saat üçf.e ili
ıniz Sağlık Direk
törü Nıhat Eroğlu 

nun nutku iJe b<l ş 

lanınıştır. 

~ ıhhi durumunun ne ka-
1 
________ /_ 

Sağlık Direktö· 
rün1üz n lkışlaııa n 

söylevin<le Cüınhu
riyet Hükun1etinin 
köy kallunn1a pren
siplerini \1~ köy : · ğ·· 

lığına verdigi önenı
leri anlatnıış, kurs 
ögretin1lerine n1u
vaffakiyetler c.lile
mistir. . 

dar acele isl!ha muh
tnç olduğunu köy ve 

köylümüzün kalkınması 
için ne kadar hassas 
hareket etmemiz rnzım 
geldiğini elbette takdir 
edersiniz. İşte köy kal· 
kınması için bu cümle
lerden olarak sıhhat 
vekaletimiz köy kanu
nuna istinaden köy sağ. 

lık korucuları teşkila
tını 937 yılı içinde bir 
talimatname ile bHdil'ir. 
Ve biz de Jazımgelen 
istibzaratı yaparak köy 
sağlık korucuları birinci 
devre kursunu bu gün 
vilAyetimizde de açmak 
imkanına vardık. 

BunJan sonra Bu k~rsun açılışı sa-

\1 ı J h . yın ve kıymetli valimiz 
• eın e {Ct asta ne sı Ömer Cevad Ük . 

S . j menın 
Operatörü ~ .. eref et- vilayetimize tcşrifleı·i 
tin Kesen ilk d<· r!Sİ / anına tesadüf etmesini 

. . ve '-~ üksek alakalaı·ını \'ern11ş, dn vet l ı lere 1 
•• " - • 

. ,. . şukı an ıle karşılar, te-
şerbetler ıkraın cdd , şekklirlerimizi sunar ve 
nı İştir. bundun el olayı hepimb 

Sağlık Dil'ektöril 
BAY NİHAT EROôU1' 

hakkında mevcud prO" 
ğram dahilinde kısa"~ 
fakat tam bir mulftIJJIJ 
vermeğe çalışacaklşl'' 
dır. 

Siz de km s sonund' 
yapılacak im ti ha nd 11 

muvaffak ohm ark'" 
daşlar mevcud kadro 
dahilinde vezifedar alB' 
caklar ve hükumet ıa· 

biblel'inin ne1aret " 6 

kontrolu bun lan köY • 
lenle tatbika çalışac:ı.1'· 
sınız. 

için ayrıca bahtiyarlık 
H hafta deva ın duyanm. Çok ümid ediyor~ı 

I { J 1 ki bu mesainiz necıD1 e( ece<.. O a? . nırsta Yine bu açılışa işti- Tül'k köylüsünün sıb~ 

raya gelen heyet şe- ı 720 y ahudi 
n·f ne Ankara Pa-

her gun 1 kı s~ at ' rak buyul'an ve kiymetli durumunda büyük blr 
1 ders veriJccek tir. alakalarını gösteren rii- · kalkınma olacaktır. 

lasında bir zi va fet 
verilnıiştir. 

400 Fen memuru 

Avukatı 1 Kurs ögrctin1lerirıe esayi memurin ile me- 1ıı . . nıurlarımıza teşekkür- Dersleriniz her gi 
başarılar dılerız. lerimi borc bilirim. Halkevinde sa~tt S,5 tıı11 

9,5 a ve 14 ten 15 e 
. Havns aj~n~ını~ SağJık Direktörü.... ü Hafta devam ede- kadaı· olmak üzre i"-1 

V ıya na dan bı ldı rdı- / •. .• cek olan bu kursta size sa attır. Birinci dersioiı 
~1ühendis İnvanı · .. l ffiUZUD nutku doktor öğretmenleriniz Şimdi memleket bastB· 

alnıak üzre kursa gıne gore .A vu <at- köy kanununa dayana- nesi başhakim ve ope· 
tabi tutuln1uş olan lık nıesleki hakkın- Sayın arkada~lar: rak köylerde yapılması ratörü Şerafeddin J{e· 

r d-:ıki enıi rna 111eni n IAzımgeJen sağlık işleri sen tarafından mubttı 
400 ıen n1en1uru ya- Cumhuriyet hükO- hakkında lıilbassa köy ser tcşl'ih malOmatı il8 
pılao İıntihanlc.ı· ne- tatbiki üzerine 720 metmizin köy kalkın - hıfzısıhha bilgiıi, bula. başlayacaktır. bu ders· 
ticesinde yüzde yet. yJfıudı n vuka t Vi- masına, köy ve köylü- şıcı hastalıklar, hasta Jeri dikkat \•e imizaIJJl' 
rniş nıuvaffakiyet el-, yana Barosundan nün sağlığ·ına verdiği bakıcılık ve acele teda- takib etmen:zi rica eder 
d yütsek ehemmiyet ve vi gibi köy ve köylüye ve hepinize muvaff&' 

e etnıişlerdir. çıkarıln11ştır. alakayı biliyorsunuz. !Azım sağlık bilgileri kiyetler dilerim. 



Türkiyenin ilerlemesindeki sırlar: l~ı Garib Valı'alar t lı 
1 

, • 'A~~;-
u , ____ _. ~ ı 1---~K_r. Sn. 

KEMALAT A\Tlb:JJ !RfK Balikesirde !~~., ~ ı 50 

Dü~it<§rlt©ır <dl<®~ü09 
o~O~lhı©ı'iÇ~o<dl Bira 

Avustralya'da Sidney şehrinde Yunanca 
olarak çıkan "Etnikon Vima,, gczetesinin 6 Nisan 
tarihli nusbasında İnğ·iJzce olarak intişar eden 

ve Rom Landen imzasını taşiyan bir 
başmakaledir 

Garib bir Yağmur 
duası 

Bnliksirin İnönü 
nıahallesinden Azi-

111e ve l\iakbule adın
da k i i k i k ~ı d ı n; n i
h at adında on v:ışın-,, 

da bir cocu<---u çır-
# , .... 

çıplak bir hcısır~ı 
sa rn11şla r, b<ı~ın:-ıda 
bii yücek bir tence 
re geçirer k belin-i{ enıliznıiıı nıüslıet ba- bugün t:ımnmile kafi :;ıC· uıl'nı)pf,ptte milı'.i v:ıhdct den h,l ğl:ı dı k b n bir 

b. Şaıı lariyle karşıl:ı,aıı kil al nıış ,.e bor tii rlü ıııa- nam ıııa bir şey bıılııııııı:ı- ip 1 İ k le lw pı, I< n pı 
ır iusanm lıatırma derhal zeret sC>rJınd(•n mli. taj'.!ııi I rlı~ı. i \.Iİsadi h:'.yata ~c~ı·- ı 

ş? sual geliyor: Acaba is buJunu) or . .At:ıı Uı küıı ua L1j, rin tauı:rnııle lıak•m dolaştı rın<t ğa baş 11klıalt1c tarih A tatiirkiin şarı lan nııı ltaly:m 'c A !- ol ıu ~u ,.e >ll i bt iııı:ıll:ı rla 1 anı ış hı rd ı r. 
nıu v:ıffa k iyet leı iıı i foşiz ıııan 1 iderlerinin elde et dolu '" '" ıııanıııd:ı ıı yüz Her İ k İ kn J ın; ço-
nıin ve lwl~evizıııin k'n- tiklrti e.ederdrn çok yiik- E=eıı · gı•ri k:ılıııış bir 

<li ıncuılcketleri iı:iıı elde 
1 

sek olduğu a .. ikftrdır. Bil- idaıe ile ka•:;-ıl:ıştığı lı:ı- ğun başından ko\'a 
ettikleri IH'tİcclenlerı daha ha~sa Ttirklrrin Biiyiik tırda tııttıl<l<'ak olursa lıu h1rla soğuk su dü-
ki)·ıııctli s:ıyıııı;•:ıcak ııı ı? ı;<ofiııin yok•u 1 toıırn k la r ıııu ,-aff:ı k iyetiıı k ı yııırti kere k y:ı ğ 

111 
ur dua_ 

s.ov_vet Hus.va bııorr(in, ilı- iizerinde bu iııkılfıbı ,,Ya- bir kat daha artar. 1 ·ı 
t sı yı~pnrı\: suretı e 1 ~1:11dan 20 serıı! sonra, hft- ratrıwğa giri\iti;i.i zaman -:3 1 Hıu Var-

a anlaşmaz bir muamma tnrhana hurgul,y<ığ· 1 

l'n irc•un1l t-i50 
1 >mı :J 
~ohııt -4 5o 
~lı'rl'İıı ek
l'iri.ıc; 

s:ıdt• Y :ıu 

l'f'I (• \ ;ıırı . -
/.e ,\ 1 İ l.!..l_:l~I 
y 1111 

1 )( i 

l.'P\ iz içi 
JI :ı lılq ı 

\ı:ızi 

), f'~llıP :-;"t:•kt•i 

1 01: \'<'l l'r 

h:ıll\ e 

"·'" ıll 

;;u 
12 
~~;) 

:t? 
1.:!iJ 

4;) 

;i 1() 

;:!,) 

t H:ıl 
l 'e:-; ı i 1 
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50 

hilJin<lecJ ir ve kentlisine ve saire gibi şeyler 
~t'iı ~·apılan tenkillere hir ara toT)la,_'rli"ak geçinir-'11•tııı hayatında yirmi ı • Türk e,·ioin şe-
~~~~~~:c!~~ c~:~a~i'ı't::~~'. ı, ·ı şaat Usta ve San'at mnkf plerı·ne .. ı.e.n.11.iş .... !D..Jl::!!tıril-·---~· refli ananesi kiler-

Yurddaş! 

ı,1~" ·;~,,~.ı:.~;~:-"~~n~~ıi'~~- . fl . u 1 U ILU S S as. d i r. 
Y.eııidir. Ve bu irıkilübı ere. ' ahnaacak tale~enın ka~u1 şart.an 1 f{a va noz, 
~·ırcıı memleket Husntthuı 1 ABONE ve iLAN 
~ok daha geri, çok. daha Madde: 1 1 D - Aşı rnporu Şartları 
~arışık ve disiplin. iz iui. A - 'l'iirk olmak E - Ü<; 'a~ik:ılık 
.ııııunıa beraber Türk in· B _ ün iiç. \':lSın- F':ıtograf. 

kılab l • • 1 ·ı 1 '>-/ ınııı muvaffakiyet erı dan kiiçiik Oıı yrdi y<ışm- l\Iaılde: :-1 :ntı lan :ır -L> • 

............. A!!u~tus /H3 .... Uııımırte. i -------- dan bü~ ük olıııaııwk <-

Tra~om~an satın 
bilhassa knra si· 

1 
11~k.Ierden k·ı,,..ın 1 

~ y 1 
\re onu yaşatma 

Truhonı hul~sıcı 
bir hasta lak t rr kt»n
di n i ve ;ocu k la rını 
koru çare ola rc:1 k 
sık ~ık elleri ni sa
hu11)a vıka kendi 
il ~ 

lendi) ve havlunu 
tullan çocuklarına 

ttlla nnıa ki rl ı eli.
lli kendi gözüne ve 
Çocuk la rmın <Yözle-. ~ 

~•.ne s~r111e bilhassa 
t\ra sınelderden ka

Çtn ev onu yaşatn1a 

C - En az 5 sı

nıflı bir ilk oknl<lan Dip-
loma almış olıııak 

ç _ ılıhatı ~aıı

:ıt tah:--iline eh Pı i:;;li olıııak 
Nadde: 2 _ Taliplrr :ı~n 
i!ıda vazıh cnuk YC vt•si 
kahırl

0

n ıı.iirae:ıat edecek
lC'rd ir. 

A - ln~nat u~ta 'eya 
Sanat okulundan hangi ... j. 
ııe girmek İf'tl'ııildigi tas
rih edilılll k ı-.11 tilP Yılfıyet 

makamına hital>rn vazıl
mış istida 'ercct ktir. 

B - Beş sınıflı ilk 
okul ş~.hadetnanıPsi 'eya ilk 
okulların f ..:, kiııdeki ukul
:arda okumuş vaya oku 
makta bulunmuş İ:-;e>, bıı 

okullardan aldığı tastikna-
me. 

C - Nüfuı tezke 
resi 

günii Madiııde CJ:ızipa~a 

r ilk okulurnla Türk(·r. he~· 
! ::-:ap Hı ndı SP. E.,y~,' ne 

sim deıslt:riııdı:ııı ) :ıpıla
caktir. 

Bu Okullara Lr.yli iic
ıctli \ 'C niharı olar::ık talc· 
be dfl nlınır. 

Le\'Iİ ücreti (1 f>(l) lira
dır. L~vli ücretli ve nehari 
nıE·ktebr girmek isteyenler 
doğruca .• iıntlidcn A ııl-:1 ra 
da: Ankara ln~aat U$ta ''" 
Div:ubal .... ır ,S,m·ıt mektebi 
Di~cktörlüklcrirıc ıııilrııca. 
at etmeler! }a;ı.ıuıdır. 

Sıhhat tlıırıınıları Kül 
tür iuarc~iıılleki Fi~ln, 
~ıhhat lıtıyetiııce dolduruı. 
muş suretile t~sbit edile
cektir. 

imtihana girnwzdcn ev. 
, el btPnilrn bPlgr.leıi ik
mal edip Küllilr idaresine 

~·-Abone ~ar-tları 

.:!' ... -.:: ·~ ..... _ Aylığı 

:-300 

.Altı A~ lı::ı 4:-;o 1 

- ---- - ı -
~t·nı--liği 800 luOO 

İL4N ŞARILAl!I 
İlanın hener satırından 

(101 Kuruş alınır. 

İlan neşrinden mcsu
l iyet kabul edilmez. 

Giinli geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

vcrnıeyeııler, iuıtilıaııJara 

kabul e<.lilıııiyrcrklerdir. 

}):1lıa fazla m:ılmn:ıt :ıl 
mak iste' eııl<'r, şimdidı'ıı 

Mardin KUltiir idarc .. ine 
baş vurmaları lazımdır. 

kava-

Bu güzel anane
nıizi y~ ş·. ta lını. 

5 Teınmuzda 
fevkalade bir 

yaz sayısı 
çıkardı 

o 
o 
[] 
LI 
o 
[ 

IJ 
[] 

o 
IJ 

rm sa~ fa olan bu 
nuslıadan mu laka a 

bir dane alıniz. n ... 
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Mardinde "Ulus Sesi,, 

Um•unl Nepiyat ve Yazı itleri 
Direktörü 

M. Siret Bayar 
Ba•ıldığı yer: (ULUS SESİ) Basıme~l 
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