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~ ~ SİY AS AL GÜND ELİ K 

10 AGUSTOS 1937 

SAL 1 
SA TISI (2) KURUfTUR 

~ ~~~~---~~~--~---:::--:-::--~-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.-ıır 
On B irinci l'ıl KuJ'uluş yılı 1 Ağustos 1U2i ~ay_ı_: 700 

TÜRK GAZETES İ . = 

~GÜN 

rn .K TABI 1 KONGRESi YE SLGISI 
"-. 811 Eylül ayı içinde Dol- • Ye baı 'bar l'lrk telakkisi 
,~ahçe sarayında açılacak ı ve dUtmanhğı ba gaflet 
"'- Hlrk Tarih ICouğrealne içinde ve terceıne yolu ile 
'- >'eııın h e r tarafıntlan mekteplerimize kadar gir· 
~·ve seçkin ilim adaa-
"1- •• lttirik edec2ğlnl· •e· mitti. 

'ttq~le Öj'renmtı baluniyo· Atattlrkln Bllylik dlnya 

Tarihi telakklal, çok sinne· 
)Of. U111i Atatllrkln Y.llkaek den dlnUn ba bataaıaı da 
S röatericillji altında bir dllzelttl, Türk Dili, Tllrk Ja

' Yıldan b .. rl baıJamıı rih •e kUltlril hakkında in· 
>tt l•rihael te.tkikler ve •anlık aleminde yeni afak
-- •ltı ara9tırmalarında 
\~claıa•. çıkan beljeler, lar açtı, yeni v~ doina sö· 
~ •lusanan bitin tarih rllıler yar•ttı. 
~-·_.-elerfnde ve b8far tarl· 

AH Çetin.kaya 
I İSTANBULA DÖNMEK ÜZERE 

MUNİHTEN AYRILDI 
Ankara O (A.A] -

N.ıfia vekili Ali Çe
tink :.\ va istanbul.• ., 

dö.ınıek üzere Alunih 
ten :l yrılırken Alınan 
yadaki tetkikleri ne-

ticesinde ıneınnunr
yetten bahsetmiş iki 
n1en1lt'ket arasında 
do;;tf uğun her gün 
gittikçe artnıakta of. 
duğunu söylenı~ştir. 

Çin Milli ~f üdafaa Meclisi 
Japon kuv.vet~rinffı işjal ettikleri ml ti

fe;i istir~ada tarar verdi 
~ btth laklıaflanad:.: B'ıler Tarihinde Tlbkll
~~•iı hAklm rotları blı stla ıerefU yeri.al 11•1 bel
~ ~. P•rlakhiJ ile ortay• geler, metinler, kazalarla çok 
~ ... haa .. , v e 11mumt Tarlht. ~anlı bir ••rette tebarllz et- 1 
~ iı.ldkatlerln zafer bul· drecek olan ikinci TGrk Ta- l 
-. •. -:"aa" •tıkh bir yol aç 
~r. rlh kuraltayınua serti kıamı J k t' • N k k 

" ise, tlmdlye kadar eıl sö- apon uvve ıerı an ini ter ediyor 
'-lttı...._lllt Tarihin. beter rlllmemlt bir kUIUlr ve Tarih 
~ ~ilin lakltafında bil- seril•I olacakhr. 
"- ~o. oynayan TUrk Ula· 

t.s~ "lduadakl tahrifleri, Konsrede nazart ol•rak 
-., ••a Şark TllrklUğU dUş-
ı..:'-l•i• k · • 1 il A l ileri allrUlecek te&lerln, au-."'lt arta yerın mı 
"• l~Uere doiru. görUşle- ayech aalonaada hazırlanan 

tetlcetm~j'e baılamışt.r. Tarlldel aerğldeld heykelle· 

1' rln, abld ~lerln, ınaddl ite!-
~ ""~ acıdır ki, Oamanlt ııelenn me•e•dlyetUe canh 
~· ):~il Tar ih ile uğraşan· ola;ak tevalk Y a l•pal ecllle
~ 1"''- d nıx Osmanlı lıaneda- cel'lni milli ırurur ve sevinç· 
., o\lcıt C•tan rını yıu:mak!a .e göreceilz. 
~~lcıı' Çltınl ler ve garbın 
~''-lı'" l•rk telakkisi ve dil~· 
~ti •• ile bir çok l.ıaklkat
~"ı:l'lldayan eserlerini ter· 
""it ~tnıehle övUnmUş· . 

~ Ilı .. 
~ltı 'tubarrlr arkada,ın 

~~.. albı, hakikat "n ula
~ ,,ıtııı Umumi Tarilıte !.ı i 
) '-•~ t erefJerlni, yine TUrk 

TürklUglln Taı devrln
d ~n b eri devam eden tarlb•el 
tekimUIUnU •Ö•terecek olan 
AlacaöyUk kazılarında bulu
nan isPrler, Tarihin ve tarlh
.:~n önctkl dJvirlerln karnhk 
:ıalmıt aayf al arını aydınlat
maya hizmet edect!k, • ,.rırl· 
nin fnkı·ap bölllmll la ~, Cu111• 

hurlyet devrinin yarttıiı var
lıkları blltün manaalle göa 
5ntl.nde canlandıracaktır. 

Ankara 8 f A.A] -
Japon flj·1ns1Çi ı n1il 
ıi nıüdafaa n1eclisi11in 
ikinci daf a olarnk 
Nankinde toplnndığı 
ve sinıa li Çi nc.kk i j ı · 
pon kuvvetler ine knr 
~ı koyn1HğH ve .. bu 
l<uvvetlerin Pt ki ı v 
l"ıen Çin t trc.fin<la i ş 

ğal etnıekte bulun
duk l:ı rı nıevkii ist İr
d:ıda kar~ r vern1iş 
okluğunu bildirnı<.- 1< 
tedir. 

J1pon nuıhallesindeo 
askerlerini ve tt'b~a
sini geri çeknıeğe lca 
rar vrrnıişler ve bu 
karar Çin mHhafilin-
le sürpriz ve bir de

r< e t-ye kac.lar da şa~
kın1ık uy ındırn11ştır . 

Ntt nkindeki bütün 
~apon s:ıl<in'erinin de 
hugün S -="sghanya ha 
reket edtcekleri ve 
~<1nkinde v('1 1anız J .1-

~ 

pon sefo ret h:ı ş kon .. 
..;u 'o:'u ve ;ıteşen1ili 
terlerinin ve bir k:1ç 'ııı \ .. lle arayıb dilş&nme

~tı,rıtı haklka cilerin lu
"~. • Öğrenmit oliyor-

~·-., .... illa oğullannıo ba 
'°le acı l.U. Renkll 

Yakacı k: 3/8/937 
Siret Ba7ar 

Nankinden ve ril ~n ,g-cızetecinin kalacağı 

ı bir habere göre j ı - Tol<yodnn biJJirilmek 
ponlar llonkovd'=' ki f tedir. 
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•WEif:.tE[fil]il1''5 ~J:• Ha~.e~ Kıra~ı 
. , " .1 l l Negusun beyanı 

Çin Orduları Şımaıa dogru ı er eme e- Ank:ıra 0 [A·Al , 

erı.lle devam edı·yorlar N··güs gazetelere ~e: 
yanatta bultınar,ık 
HHheş t~htınd~ln f~' 

f\Jankin hükumeti Pekin Demiryolu boyunca mühim 
tahşidat yapiyor 

Ankara O [A.A] -
Çin ınerkez orduları 
şinıa 1 istika nıetinde 
ilerlemeğe devam et· 
mektedir. 

yap:ın ku vvt>t lc.arin ibn rtt ol '.l n 23 üncü 
z:1 yin t y(·I< unu 5~00 
dü.-. j·,pon nıakanı 
in ı ına göı-e de n1t>V

cudu 80 bin kişiden 

çin ordusu ınt'\'CU''U 
zayiat ve firar h·Hli
S•Aleri dol<iyisile S<ıy1 -
sı 30 bioe innıiştir. 

General F ranko 
Dost devi etler taraf ;ndan muharip 

tanınacakmı? 

Japon membaların
darı alınan haberler
de Nankin hükun1t"ti
nin demir yolkırı ve 
diğer nakıl vasıtala
r~le P~ki~ istik~~e- . ~·~kara 9 [~:AJ - \ n1<~k üzere dost dev 
tınlte yenıden buyuk J Inğıllz ınah·ıt ıh ne gö ı lctın gı·ncral Fnın-
kuvvetler tı1hşit ~yle re -Sovyet Rusy'1, F- koya ka şı n1uhnr1p 
nıckte olduğunu bil- ransa vt.· İnğilterenin 1 hakkının t:·nınn1~sı
d11 mektedir. teşebbüsü üzerine a- na n1uv~,fakat ryle

deıııi n1üdc:ıhe1e ko- nıiş•ir. 
n1İ tesi haricinde ol-ankindeki J •pon

lar Şanğhaya gitn1ek 
üzere bulunuyorlar· ------------------------------------

Ankara 9 [ A.A) -
Beri inden bildirildi
ğine göre Alınan hü
klııneti Çinin Berlin- . 
' !eki ~efirinc ko 11ü
n izm("' karşı AlınanyH 

1 

ile japOil arasında 1 

n1üncı kıt ınuka velt·ve 
iltih .ık ctnı.-·ğc Çin 
hülnin1etini davet et
mek t~ı savvurunda 
bulunduğunu bildir
n1 · ştir. 

Halka ilin 
Ken~:sini Abep Sohn ~er yurt~aş 

Bele~iyeye müracaat etm~li~ir. 
Son günlerde AkreP sokma~ı vukuatı çoğal

mıştır. 1 1adırcn dahi olsa ba1eıı ölüme sebebi
yet Yeren bu tchlikenın iiniinP geçmek için Ak
tep tarafından sokulaıı her ~·urt ct aş Helediye he-
kimine veyahut Memleket Hastaancsine derakap 
baş vurı:ıalıdır. Ne kadar sünıtla münwaat eder 
ve tedavi edilir:-e tehlike o nisbvtte azalır. Di
ğer çareler temam en beyhude v~ boştur. Ger ek 
çekilen iztirap ve gerek vukuu m~lhuz tehlike
nin teıııamen önünü alan seromla tedavi içirı 
Hcledıyemn fedakdrlıktan çt•kinmi.' eceği muhtt'-
reın halka Han olunur. 

w d ... • d·__.J( 
rcıg:-ıt t tceg·ın~ ,. 

'b olan ha b..:rleri tel<Z1 

t ylenıiştir. 

Sul~un m:J~af azaıı 
İÇİN 

yapıla:ı davete 
37 de\'let cavaP 

verdi 
Ank~rrt 9 [A.A] ~ 

Vaşinğto ı<lan hild1
: 

0 ld' . 1 11 
rı ığıoc gö:·e a . ~ i 
ve ik tis uH tesl ıh:1 t 

·ıe 
terk clınt'k sureti ,·e 
-.;ulhun 111uhaf:ıznsı . 
b ı . 1111 

eync ınilel v;..zıye , 
islahı için Hule t:ıl'~1 

rC' 
tindnn y 'pılnn J,,, 

1 

te 37 devlet c ''
111 

vern11ş ır. 

~· B ·rl111, Ro . n~, 'fo , 
vo. N .• nkin v~ \'t'ıeıı 
., • •C.' 
siya hükuınetlerı ~ 

. 1 .Jı(' 
vn p v~r111cn1ış / 

r:M.~~ O C U K~· 
:lA 'k1 d. 'ııiO ı:· ns1 ıope ısı 

~j 21 inci sayısı 
!;· G E D ı· 
1 '~1 
•· ıo kopunla 7,"1 

1\nkara 9 (A.A) -
Ç i n makanılarının 
ht>yanatına göre şi
mnli çınde harekat 

.~· kuruştu~y ._ ___________________ ............................... ,. ........ .,.. 
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~aa (ULUS SE~n Sayı: 700 
sn:::::s & - ~!J!D& a 

lıtara 1 "şaat usta mette~ine, Oiya r~etir 
ıan' atlar mette~ine alın3cat tale~e 1 

ı.l 1 
- 1ııRaat usta e "' aıı 'at nwkteplerine alınacak ta.-ıı:1Je • • 

tıın kalıul şarthm. 
~ - Türk olmak .. .. 

- 13 ya,ından kiiçiik 17 yaşından huyuk oln.amak 
C - Erı az heş =-ınıflı bir ilkokul·lan ciiploıııa alınış olıııak 
Ç - -...;1hlıat1 saıı"at t<ibsiliııe eh e,.-i:;li olmak 

ljı. 2 - Talipler :ı~a~ıda '-'azılı evrak ve vetiikalarla bir-
~te y :::- J 

tnüracaat edeceklerdir. 
~İtrA - ln:;-aat uı:sta , eyahut ı;;an'at okulundan har;gi~ine 
~ıt ııek i.:ııeııildi..d ta rih edilmek ~arı ile dlfıyct maı.-amııı:ı 

111en · · kl ı· l3 yazılmış ı:-tıd':t verece· ert ır. . . . 
~tı - keş ~ııııflı ilkokul ~ehadct.ıameı::ı veya ıll.okul- . 
!bu ıı .fevkindeki okulh.m.la okumıış 'eya okumakta bulurı-

ş lı-e lıu ok ı 11 mian aldıg~ ı ta~diknaıne. 
(J 
b - ~ufus ıe ... keresi 
~ - Aşı raporu 

- Cç t:we "e.Jkalık foto~raf 
hı? - Imtihanlar 20/ağu~tu~/937 Cuma gfinii Manlinde 
ittılfla a ilkoklu11da TUrkçe, lfe:-ap, Hen 1 h>~e, ~~~'a v~ re 
~rbad·er:1Jeriı.den yapıl:ıcaktır. 8u ok~ılldra !cy~ı ucr~tlı ve 
lı. .rı <ılar.ıkta talebe de :ılınır. Leylı iicrı·tı (1~0 Lıradır. 
ı/1~ licı·eı li ve nehari ıııek tebe gir ınek isı iyerıler doğrucH 
ıil~(ıtıdi.JC'n Aıık:ıra iıışaat •n;ta ve Diyarlı•·kir Ean'ar 
~ılı 1111.i tHrekı üı liit!iiııc müracaat rtmeleı i hlzınıdır. 
qfılbaı thıruıııları kiiltifr iıtarc~iııdeki fişler sıhhat hey'etince 
r-\. dııtulııııış sııretılc tesbit edi ecektır. İmtilı:wa girmcı.dcıı 
tı·\ı·ı i:-tenilcıı lırlı,.elcıi ikmal c<liip kiilriir idaresine ver-
ıı,,I' 0 

• 1. D h f 
ır1;1 lılpr iıııtih:rnlara kabul. ech.lııııyec~kl.~n ı.r. ;t. a azla 
\~ lıtna.t almak i::ııiycrıler "'ımdıdc.n lrnltıır ıdnrc::-me ba.~ 

rn,.ll • · ı~ ı ~ı lflZlmdır. Ktıyfıyet ı ac o unur. _ 

Öğretmen Otullarına almaca~ 
Parasız Yatılı Talebe 

Şartları 
l 

tı~a . - Öğret men okulla-
lqleb' lınacak para:;ız yatılı 
1 tı e kayit ve ke:.bul 'jaıt-

Ştıtılardır: 
J\ ....... '['•• 1 1 k il ur' o 111:1 • 

ar.ı - Ulu, al dııyğusurıun 
~,,~·la·'~ılığ-ı kareldP;iııin Jüz-l 1 l(ıp" ' 
~ıııı. "' 11 ı ÜğTdnıenler kurıı-
~aı t.,n alucao-ı tutlt]l'ra ile 

lıı . o ~ 
~ ıııış bıılıııımak. 

lıııı. -.. Y ;ışı Gğretıııen o 
tar <ı.rı tar . . 

lıkı • ıınat11aıııe,ın111 sap 
b ~ağıla olmak. 

ta.r.. - 'I'iııel 'c beden el 
ı~:'lrılıb'l, oklıllaı a gönde

·~ o,.,,ll raııor örne.:ine 

göre okul doktoru veya lıir 
~a&ıık kurulu tarafından 
;a~tanınnk (Rontgen bulu 
nan yer'e· de t:ıleh .. ııin rad
) oğrathi de aldınluak ~ağ'
ıam olaıılann radyoğrafiıeri 
C\'l':ıkına l.>ağl:ıııacaktır. Ro 
ııı eren bulunıııayan ycrlcrdeı 
:-e~ılecck taleue ,·cı ildiği o 
:.. ıılda Hoııtgen b:ıkısı ya 
pıldi1'tan sonıa sağl m o~ 
ıtııuıı aıılaşılır~a kauul edı 

e 
Iecektir.) 

E - Sınıfı orta derece 
<ie ge~miş v.-ya ikm:ılc k.11 

wış talebenin mürJcaatları 

Mardin Beled:ye Riyasetinden . 
l - Biitiin mernlekE>tin 

tanzifat işlerinin mesuliyeti 
müte:ıhhide a~t. olmak ş;.ı rti

le Eylul/937 iptiJµsmdan 
Mayi~/9:18 sonuna kutlar 
dokuz aylığı 5200 lira mu· 
haıııınen lıedelle ve kapalı 

zarf u~ulu ile ekşiltmeye ln
rakılmıştır. 

2 - İhale 18/ Ağ'usto~/ 
937 ~arş:ınıba günü saat 11 
de belediye claiı e~iııde ya. 
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 
390 liradır. 

4 - Teklif varakalarını 
saat 11 re kadar belediye 
encümenine veı ilmi~ olacak
tır. 

5 - İstekliler şartname 
örneğini mecarıen alıııak ,.e 
kerulisiııden bteııi eıı \'C~ai

ki öğrenmek üzere her gün 
belediye daireı:;ine müı·ac:ıat 

eylemeleri ilaıı oluııur. 

4/7/10/14 

--------------------------· 
Tarihten Çizğiler 

Eski devirlere ait canlı tabloları 
ihtiva eden bu eserden pek az gel
miştir . Okuyucuiarımıza tavsiye 
ederiz 

·" 

Evi1 yuva yapan ki!erdir, 
Ev Kadını, esvap dolabın kadar k ile

rini de düşün : 
Her nıevsiuıe göre Reçel ve şuruplarını hazırla!.. 

! . i 

r-· Altın Piyasesi ~] 
~ r "' - ""'• • • • ... ~. ••:+••""•. ••••••• • ....... . .ı.ı..:-- ~ .,.__,,,~B~ -giıukU · altın pıya!ası 

şudur: 
Satı, 

Hamidi 105G 
Re~adi 1065 

Ahnq 
1050 
1060 

kabul edilmecektir. ~ 
f - Öğretmen okulla

rına parasız yatılı olarak 
girmek isteyenler mezun ol
dukları vaya kayit i lıulun. 
duldan okullara nıiir.ıcaat 

edı·ceklerdir. Bakanlığa. dop 
rııdan cJ9ğrnya yavılan mü 
a ·a·ııl ara ct v.ı» "erilmeye 
cekı ir. Daha fazla rndıımat 
almak istevcııler kUltiir 'e 
ortaokul • di ektörlüklerine 
ınıirac:ı .at eyleıııcleri ilaıı 

olunur, 

UL,US SESi 
Abone ve DAn 

şartları 

_...,.__ 

Türkiye Hariç 
için için 

Üç ayh~ı 200 

Altı aylığı 350 600 

Seneliği 650 1200 

tıAmn beher satırından 
(10) kuruş alınır. ilAn 
ıeşrindcn mı suliyetlka-

bul edilmez. 
Günü g"'i''Pn nuslıalar 

ıu ı u ııştuc 1 



~·· ••••••B ~••••• ••&• K5&« • : Umumi Netriyat ve yazl işleri : 
• •··du n • • ını r • , 
: Sf~El BAYAR : 
: Hasılın:ıy:m y:w.ıl:ır geri 'erilmez. : 
: Ba•ıld1ğı Yer: Ulu Se si Bnsıoıt vı • 

• 11••·••••• ••• ••m111i11 ••••••c••"' . 

Ul s 

Kızılay C011 :. ti t: ı ::ı.fıı.t: ı ,tırılan· \ l' Clof,u,tan il,i 
ya._ına lrndarld bebeklcırc mı ... ıl b:ıkıl:ı<·:ığını öğreten ) cıv
rul(trımız adlı ! .. itap ... ~ tı:;a ç·ıkaq}ını9tır . 

• .. <'fi, ı• p:-ırlak t ir k ·,~ ıt u:c ı inP rı·nkii lıir ~111 ette lı:ı

'Jlmış olan bu }, it. pta: '\ f'ııi du,!.ın J '" rııya :uıı. ·nin ..,i t 

'PrmC' t·ırn Ikhrf.İn gıdill: rı. Yrnıt>k 'r uyl 11 z:unaııhrı. 
Yat:ık oda ı. Bel.I~ i. (~C'yPrPl..lrı i. Bebcğ'i g<'y·iirm" tnrzla
rı. I>i~leı i. C·ıcuk h:1:-';t· lıkları. tıul ışırı tıa:-;t;ılıldard;rn ko
ruı ımı~ yoll;rı . tkbr~e yaptırıJacc,ık harPketl11r. o~· ııı ılar. 
İIİ) :ıı lıırı,. anıl' ' lıahaınn çoı.:ı np;a \'CrN·ckleri tPrlJiyl' \'t• 

daha bir çol· hu::ıı.Jar .hakkında bol re . .J111le mufa~::-~tl ııın

lOınnt { nr dır. 

Bu J,irnptaıı cJiıım k i lt) eııh) in bed !i olını Liı· Jir:ı) i 
Ank:ır:ıda K1z1Ja~ GrııP) MP1 k. ziıı' giindeı nıc-lni ve :1d 
ıc lt! ı iui okuııa1.lı ola1~1k l>il·lirım lcıi lttzıınd ı r. 

l tnn~ ulda) eni po. ta.bam · ch·at mdn Kı11l;ıy s:ıtı., dc
JıORtıııdn ''" ldt.q <·hırda sntılmnkta<.lır. 

V A I~ JJ I I~ 
n ış i "ili pe nz gelmiştir 

•' ~ r. ; • ,, ' 
ııı i DAREHANESi 1 

• 

: Eski Haikevi B;nast Bu usi p,Jt 
• 
: Tclğrnf Adresl · I i Mardinde ccU1us sESI' J 
~ ,,,, ... ............... ~~········ 

Yazı Makinasının 

• 

Ev Kadını! 
Bol çilek nıevsi ninde reçel ve şu r tll7 

y:-ı p nnğ· ı ih .nal t'ttİnse. h;tri \'İş rıc nır''' 
:i nini k: ı çırın~ı ! 

Ev kadın ı! 
'1,a.sarrufa riayetin ilk şart1, bir kiler sa1ıilJİ 

ol ınal tır. 
Kill'rsiz ev, hesapsız evdir. 
K un etli ve ucuz gıda Heçel ve şuruptur. 


