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Sahibi ve Bqmuhanirl 
SİRET BAYAR 

11 AGUSTOS 1937 

Çarşamba 

SAYISI (2) KURUŞTUR ~ Si YASAL GÜNDE:.~ I~ TÜR I< GAZ ET r. 5 İ 
---- --~--~~-----::~~~--:~:-~:::~~~~~~~=-=~=::~~~ On Biıriaci 'ıl Kuı .ılu\'i yılı ı Agustos 1927 - s::: =ı= 

Sayı: 701 

l~tisat 1eKiliıniz 
tı''\111 ara 10 [A.A l -
ı."t0nonıi bnknnı Ce-

~in Milie.~ier Cemiyeti Murahhası !sovyet T ayyarecil;ri 
fesor .. n Adanada / Taitif edildi 

1 L1 l\·ar ~ctlıiYeye Profesör yeni Türkiye hakkındaki in-
~<lıı<ıir. - - tihalarından bahsetti 

~afia e~ilimiz 1 '.\ ı.ılrnr:ı 10 1 A.A] -: ' d:ıırny~ rnrmış.tır. 
Ç11ı1 n ~~I ıl letlc;.•r Ceın ı Profesör 1'1ı lletler 

~ l\nl<ar~ 10 A. A. \'etindeki n1urnhha "- Cen1İy<~ti nan1ınn n1e 
l'ctfia '~k ili Ali Çe- lnnnc.bn proft~ör Pen nılekctiınizin sıhhat 
'11k . 1 . 1 . ~ t a) a bu gün Is- ref aketinde sdıhat ve so~ya ış erı uze-
d~i1lhuı<1a n Ank;:a raya vel,a leti n1ihn1a nda rı rinde tetkikatta hu-

1111lüşt ür. " olduğu ba1Je dün A- lunnHıktadır. 
Profc ör veni Tür-., ..___--------~---~-------------

I k;ye hakl<11Hhdd inti-

Ankara 10 A. A. -
Sovyet Rusya icra 
komitesi şiınal kutbu 
yolu ile Arnerikaya 
gi<ltn 1,ayyareciler 
kızı 1 ba ynı k nişanı 
ve para n1ükafatı ile 
taltif etrniştir. 

ALMA 

Gazetecilerinin 
İnğiltere~en çetilişi ngv iltere Ü - me bnlard:ın bahis eder-

"' ken bılhas~e şunlara Ankara 10 A. A. __ 

~,~<ınko kuvveileri tara mdan tutuia11 i söyl<·nıi~tir: Bazı Alman gnzete-

~ Vap . ·b 1. _ k • · t d' «l'ürkiYenin en hü- leri · 111uhabirJerinin 
Uı un seı est Oıl a ıımasını ıs e 1 yük t;ı(ı0j ıııeıııleketi İnğiltereden çekilmiş 

f ~'.'l'ara JO (A.A] _ · olan lnğiliz handırah y:ıbancı istilasından olınalarına karşılık 
t{ıl' 1 t 1 ı~ı · olnıak üzre Alnıan " ~ '% hüki'1111eti Fı- 1\ltçton vnpurunuıı {UI' ar111a yo un(' <ı 

J 'll, ı . 1 I· 1 n1ücadelede sef olduk Hükuıneti tarafından 
1\ f 0 

\lt\'Vetlcn ta- serb ~t >ır~ "' n1a ını "' T · 111d ı·ı · . · · tan sonra n1edeni ve 1 ayınıs gazetesi mu-an zHpt eüı rnış ı tenıı~.trr. h ı · · · B ı· 

in ~a anıları 
J 
apon teklifini oyalayıcı mahiyette 

telakki ediyorlar 
·\ılt t: 
1 
«ıra ı o f .\ . A] - ,.e Chohor ey<1 Iet le-

~,)~ ı11akanıları Ja- rinde işğal ~tn1iş ol-
1 t~ı ı · ~ . . dul·lan yerleri iade 
b1~ıc1 \ ıf Jerının oya- ctn1evi kabul etti lde-
ıh· nı·dıiyetind "'Il ri tal~dirde sulh ak-

~ ıs< t · 
ı~ · ın ide ve an- dinin n1ünıkin olnbi-

IQlQ~1 PonJan l'en1 Jeceğinı i..,nret eyle-
t\tl onra Hop~y · n1ektcdirlerJ 

sosyal inkilabın da şe a Jırının er ınden 
fi olan büyük bir li- geri çekilmesi~i iste-

' 

dere sahip oln1a ıdır. n1iş, Aln1an - lnğiliz 
Bizinı şefinıiz n1aaıc- gazeteleri tarafından 
sef askeri i .. )erini be- 1 şiddetle. tenkid edil-
nüz bitirrneınistir. tllektedır· 

.. Taynıis diyor ki; 
'fürkiye Çin için [Alnıan Hlıktinıeti 

tek bir örnt'ktirn. hakikaten böyle bir 

Bay Mussolini 
Ankara 10 A. A. -

~lussolini i\lesineya 
gitn1iştir. 

tedbir ittih;ız ve tat
bik edecek olursa, 
Taynıis ınuhabirİ yi
ne bir başka ının ta
vını n1evzuu bahis 
ola111az. 



Sayfa ~ 
A' .aws ™ < 

İZA ' • 

Kendi Kendimle Röportaj 

(ULUS SES!) ~ayı: 7QY • 

i'yo e ~ Olasam 
eler yaparın1?. 

Kolordu Bando a 
şehrimizde 

ımı 

Geçen gece, tahtta ı;nrt lerce kişiyi eziyetten kur-
üstti uzanmış gök yüzü- j tarmak için çar~ımn orta- 1-l kisidt·n nıürek-
nü SÜSleven SO''ISIZ :Vll- 8lllda güzel Ve modern l<e}) o· • } 1 · (E 

·leden ~·oıın) B fctİİ~ 
p ·ı rkı 1da bir çok ~ t 

1 zel p<ırçnlar ç l.1 11~ 
• •1 • • ı va r )C < ı r '-o-

d ı z l arı seyrediyordum. Bu l ır ~H1.1l~ yaptırırdım. I "' 1 I 
anda derin bir 6 - Hiç bir da- 1·~' l u Bl a 

1.ıc.<.> ta '
1 q1ıı 

hülyaya dalmış- Y A Z A kikası bir daki- 1 (un şe 1nı11ıze gt· - Burada iki o-Ü 1 ı~· 
tun. Kendi keıı- Cemal Işı:ıay kasına benze- n1"ştir. 
dimo soıdum. • meyeo Mardin B:lllOO takın11 ö<r-
- MHyoncr ol- ha\·asının yer- ::. 

1 b 
lncaklardır. 

~ aydım nelel' yapardım? lerden kaldırıl> gözHnıü- E İV" H KiMi 

Bay Tevfik Naci Asaı1 
i hl'' 

Göklc yer arasındaki zc, burnumuza ve kula
hoşlukta ani olarak beli- ğımıza ektiği tozlardRn 
ı en Ye ınuhayyeleındc kurtulmak için biı· su 
hazır ol durmu~ cevcıp serpme otomobili getirte
bekleycn lıu muazzam rt~k lıer gün cadde ve so
ibtitbama ne ce' ab vere- knklnrı on dafa suladır
cegimj dii~iinürkcn suvalı dım . 

.., t>hrin1iz Belediye li olnrcd\: .;t<•P 

Hckinıi Bay 1"'e\'fik gitn1iş 1 ir. Hayı 1·l t :o 

t'Oruıı dilim yine kendisi 7 - Halka uruz ilAc sat
otoın atik gilıi cevap ver- mak için bir Eczahnne 

Naci Asan bir ay izin ytthatl :ı r dil~riı. 

11 eğe ba~ladı. açtırırdım. 
8 - Yokluk içinde bü- :················ ····••'1 • Eier Yaşamak•a Mutlak AleJJldz - Milyoner olsaydım: 

ı - İlk önce l\laruine 
güzel l.>ir Su getirdirdim. 

yük varlıklar gösteren 
bizim Ulus Sesine son sis
tem bir tabi makinesi 

• Kqlar ılbl biz yatarız hem de•• 

2 - Semalara ser çeken 
güzelim Merdini, öpüştli
ğU yıldızlara henzetmek 
için ampullarlar süsler, 
yıllardan beri çektiği bas 
retine kavuştururdum. 

3 - Her gün gidib ge
lirkc·n lıt~ş altı dafa kay· 
dığım, oilşüp yuvarlan
dıgım aşağıki cadde ve 
sol-:akları parke t< şiarla 
oöşedirdim . 

4 - G ii'l.el bir ljineına 

binası yaptırır, sesli bir 
sinema makinesi gctirdir
diın. 

alırdım. 
9 - Başmuharririmiz sa
yın Bay Siret Bayaru Hey
beliada ve Yakacıkta gii
ze1, modern birer kö~k 
yapt1rırdım. 

10 - Büyük Caminin mi
nm esine biiyiik hir saat 
asarak, her sa ah saatla
rını ayarlamak için sağn 
. ola koşan lıalk1 o eziyct
tt>ıı kurtarırdım. 

• • • • • • • ~ • "" • 
11 - Şehrin muhtelif yer- • 

Ierinde umumi "Hela n lar 
vapt1rırdım. ı• 
. Bunları sayarken uy- . 
kuya dalını~ım. Tavuk di
şide darıcan görür derler 

f> - Her sabah bit• dük- ya .. Bende kurduğum bu • 
Jdrndan Don:ıatcs, diğerin- 1ı lrnyalı ı·üyamda lıakikat ı• 
den PatJıcaıı ve digarin- olanık göriyordum. Bu '• 
den ele Bamya almak için anda ansızın uyandım gö-

Açlık 
Önıriinule hir gliııliıu gPçmi~oı· alısıı! 
.ı\ ~ladı, laıck 1 nla ~ • .ı hL u ~ii ua lıl'ız 

• • • 
Göriiuce ncu\·or öıul'iiın salwhsıı 
l)p li rn: ya;aı~ıa k nu, sii rii nu wk hil nı~u»l 

Ht•u vnralaııtlıkca kalhiıııtlPıı 't~ r. yeı· . .. .. . 
H(.ı ·i: f Ü, .\il ah 1 la 111 l'lll I ~al H) JU 

Aelıkla aı·kmhıs, c~wla St•fp ı·lı ı- ı· . . 
llalirulc ollhı ı·ı, aıw ı·uıı ~a ıuhnı 

l~ter heııi üldiirsi'ııı, i~trı· vasaı:ın . . 
1:-:tt•ı·sf' y pı·iu ~oıı kal ıııa atsııı 

Y etpı·ki ac:ılau a nıcu kapat ·ın 
~iilıa zeYalıirc kouarmı saııdııı'! 

rı1 
~lalaty:t: 1/8 9~., 

SUlıa BnlkaP I 
lıütün c;erşıyı baştan so- ~ilmü açtığım zaman gü-
na kadar tiolaşmagd mec- 1 nı:~in bir boy yük~eldiği- j •• ••••••••••• 
bur olan benim gibi yüz- , ııi gördüuı ... 

_ ____..;._.~! 
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· ıs[ ·e ORTAOKULLARA 

Alınacak parasız yatılı 
Tale eŞart rı 

1 
1 - Li::-c 'c· Ortaoı~ul

"ta 
litJ al~ııacak para .. ız yatılı 
• !l beııin ka' it \ e kabul 
Y«.tt) • 

Utı şıınlanlır: 

A - Tiirk olmak. 
1.ıt B - Li::-c> \'C' Ortaokul
tııf ;~HınatııanH'f.l:rıin her sı
~ uı ~ııı ı:-:apıt1dıgı ya~larJa 

llı,ınak. 
(' 

ha - Bedence 'e rubca. 
urıt..'l, ill·tli, tıakat 'e ku-

ll olmamak. 
l· }) ·- Ükutaıırnwıcak ka 
·ilr p • 
tıınk. -'<ıba, Anası ffıkir ol-

}' 
~ ., - Zckflc;ı, ç.!l °'kanlı-
~1~ atııakı, talebE3:-i bulundu 
tan rıkııldan ;,Jaeagi fo ·o!'.!-
41 1 lıir ıırlg-c ile ~aptaıı-

ak. 

F- ınıf ta kalını:;: ol-. 
maıııak . 

2 - Sınn.' Jarn girebil 
ınck ~çin 28/Ağ'uı-to~/937 
Cuınartc!3i gliııü ı:;:aat 13 c 
k..ıdar müracaatları kalıul 

ulıııı:ıcaktır. lııı ilı:rnlar At.ır
din Urt ol-tılunda. \'C Ştl 

g-iinlrrde y:ıpılacn ktır. 

Tiiı k ·e E<lehiyat siııa' ı 
2/Eylfıl/~:m7 PPr~t·ııılıe giinii 

Hiyaıiye Eıııa, ı 3/Eylfll/ 
9:n Cuıııa günü. 

Tarih - CoğTcıfya sına· ı 

4/E) lfıl/937 Cuıııarte.:i gli
ııii ) cıpılacal,tır. Bundan da 
ha fazla malumat almak 
i~ tılycnler k iilı ür ,.e orı ao
kııl diı ektö ı liikleriııc rnııra 

, ca:1t c.ıne'eri ilflrı olu11ur. 

Öğretmen O~ullarrna almaca~ 
Parasız Yatılı Talebe 

Şartları 

Antara inşaat usta muUe~ine, Diyar~e~ir 
san' atlar ıneUe~ine almaca~ tale~e 
1 - 111ş:ıa t u-.ta ' c ::;aıı ·at ıııPk t<'plı>ri ne alınacak ta-

}P.beni n kabul ~artları. 

A - Tiirk olmak 
R - 13 ynşmdan kilçül~ 17 ya:;ından hüyül· oln.amnk 
U - En :ız beş :-;mıflı bir il! okul.f~ııı diploma almış olmak 
Ç - Sılılrntı ...,aıı'at tahsiliııe eh e;işli olmak 
2 - Talipler :ış:ığ'ııla '.\ ıııılı e' rak ve 'e....iknlarla bir

likte nıiiı aca:ıt edrccklerdi~. 
A - ln\'aat tı:5ta 'L') alıııt , aıı ·at okulundan haugi$inc 

girmek L-tenildi.:.ıi t:ısrih ,,dilmek ::;arı ile 'ilftyet maltumııı:ı 

hit ılıen yazılmış i:-tid'a ''"rCt'rklerdir. 
D - Beş ı-ııııflı ilkokul :;elrndet.ıaıııesi veya ilL.okul

ların fevkindeki okııllanJa okumu:; veya okumakta i_ıulun
mui' i~c IJıı okııll ırılan ali.lı~ı tJ~diknmnc. 

C - .. "ufus te. kcre~i 
D - A~ı raporu 
E - -Cç tane ve~ik;ılık fotoo-raf ,.. 
3 - Tıntilrnıılar 20/ağıı::-tu~/931 Cuma giinii :\Jardinde 

ğazipa~a ilknkluııda Tiiı·kçe, Tfe~ap, Henıle~C', eşya ve rc
:-im d 0r:-leriı.den y~pıl;ıcuktır. Uu okııll..tra leyli iicıetli ve 
nehad nlar.ıt..ta talebe de ı:hııır. Leyli ücr~·ti (150• Limdır. 
lPyli iicrc1li ,.e 1111 lıari ıııekle!Je girın k isıiyeııler doğruca 
,.e :-;iıııdidcn Ankara iıı')aat •ı:-.ta ,.e Diy:.uhı·kir ısaıı'at 

ım.:ktt:lıi <liıekıöı liiğ·iiııe müracaat etmeleri lftı.ıııu.lır. 

8ıtılıat dunııııJarı kültiir idaresindeki fi~ler sıhhat hcy·etince 
dı.ıltlıırıılııııı:-; :-:uıctile teı:;b!ı t>di ecektır. lmıilıaııa ginııe'l.deıı 
0vvd i:-tcııilcn fJ,.lgPleıi ikıııal ediip kültilr idare"'ine ver
ıııiyerıler iırııilıımlara kalJtıl edilıııiyet·eklcrdir. Ihh~t fazla 
nıalmnat almak istiycnler :;-inıdidc.ıı kültiir idareı:.ine b:t:;; 
vurın<d:ırı Hl.1.ımdır. Kc-yliyet. ilfin olunur. 

Mardin varıdat 
müdürlügünden tıu 1 - Öğretmen okulla- ntgen bulunmnyan yerlerden 

tiı):b: lıııacak p:ıı a"ız y:ıtılı 8eç•lecek t:ılcbe \'Cril<lı!!i o-
l,; • • Gercüş kaza~ınd;ı yaptırı-

lqrı e kayit , e kt.bııl "'art- kııld·ı Ronrgen bakısı ya- lacak lıiikfıınet koıı:ığ'ının 
ULUS SESi 

Şıuılardır: pılclih taıı • onı a .:11.:•.!'l .m o}. \ ke~if raporu mııcilıince 9:·S7 
1 - Tiirk olın:lk. t dıığ"ıı :wlaşılır.a k:lbul edi- 1 1 . k k .3 yı ını a ııı a r>dilecc · mnı-

s.aı-.1 - l 'ltı al dııyğııstınun lcceı..tir. nırı ke:;-if bedeli (104 15) lira 
~r17·~tıılığ1, kar<.>t..t11ıiniıı düz- 1 E - Şııııfı oııa derce(; 8 kunı-;- olııp ın:ılwlH irn;•:ıa--
ll!ıı::'.1l•ii, öğ-rı tınenler kııru- de grçıniş ''.t-ya ikmale kal- ta ıne' cııt bulunan 66n lira 
;ıııt·~ın al:ıc·ığ'ı tutulg-a ile mı~ t;,ılelwııın mür<>eaatları 8 kuru) kiym<'tiııclc· ki la~-

' lıniş bulunmak. k:ıbtıl edilnıeC'l ktir. ıarnı t m.ili Eıın·tile b:ıkiva 
( lı11ı - y, ı liğ'ıetnıPn o I' - Oµretmen okul1a- ' k;ılan (9750) lira bedt>1 üzc-

ı .. arı t· ı · t · · ı · l 0 9 7 t · -.ııtıı, ·l ııııa rıaıııe-ınııı ... ap rına parnı:-ız ~ nıı ı olarnk rıııı • n ~~ a;1'ııı-to:-i :l nrı-
j11 ~ag.ıa olmak. girııwk bH') enler ıııczun ol- hinden iıih:ırı'n ı G giin milel 

~r.1 - 'l'iıırl 'L' lıt>ıll'n~el t.lı.l,ları ":ıya k:ıyit.i hulun. deılı• açık ek:::i lırit'Yl' koınıl-
1' l'I :ı nı l ı w ı k 11 · l'i ıJı11 i g·ı, okullar.< göıHlP- < ukları o ' ll :ıra ııılir:ıraat ıııu~tur. ılıalP, 17 ne"ııstos 
~<•ır• 0 an rnpur iime~iııe c·tl•·ce "'"' dir. 13:ık:ıııl•ğa dog- 937 ~alı p;iinii ~wıt 10 ıla 
~a~ 1k0kuı doktoru ''Eya lıir nıd ııı d0ğrııya yapılan ıııü- yapılacakıır. 11111,·akkat tenıi-
~::ıN· kurulu tarcıfıııd:ın rac:ı·ııl tı·a ceva'l ,·erilmeye. 1 nat mıkdarı (78 l) lira (13) 
tl<t

11 
'11ıınak ı Roııtfl'rn bulu- cekt ir. Dalın fazla m: lıımat kuruştur. b1 eklilcrin ınezknr 
) • ı:ı 

}o. l'r•eı de hkuı·ııin rad- almak ı:-te~ eııler kultnr "e güne kadar Mardin deftı~r-

Abone ,.e il An 
şartları 

-·-
Oç aylığı 

Altı aylığı 

SPneli~! 

Türkl~c 

ıcın 

200 

3:10 

G;)O 

Hnrfç 
lcln 

600 1 
1200 

İlanın beher satırından 
. (10) kuruş alırnr. ilan 
~ neşrinden mesuliyetİka-

bul edilmez. 

Günii gPçen ııushalar 
10 kuruştur 1 "'t•lfj . iı1.t1 ·•el al.Jıııl ırak ~ağ"- ortaokul diıektötliikleıine darlı~ırıdea ıı.H•e:ıekldl konıis-

~vt 1~1 aıılaı ııı r.ı<h orr-rııfiıni mıir :ıc ıat (') leuıeleıi Jlan "'ona nıliraraatl:ırı ilan olu- ~ ~ 
ü.11.1 • "" .J ,, 

na barilaııacaktır. Ho oluuur. uur. 4/7/ 11/14 --•-•••••-•M 
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Kızılay 'emi) eti tarafından ba~tırılan \ e dot')u .... tan i!~i 
:ı nşma kadarki bcbeklı:ıre nasıl bakılacal!,,m öğ"n,ten ya' -
rularıuıız adlı kitap satışa çıkarılmıştır . 

• ."efis H' ı>arlak bir k.lğıt iizerine r~nkli l>ir bUie1fe lıa
sılmı~ olaıı bu kitapta.: Yeni clol(,1111 yavın~ a anııeniu ~ıit 
'f'rınc tartı. Bebeğin gıduları, Y<'mrk YC U) kn z:ıınaıı1nP. 
) ntak odası, Bezlrri, Gryec<·klcri, BebPği ge~ dirııw tnrz1a
rı, Di~leri, Çocuk hast:ıJıldarı, bu]a!:lıcı lıa~blıl\lard:uı ko 
rıınına J olhm, llelJeğc ~ aptırıJac2k harekrtlrr, <•yuııl:lr. 
itiyatları, anııe ,.c babanın çocuğa vercceklt•ri tPrbiye \'(' 
daha bir çok buı:mslar hakkında bol resimle mufassal ma
lUnıat vardır. 

Bu kirnptan edinmek isi yenlerin bodC'li olan bir lira~ i 
Ankarada Kızılay Genel Mcrk<'zinc göndermeleri ve ad 
ı e5lerini oku mıklı olarak bildirmeleri Jazımdır. 

1 tanlmlda yeni postahane ch·armda K11.1lay satı~ d(l-
1•0suııda ve kit2pcıhı.rda sutılrnaktadır. 

1 Yurtdaş: 
loA"MA rıe L" MA 

dlill.oa::--~~~~~ .... .....:......:ı~~~~.ı...~ 
:=::: 

azı Makinasının 

ütün y zı aKiı lff ı ri~ . ıra~a~ 
y nili~le: ına iUir 

~akina ~thnak iste\'enler dUsiinnıcde:.!1 . " 
Ueı·nıes 1 abyi terci ı etnıe idirJer 

~!iıı-.-~~~~~~~,_.....,__..'":'W·-.,,......,,' ......... ........,""l"Pl"I~ 

Ev Kadını! 
B'>I çilek n1cvsin1inde reçel ve şurt1 1

1 

y p nağı ihn1al ettinse, bari vişae n1e''"' 
İnıini kPçırn1n ! 

Ev kadını! 
Tu.barrufa riayetin ilk şartı, bir kiler salli11

i 
olmaktır. 

Kiler!'1iZ ev, hesapsız evdir. 
Kn' vetli ve ucuz gıda Heçel ve şuruptur. 

-------~ 


