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Fr sız T yyareleri Suri
yede üç mıntakayı bom
baladılar 
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Amudeye yapılan taarruz 
esnasında gümrük bina-

ları yağma edildi 
Ankarn 13 A. A. - Sur iyedeki isyan h3-

tef<ctine dair şu r11ahin1at veriln1ektedir. 

Deyrzordan Hava a jan~ ı bildiriyor: 

Sulh lehin~e yapılan teşe~Ms 
\7nşinğton 12 A. A. -' )':lpıln11ş oJan lef' b

An1erika ta r;:lfindan büse Alnıanvada n1u-., 
2(0 n1uhtelif hükfı ınet vafık c'-''·~p veraııiş· 
nezdinde sulh lehinde 1 tir. 

Büyük manevı-aiardan sonra 

Mussolininin söylediği 
nutuk 

" 1 
Evvelki gün asiler tarıılından Amud<' Ankara 12 1 A.A l - ' daha kuv\•etli hazır-

~ıısabasına y:tpıhın tMırıuz esn:• sıııda güm- Büyük nıanavrnları laması olduğunu işa-
tfık binaları .Y"ğma cdilıni .. tir. / mütcakipKatonyada ret ederek harp ru-

,\lotorlıı bir ıı üfreze göd_dt·rilıııi~o;e ~e :ı~iler ı ~~y~~di~i. 1_1 u. t u I< ta hu oln1ayan bir mil
daha evv · I kaçmış huluıııyorlanJı. la thıka - ~.ııss?lıııı f,ıs zın ııın- let sefalete ve esarc
ln i 'İr~1k eden Tavwıreler isy:ın ıııınt:tka- ~elerın ana n~k.ıasını te mahkümdur. De-
~11ıd., üç nıe\•kii h~~1barduıııan etnıistir. ltıılyan milletıııın as- miştir. 

.. keti hayata dajn1a 
b" '?ferci, po. ta araba mm iç!nde~il~~lc · ' 

11
1

··1ıkte ortadan ırnybolmu oldugu "•'dırıı- Bir IııO:iHz Gemisi 
lt·kt~dir 8 

.lia lep istn:syonunda, dahi iden gelen ve ı 
asılt:re gtnderilınckte olan nıühiın ıniktarda 

Asilerin abluka hattını yararak 
kurtuldu llllıhin 1n1at ve kursun müsadere cdilnıi~tir. ı' 

' Ankara 12 l A-AJ - haUıııı yararak bir 

Ekonomi. Bakanımız 1 Stop S<tot;111der rad- Fı·ansız ticaret gemi 
yosu bir İnğdiz tica- sile birlikte S:ıntad~~ıılcara 12 f A-A J - lal Bay.ır dün Aluğ- ret gemisinin dün asi / ra girdiğini bildir-

<onoa1i Bakanı Ce- laya gdn1rştir. kuv,·etlerin ablula 1 ıurkt.:dir. 
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ADİSELER 

Çin -Japon meselesinin 
hariçte yaptığı akisler 

Beledi yemiz 
Eczahane önünde bir saat kulesi 

yaptıriyor 
Bugüukü ~azetelerin bah zetesi i::ıe, hal) anın ve Al

setmekte olflukları mubtc1if m:ı.nyaııın t~panyarlaki ec-
mcw.ul r arasında en mlı nebi gönillliileriııi geri çek- Haber aldığımıza 1 

"si yaptıracak ve b~: 
him yeri .Jrıpon~ a ile Çin 1 m k ıne elc•ini ınüzakero ey göre şehrimiz Beledi- raya dört taraflı b~ 
arasındaki gcrgiıılikle ,.e ls- \ leınektcn imtina ettiklerini yesi ecza hane önünde 1 yük bir saat ko lt-t' 
panyn. h:ıdisC'leri dol:ıyisilf' ha:ytled .. rek. bu husust!l izah 
gerek İngiltere "e ı:"rckse lord:ı bulundukt.'n sonra büyiık bir s!lat kule. caktır. 
Jınaııya ile tı aLı a torafın- J böyle bir vaziyet kar•ısında _/ ıl:m y:lp:h'ın teklifler karşı. alınacak olan en isabetli z 1. 1 ı· IJ ı-s· ı. . J 1. 

1 t~r •ınd•ki mütekabil , .• ,,iyetıo- ı tedbirin, hiç oıınaz8a bu eııır 1 gaz Ul\BClue ulr mu u 
re tahsis edilen yazılar iş ı 
g

al etmektedir. münakaşaları~ hitamına ka- MASKELERi• ~ 
. Jar, lspanya ııc Fran~a hu· J8H 1 

dudu arasında serbest tica· 
1 

lıalyaııın Lonrlra komitesini ret rejimini iadeden ibaret Z"hirli gflZ hakkın- Ankara il [ A.A 1 '·I}Ept q ıe,, Paris ğaı.et~ i 1 ) / 
çıkına1.a sokmakta oldı ğ.ınu bulunduğunu yaımaktadır. <la veril~cek konfrans Bu gün lstanbulıl''.

1

1 
'· aıh.·or ve div. orki: l l d h lk · k · •J IJl 

"Bununla benıber dün 
mesele halledilmeye(~ek bir 
şekle girmiş değildir ve 
kırksekiı ı-:aat içinde yeni
dt:n müzakeıelere b;ışlana-

G.crek lspauya. hadisele· ve ( e rs er e a ·a gaz ş t r et ı ne a ı 1, 

rindon ,-o gerekse iizak şark- gösteri imek üzere be- motor Sirkeci rı Iı~ ., 
ta cereyan eylemekte olan lediye tarafından 40 1 nıında iştial t•tn1İŞ11:. 
ve Çin askeri kuvvetleri ile adt·d gaz n1askesi gc Bt·ş ki~ i yara la nı11 ':, 
Japon kıtalarını bir biri ile tirilnıiştir. tır. Bir kişinin Je i-i 

ileceği ku\'\·etlo ümit olu
D" bilir. 

kur .. ıhlştırmakta bulunan ha- p· 1 bo1duğu riv<1vet t'-
1 

disel~rden bahsederek Al- i~ Altın ıyasesı~. mekıed.ir. _, ı'A 
manyanm bütün bu işlerde ; , T b b J' 
oynamakta olduğu role te- ~~~ .... ~·'=·-.:-OW:•-•::!o'~ ~ aymıs mu a V:lziyetin salfih keebe. 

kmcsini temenni edelim. MU 
ıakeler çok çetin olacaktır. 
Muhtelif taraf]arda i~lerin 
uzayıp gjtmesi lehinde bir 
arLu hi:5:;ediliyor. lşirı so
nunda bunun böyle olması 
lıc·lki de pek fena birşey de 
ğildir.,, 

L't ıeunc Paris Gazetesi l 
ı:::c lnğiliz pUinmı tatbik E>Y· 
h.lnmiyecek bir h3.lc sok
mak hususunda. lta.:ya tHm· 
fmcfan g~ıyret Earf edildi~ 
ni izah cyk) erek şöyle d!-
yor: 

"-:-imdi mrsele Pnı is ve 
Lon<Jnımn, Berlin 'c Honıll 
h\.ikumcılerini, Akdcııizdo ve 
bnşka taraflarda fo:ıliye 
gnstcrmeksiı.in ademi mü 
d:ıhele ko:ı~itC'siıı le müza 
kerelerde bulunma~ a mec 
bur edilip edemiyecelderirıi 

bilmektir." 
''L.Humarıite Pa.isıı Ga-

mas eyleyen "L'Huma.nite,, Bu giinkü altın piyasası Ankara 11 A. A_· i~ 
ğatetesi buna dair olar:ı1k şudur: 1 .. a vnıis nıuha bi rı'

1 

ı 
1 <l

. . b l k l Satı• Ah•ıt ., (1 neşrey e ı&·ı ir )aşma a e· ıo~~ Almanyadan çık~' 11 
ı d A·dıi 10.t8 ~v l 1 

de şöy e emektedir: Hamidi 1055 1050 n1ası hakkında ı\ ı; ~ 
Sonu. Var Re~adi 1060 1055 hükun1eti tarafııı',1~. 

ahnmr ol'' n k<1 
'' ~ 

karsı A'n1nny~1 dı'1 

Esme riizgar yare dokunursun sen 
Onun göz yaşları selolur akar, 
Gönül türküsünde okunursun ıen 
Gençliğim ardındBD yelolur akar. 

Sevğilim, seninle geliyor diye 
Yoluna göksünü açar da gelir, 
İçimi sevincim deliyor diye 
Ardında göz yaşı kaçar da gelir. 

Nuuybln: Zeki Teom-

... • . ı 

Ecnebi nıuhei bi' .. 
bevanı teessüf t"tl1

1
' ., 

lerdir. 

r·--Ç O C U K ~ 
:. A 'ki d' iJJ1~ .~~ nsı ope ıs 

~ 21 inci sayısı 
-GELDi~ 

ıo kopunııı 1• 
kuru,tut 



ii' 

~aa 

l~~ara · r:şaat usta me~te~ine, Oiyar~etir 
san' atlar mette~ine almaca~ tale~e 

Sayı: 703 

Öğretmen O~ullarına almaca~ 
Parasız Yatılı 'I'alebe 

s 

b ı .- lıışaat usta 'e ~an'at mektepleriııe alınacak ta.- Şartları 
llın kahul şmtlar. 
A Turk olmak 1 - Öğ'retmeıı okulla- nfgen bnlıınm·ıyan y('rlerılen 
~ -- 13 ya"ıııd:rn küçük 17 ya .. ınclan hiiylik olnıanrnk rın:ı alınacak para.:'ız yıttılı se<;ı1 'cPk tal ))p ' · erildıği o-
f bı az br ~ :-ıınıflı l ir ilkokulıJ:ın cliploıııa alınış olmak talebe ka~'İt , e k:;bul ~aıtr kuldıı Hontgen bakısı ya-
( - - sıhh:ıtı ı;:nıı'at t:.absilinc eh-e:i:-;li olnrnk ları -rmılardır: pıkliktan sonra .ı~lam ol-
') 'k . 

kt.~ - Talipll'r :ı~a~ıda yazılı evrak \ c ,·e~ı alarla bır- A - Tiirk 0Jın3J-.. du~ıı arıla~ılırd1 kabul c<li-
Oıiiı :wa·ıt ed<'cel\]Prdir. D - Uhıı.;nJ dıı) µ-ıı~ıınım Iecektir. , 

ıtı /\. - ln:-.:ıat u .... t:ı , evahııt saıı'at okulundan hangi"'ine saµ-!anılığı, karPktı'ı iııiıı diiz • E ~ınıfı oı tn dcreı·e. 
l tııı .. k . ., . . ·ı ~ 1 ı k ·ı .,A,. ·t I ı. k . 1 k 1 ıııt ı,..ıpnı dı..:.ı ta rı ı cc ı ıne · ~arıı e \I <1,11: naı:amıu:ı. ~iirıliiğii, öğ'r..tıııeıılcr ·uru- ı <le gn<;miş vı·ya ıkınn • cı -

'rif'ıı y:-ız•lıııı~ İ:·tit.l'a 'erecekll'rdir. . . hından al:ıc;ığı t 111 ıılğ'a ile ıııış t:ılelıı'nİn ıniircıcaat lan 
tı - Hr·~ ~rnıflı ilkokul .. ehadet.lamcs1 "eya ıl \.. okul- f saptanuıi~ bıılıınınak. k;ıhul edilmecektir. 

rıı 11
11 

_f P\'kinde>l,i okull:ırda okumuş 'Pya okumakta bulun- 1 C - Yaşı ijğrctınen o. F _ ÜğTdınen okulla-
{/w bu ok 1111 ır lan aldığı ta~diknaıne. 1 ı..ulları t~liınatııaıııe:-iniıı flap rırıa para ız yatılı olarak 
lJ - Nufu~ lf .. k<'rc~i tadığ'ı ~agıi:ı olmak. girmek isteyenler mezun ol-
l' ~ A ,ı nq o:-u J) - Tiııel \'C bcden:--el dukları vaya. kııyit l i hulun-
," - f ç t<.wr 'ı.:~ikalık fot-0ğr:ıf :;a~·lamlığ'ı, okullara gönde- dukları okullara miiracaat 

~aıij - İmtihanlar 27 /ağu~tus/937 Cuma giinH Marclinde ıihnis olan rnııor iirneıriıw cdı•cf•klerdir. Balrnıılıg:ı duğ-
litı ıı:ı..a ılkokluııda Türkçe. Hesap, Jlenıle:'P. ('.'Ya ''e re- <röre okul doktoru vc·ya lıir nıdan dsğnıya • :ıpıhm mii-
tı ı' <lr rl\]C'riı.clPn va.pılacaktır. Bu olrnll.ır:ı le) li licretli ve ~ağlık kurulu tanıfınd:m racaatlara ccvn·' verilme) e
l,..1a.ti olarakta t:~h·l>e de alınır. Lr>yli ücn·ti (150: Liradır. ~apt:rnınak (Houtgen bulu- c·ektir. J)aha fazla nıdıımat 
ı.\ 1 ~ licrpı}i 'c ıı(.->lıari mektebe girmek istiyrrıl<'r doğruca n:m yrrleı de talı•benin ratl- almak istcyeııler kliltiir ve 
~rk~ıtnrliduı Arılrnra irı~aat uııta. \'l' l)iyarbı·kir an·at yoğrafi:ıi de aldırıl::ırak ~ağ'- ortaokul cliıektör l iiklcıino 
~ıı,lıt·t'~i d111 ktöı liiµiiıw müracaat rtmelr>ri lazımdır. lam olanların radyog-rııfiieri ı' m ıira.c:.ıat cy-:e n Jle ·i il Ll ; 
J lu at fluı nıııları k iılt tir id arl-'!:\in '1ek i fiı;ol"r sıhhat h:) 'dincfl e' rakma ba~l:ıuncaktır. Ho- oluııur. 
~. 11 tuLııu ~ ur(•t:k Ü'su:t f'dilecc>ktır. Jm ıHıann gı rmezdeıı 1 

tıı·\"I i:;tenilen ur]•releri ikmal cdiip kültiir idare.::oine ver- llSE ORTAOKU llARA 
ı . ..; trı~~~lılıır iıııtilrnnla~a kabul. fd:lırıiyec~k~~rd~r. ~)~~ha fazla ve 
J' \~t llınt almak i~t İ) enler .• ımdıdtn k ult ıır ıdaı e .. me ba:;-

~ı lıl.ıuıd ır. K~)fiyet ilftc olunur. _ , Alınacak parasız yatılı 

Ha kai an 
len~ :s i ni ~re~ ohn h r yuıt~aş 
Be l e~iy ye müracaat etmgli~ i r. 

~ Son giinlerde Akrep sokma..:ı vukuatı çoğal
~~ Ştır. Naci ren dahi ol a bazen ölüme sehebi
r~t Veren bu tehlikennı önüne geçmek ic_in Ak- · 
~·ll taı·afınclan bohulan her yuı·tdA~ Hcledıye he
b lttıine veyahut ~1emleket li astaanesine derakap 
"tlş vurmal ı dır. Ne kadar ı:;üratla rnü raeaat cdeı· 
~~ terıavi edilır:-e tehm~e o nisbl·ttc azalır. Di
~e r · ç~re.Ier temamen beyhude v~ boştur. G~•:k 
ll.i kıien ıztirap ve gerek vuk uu melhuz tel!lı.k~
~~ teıııamen önünii alan s~ro~la te<~avı ıçın 
!'~ <!dıyen n fcdakArhktan çekınmı.' ecegı muhte-

rrı halka ilAn olunur. 

Talebe Şartları 
1 - Li:-:e w; Ort:ıokııl 

]ara :ılı nacak p:ıra:-ıı ) atılı 
t ttlebcııin kayit \'C kal.rnl 
~arıları ~nnlardır: , 

A - TUrk olmak. 
B - Lit-c ve Ortaokul 

J.u rnlimatıı:unc. iııin lıer ~ı
nı f i;;iıı ~nptl'lclığı ya~farda 
ouluıımak. 

C - Hedcııce 'e rııhca 
hasta, il letli, ~ak at \ e ku
surlu olıııanwk. 

D -- Ükutarnııy~tr.:ık ka 
kar B.ıba, .Ana 1 raı...ir ol. 
mak. 

E - Zekası, ç.nlışkanlı. 
u-ı alılakı taleb<' ' İ bulundu 
to- ' ' ğu okııldan ıılacaği foto~-
raflı Lir belğ'e ile saptan
mak. 

F - S ı nıfta kalmış ol
maıııak . 

2 - Sına,·larn gjrebil · 
ıııek için 28/ ... \ğıı~lo,/937 
Cuın~ırtc~i giiııii saat 13 e 
lrndar müracaatl:trı kabul 
ohınılcaktır. İııı•ihanlar Mar
din Ort.okulunda ve ,. u 
glinlerdc yapıla.caktır. 

''l'üı kçe - EdPbiyat sma\l 
2/Eylül/U37 Pcışeıı ılıe gii nü 

Hiyaıiyc sıııa' ı 3/Eyllıl/ 
n:n Cıınıa gHııu. 

T~rih - Co,"Ynıfva sınfi\ ı ,... ~ 

4/Eylfıl/937 Cuııı~ırtc~i gü-
1ıü yapı13caktır. Bundan da.
ha faıla malumat a 1mak 
i4eyeııler kültür 'e ori ao
kıı l di rektöı ltiklrriııc mum-

' caat etıne!eri ilau oluaur. 
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: Umumi Neşriyat ve yazl işleri • 

= füdtirü il 

SiRET BAYAR il 

: Basılmayan yazılar geri 'erilmez. 11 

: Basıldığı Yer: lu Sesi lla ımcvı : 

";ı.••r:••• •••• e• •11 • • •• ••• •ııı • •I 

Yaz 

A 

••• ••• ,. .......•............ 
• iDAREHANESİ 11 
A tY 
• Eski Haikevi Bfnasl Huıo• • 

Ulus Sesi 
. . -· -
• Telğraf Adresi " ! Mardinde uUlus sıt~ 

~;~ 
=== 

. --~ ,,. 
~-···············~····· 

ylıK o~a armuası 
4 fj CO SA YIS 

Çok güze) bir şekilde çıktı 
• i 

Yüz e ya~ın resim ve son mo~~I 
elDise çeşi~leri 

VARUIR 

Satış için pek nz gPI mişti.t 
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iBütün yazı ma~inalmm oride ~trahn 
yenr~1e:· ma~i~t:r 

Hakiııa uh a 'Es ey<-ı f~ı"' Uşüıuıı~den 
Hermes r n :»yi h:~r~ Hı ~tmelic!irlt .. r 

~lıııı J; ll~, 

a ~ ~z v ı' 1 e ~ . , }. 
~ 

Eski devirlere ait canlı tabioiarı 
ihtiva eden bu eser et pek az g·eJ
mişf ~ . kuyucu

1

arın~jza tavsiye 
· ederiz 

. --~------~~----~------

' Ev Kadını! 
B1 >I çilek nıevsinıinde reçel ve şlır( 

· ı 1 . b . . 111 ynpn1ağı ı 1n1a eltınse. arı vışne 

si .11ini kaçırana! 

Ev kadını! 
Tasarrufa riayetin ilk şaı·tı, bir kiler 

olmaktır. • 
l\ilersiz ev, hesapsız evdir. wr 
Kuvvetli ve ucuz gırla Heçel ve şuruP 

-~~...._ 

EvL yuva yapan kilerdir, . 
' ~I 

Ev Kadını, esv<lp dolabın kadar 
rini de düsün: rı·ı 

" 1 ı• 
Der n e,·~imc göre Hec;t>l '(' ) ıırupl:uını hnı 

\1 
·urııfll 

Ulu nl Ekonomi 'e Arttırm:ı ~ - --


