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~ SİYASAL GÜNDELİK TÜR K GAZ E 'f [Sİ 
'----On Birinci Yıl Kuruluş yılı 1 Agusto~ 1927 

Salalbl •• 8apaalr.arrlrl 
SiRET BAYAR 

14 AGUSTOS 1937 

Cumartesi 
SAYISI (2) KURUŞTUR 

~ayı: 704 

zak ş ~r vaziyet1 

Dün ilklokomatif 
• Zonğuldağa Me-

Beynelmilel imtiyazh mıntakada dün ı rasimıe girdi 

bir kaç miisademe oldu j K~~1~; .. ~a1\~Z~~;~1gi-
lnğiliz, Amerika, f ransa hvvetleri seferiler e~il~i 1ı~:!~;:;~sr! 1~~~~:.~: a dak kısmı inşaatı bit-

ir Çin Tayyaresi Şanğhaym şimai kısmı üzerinde bir nı•ş ve dün ilk ıoko-
keşif uçuşu yapmıştır. nıatif Zonğuldağa 

1 girnıiştir. 
,.,~ııkara l 3 ( A.A] - rinde bir i tik. >lf uçıı / tır. imı iyıızlı mınta-
~lr1deki vaknyi lınk- I şu yap1111ştir. Falcnt kanın şin1alindc bcı
''1da bugün alınan Japonlar bu tayya- nıludar vucuda geti

~~lğrııflar dün sabah r~ye ateş etıııemisler rilıııiştir. 
fillgh::ıvdHki hevrıel- dır. 

ıq· " " 
t· 1ltl inıtiy<ızli nun-
~kcanın şirnal kıs
ll-ıtılda i·ç vc·ya dört 
:0kt~da ufak teft'k 
ıu,tiden1eler olJuğu 

lltt b.)Jirnu. ktedir. 

İ n ğ'i 1 iz, A nıerikn, 
Fransız kuvvetleri ile 
diğer ecnebi kuvvet
lrrİ St ferbtr edi 1111 • ş 

Ankara 13 [A.A] -
Curktovadan bildiril
diö-ine <>öreJilponlar 

ö l:> 

bu şehre asker çıkar 
n1ak niyetindedirlt>r. 

Macar Naibi 
Viyana 12 [A·A] -

~lacar hükfımet nai
bi 12 ila 18 Ağustosta 
Avust uryaya gi<le
ctktir. 

ı 1aib reisi cünıhuru 
ziya ret edt cek ve 20 
Ağustosta Budapeş
teve dönecektir. 

~~~c~ıtr';ı~J~~ı!~~,~~~ 1 TRAKYA MANAYBALAHI WIN ~alp para basan 
ll l ll . . '1 .. J ' 

~'·~· :::::~.'1
1

;~;,:cu~::~1~ DAVET EDİLEN İRAN YE YUNAN bir kişi yakalandı 
1

11 1 • • - A 1 S f ~() .. ~ bir Çin kaı:~ı- HICYETLERI ISTANBULA HA E· il (al'a - arrn 
il() U ıle bir avuç Ja- : İsn1ail nanıında biri 
k lYnh arnsında vu- KET ETTıLER kalp para basarken 
. lt1 1 . . ı.ı ı 1 t z b ı~· ge nı•şt ı r- -ıer .. va Gl a nnuş ır. a ı-
~1~ tarcıf ate ~n h,1_ Ankara 13 f r\.A] - ile Istanbula hareket / ~anın uyanıklığı saye-

~i~ 1111
1 t:ıraf ıııd:ııı açıl- Tırakyada yapılacak etmiştir. 

1 
sinde, kalpazanlar, 

''Ylş olduğunu ilave askeri nıanavralara . 1 bastıkları paralardan 
l!~ 1ltt kte<lirler. davetli bulunan İran Yunan ~skerı heye- hiç birini sürıniye 

'tıb'.r Çin t::ıyyaresi :ıs 1<eı i heycLİ d ü n t: de bugün istnnbu- muvaffak olamamış
\ı'ı •

1
hlt-vin Şan<:rha. l'rabzona varnıış hu la varnıış bulunn1al<- j lar ve tevkif ediln1iş .. ~ l} • ..r h 

Şıına 1 kı 1111 üze- gün de Oksu vapuru tadır. lerdir. 
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sayı. 1oy 

elğraf Haberıerıd H _·s_ ___ \[! -

Çin -Japon Meselesinin \ cı 
ığıAkis er e a • 

".Aµır hanlı 1 ir lıaft: 

ıım ilk günl rindeyfa. Hiıkr 
'e Mu ı;;oJini y:ırın !'d~ıııi 
miıdahrle kor..ite~ine t:ıll '[}· 
lcriııi bildir c kler; dün i '\' 
~~ınkin jl .. Tokyo !lr.ı~ınıJa
ki gPrginlik bariz bir şrı...il 
:ıltlı. Uuııl ard:ın ı·.l~:rn mfuı:t . 

ııad\. için krng.ıt rP mfü·:-· 
m:ıbnlarda bulunma!· dr•)·il. l"> 

ıraıll'leri hirle~tirmal, lazım
dır. Hitlercı müt '<trri1.i11 \ e 
J:ıpunyıılı müıearri1.in tı-ca

' fü.leri ııi liııleınPk i<;in p:l::-İ
fik iıl:m·lerin biı lr.,mc:::i i<' ~;p 

ı•dı•r. 

üm uriv çilerin işğal ttiği O~era,ı 
asiler tekrar ele eçir~iler 

Ankara J,i \ A.AJ -
~la dritten bildirildi-
<ri ne o-öre centtı) cen-

1 :--, h 1 

taza n ı surette rİC~t 
etn1is oldukları be 
yan ;diln1ektedir. ~~e 

"'rn~ et sarihti r. G~rrk uzak 
,,arkta ,.e gereksr garpta 
sulh dün~ a:.1 ttyui .. ant:ıj. 
blöf ve ıilt irna1 om polet iı.ıt-
11 ilP. karşı karşıya lnılun-

ınaktadır. 

r :lbili tak:::ıim harp po-

Bu birh·şnw gunuıı n(· 
,.a'l.iyNterlirr Loııdra cf'lse:::ıİ· 
nin ııe gibi ~art'ar içinde 
açıldıf!;ı tasan ur edilirt: 
çok bHyük endi~elf r duJ ıı 
Itır. Fransa. h •r türlü tekli-
fin knl ıulundan ('\ ,·r l ispan· 

letika::ıını Lamiın ")lemi~ bu ~rtdaki et•n.-.bi gönüllülerinin 

hman budalalar bu~ün. yar 1 geri çckilıne!eriııi ~art ko~
m1 oldukları marıfetın nr tu: ('ok ftlft. Bu .:artda isr:u 
tiı· 1lPrini rahat ı:ılı at seyir e~ \mnd'" 'o Almnny:uırn 
edelıilirler. \ mtıhale feti kar"'ısmda bu 

vnzivetten do~"ca1{ olan 

Ahııan) a tarafmdan ls 
pan~ m3~t rıkarılan y:ıngınnı 
, rncsi dolmadan Alınany:l 
rn• müttefiki tnrafmdan As 
~ad~ hir y:rnğm daha çıka
rilmı~ bulunu) or. 

.. ' 
,ctice lı ri görmrl ... prk giizPl 
rnliml~ündür. Fhk:ıt Bu i~dc 
1ngHtmenin aldığı vaziyet 
ne merkezdrdir? Tiınc~'in 
bir m:ıkal e<:..i komiteııin .,r 
an~ını fena bir surette ha
zırlı~ or. f'it(•'ııin büyük bir 
nkgrı.m Franlrn'nuu yiik .. ek
IİYitıcl13n bahRedh··Jr , • zafer o . 

tcmcıı nile riııd·~ bu 1 unu,· or. 
" 

Sonu Var 

. C' 
tin hir ınuharehe 1

1 

• • - I :ı' tıcesınde duş nall'1 
•1 . ·ı' 

ğır zayi~ t ven.111 

ınistir. . 

h< sinde ei.in1hurivet-_, 

Çilerin Oı)erayİ is:S·n1 
.,1 ~\..~ 

' 'e fakat etsileri n yeni -· 
kıtalnrının 

1 

takvive . 
tazyiki üzerine nnhl- • 

Son bir hafta içinde 
Muhafaza teşkiiatımız1n ele geçit' 

diği kaçak eşya 
•I 

1 Ankara 13 lA.A] - 1 

\ silah. onheş k;1Çi11'.~, 
\ Son bir h:ıfcada n1u- hayvanı <:le geçİ(I 

ha faza teşkilc.l.tı 70 ka- : n1iştir. ~ 
çakçı 5J kilo güm- Levaneski TaJ 
riik ıı kilo inhisar 
k a ~~ n ğ ı i 1 t! h i r ki 1 e u . 
yuşturucu n1adde, 1 

• 
yaresı 

Ankara 1:3 [A.r'~ı~i 
~loskova l .. cv~ı ne~ .. 1 

tcarrızlar:-: kar:;ıınukaverııet ~ _ ~I nin tavvarcsi bt
1 

, .• ----------- _________ , "J .,~ 

gö,..tcrilcbilme"ini f ( min c de- 1\ ha b 4/'J de 76 de~ ·e~' 

. ll mokratlar bütün hir 
s"ne zarfıııda - J :lok ) flpıl
ınasın, toplu hüeum h~tenıez.,. 
1 lprnekH•ıı geri ılurıııalıdll'. 
Bu hntalı bir hareketti. MU-

arz ve 40/7 tul' ~11 1 ,,.ı. ı·ck olan lüzumlu birlc·-;-mc- Ala"' 1·m-· se a ı , l~r bu ~ üzC: n gc ri kaldı; ı· 
buna mukabil hir takım 1 üzerinde bulun 111ıı :1, 
")lihver .. lcr doğ"du. Bugün Geçerken altından şu nnkli k av un l "e ta V\'arede hef ;. ' 
Berlin - Tokyo rnih,·eriııirı Kalbime lıüzllnlil bir s evinç doldn • • .1 "' t 1 • ı · 1

e " ıntız un(. a 11 ıno 

faa1i~ eti 1rnr .• ısındayiz. As Bakarlıen bu renğe derinden derin f yad:ı !(llrleıııckt e olan top Sanki bu cennet yer, hep benim oldu J rcy:ın etııwkteı ı(· 
tforlinde ate~;lrmmiştir. Hit- 6~~'!.f$ Alt p. 85·1 ~ ıer \lıırn.n) :ı ı. aurı) aıım • u ·" ~ •• ...!"-·· ın ıyas . ,: 
gayret \ e dık\\atını 1 pan~ a Rengi dUz çayırlara ak edlyo1' .ı; 

k 1 B k 
" ....,.., . 

faciasınd: n :n ırma r \ (' ıas u renge bakanlar ço ittifaklı ........... .. ....... + ••• •••• ;o .:r. .; 

k a ) r rl ere .Çek ıoel. isli) o~. Oç ren ği gören cenn ete gidi yor B ıı g<I ıı I< ü ul tı ıı JI •) ' 
Eski insanlar buna tapmakta lı~.klı şudur: 1,.,ıf 

Bit hittün lıuıılnra rağ"
ır. n ~nllnm muhafaza <·di 
lecei:!'i k:ınaatindey iz. Fakat 
t.u yolda muvaffak olabil 

Mardin OrUıoku1 ~~. 2. Nu. 141 
Emine Avhkı 

'llll 

Haıııici 

lfo~adi 

Satış /. ' 10AJ 
10~8 'ı 

! O· " 
1055 10;,J 
1060 
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lnhra inşaat 11sta metf ebine, Diyar~etir 
san' atlar mette~ine alınacat tale~e 

Mardin Beled~ye Riyasetinden 

lr.ı. 1 - İnşaat utıta 'c ~:m·:ıt mcktPplı.ırinc alıu:ıcak ta-
•ır> • 

llın kalıul \artları. 
A - Türk olmak 
B - 13 ) aşından küçüh: 17 ya ından lıii~ tik oluıaınak 
(; - En :ız br . ınıflı hir ilkokuldan diploma alınış olınnk 
Ç -- :--ıhhatı c::aıı·nt tahsiline rh·f•;-i ... li olmak 

likt 2 - Taliplrr :ı~a!!'ıda yazılı evrak ; e Ye ikalarla bir
, trıiiracnat ~dPceklrrdir. 

git.\ - ln.,aat u~t:ı '<.>yahut san·:ıt okulundan lıangisinc 
bit'.nl'k ii:'t t.:>nildi~i tasrih ı'n ilmrk :;art ilr vil:i) et ınak aııı ına 

tburı v:wılınıR if'tid'a 'erccekh: rclir. 
lat B -· Hr'° s:rııflı ilkokul ~elı:ıdct:ıaıııe::i veya m.okuI
''ı ııı fe\ kimkki okuil:ırd:ı okumu ... \'('\ :ı okuıııakıa lıulun-
oı u . • • 

' 1 Stı hu ok ulbrJan :tldıg-t ta~dikııamc. 

1 - lliitiin memleketin 
tanzifat i~lı•rinin ırn~suliyeti 
müteııhhide n.lt olmak \arti
le E.vlul/H37 ipUd~sındaa 
Mayis/9~"" sununa kadar 
dokuz aylığ't 5200 Jirn ıını
hamnıen bedelle ve kapnlı 
zarf u::-ulu iJr. ek~iltnH'ye \ıı
rak ıhn ı:--tı r. • 

2 - İhalr. 18/ Ağ"usto::./ 
937 ~ar~amba giinü sn.at 1 J 
de belrıdi~ e daircsiııdc ya. 
pılacaktır. 

Mardin varıdat 
müdürlügünden 

0. - i\ufus H "'kt•re"i 
~~ - Aşı raporu (1e:rcti~ kazasıntla yaptırı-
.. - 'Cç tane \ e. ikalık fotoğ'raf lacak hiikumı>t kon:ığ-ının 

·~~ Imtihanhır 27 /•~ğu~tu. /~37 t 'umn giiııü Mardindc ; ke~if rapoı u mucibince mn 
· ... 

1
Pa'ia iikoklunıla Tiirkçr. lJr>saı>. HrntlcsP. P "'t \'C' rc-

·•ı ti . •• yılında, in~a edilecek kı:-mı-
tr.1ı ('rı-;Jeriııden yapılacaktır. Bu okulhıra lt:) lı ücrPtli YC nm ke:;if bedeli (104 lö) lira 
1.n\~·ti. olarakta h~klıc de alınır. Leyli ücrf'ti (150ı Liradır. ı 
\r,· ~ licretli ve nC>hrıı i rıırktelJe girmek iEtİ~ euJrır doğruca 8 kunıı-ı olup mahalli iıı .• aa--
~~ 11ndiden Aııl ara in~:ıat mıta ve J ıjyarlwkir :-:an·aı 1 ta lllC\'CUt bulurıa~ı üü5 li ra 
N'hblt"l)j direktüı lügiine nıüracaat rtıııeJı>ri lfizımdır. 8 kuru:; kiyurntiude ki ta:;--
rJJ~ at durumları kültMr idaresindeki fi~ler sıhhat h<>y\ tince lamı tı~nzili suretile bakiya 

~i·\ ll tulnm8 .. uretih' teslıit eclilec<>ktır. Jmıilı:ırıa gi rmezden ktilan (9750) Jira bedel üzc-
ltıi "1 il'\tenileıı tıelgelcri ikmal ediip kliltiir idaı-ı~ ine ver
tt~1' 11ler inıtilumlara kabul edılnıiyeceklerdir. D:ıha fazla 
~~t Uttı:tt. almak ist iyenlPr \'imdid( n kiilWr idare. irıe ba~ 

lr.:tiarı lfı.zımclır. J{qyfi~ et ilan olunur. 

h Öğretmen Ohllarına alınacat 
rarasız Yatılı Tal ehe 
1 

Şartları 

rindPn .2 ağusto:s 937 tari

Lıiuden itib<m)n 15 gün ıniid-

duıle açık eksiıtırwye konul-
mu~tur. ihale, 17 ağu~tos 

937 salı günü saat ıo da 
yapılacaktır. muvakkat temi-

nat nııkdarı (781) li ra (13) 
kuruştur. isteklilerin mczkiir 

güne k.adar Mardin cleftn
darlııTında nıiitesekkil komis-

eı ~ 

yona mUracaatlan i]!ia olu-

nur. 4/7/11/14 

3 - Muvakkat teminat 
390 liradır. 

4 - Teklif varakalarını 
s::at 11 re k:ıda.r bPlı .. diye 
Pncümeniııc vı.ırilmiş ohwak
tır. 

fl - 1stı>klileı ı;cırtııame 
örnc!!irıi nıecaııPn :1Iına.k YC 
keıırli~indcn bteııileıı vesai
ki öğrenmek UzC're her glin 
lır•lediyc dain':-ine müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

4/7/10/14 

··~·· ~ :i , . OCUK &Mı 
• 

!J. Ansikiopedisinin ~ 
( ~ 
~ 21 inci sayısı tf~ 

GE Dİ ~ 
t:, 

ıo kopunla 7,5 ~: 
• kuruştur f:. 
• lt . ~ 
~~~.!•A• •: •:•:•:-•:• •:•~+~·.!~.~...E:~ 

UlıUSSESl 
Abone ve ilAn 

şartları 

Üç aylığı 

Altı aylığı 

Türkiye 
için 

200 

350 

650 

Hariç 
lçio 

()00 1 
1200 

~~:ı. ...... Öğı rtmC'n okulla- 1 ri1mls olaıı rapor ihııeginc 
~lqJ~lınacak parnc;ı.ız yatılı giin' okul dol\toru vc·ya bir 
1atı k:ıyit 'c k~bul ~aıt- sağlık kurulu tanıfmdan 

llıııardır: 

_____________________ ,. 
Seneliğ'! 

İlanın beher satırından 
(10) kuruş alınır. ilAn 
neşrinden nıcsuliyetİka
bul edilmez. 

f':t}Jtnnmak (Rontg"n bulu-

~ ...... Tiiı k olmak. nan yrrlerdr takbeııin rad-

~!a - l 'hı al dn~ ğ'usumın ~ ografi:::i dı" aldırılarak sağ'-
rı~ıullı~.%, karekterinin düz lam olanların rndyoğrnfiieri 
qtı ı.,~ıı, öğrı·tınenler kuru- ı")nakıııa haı-rJaıı:H·aktır. Ho. 
~~ . n aı ... ı · ı rı 
~tan1 • aragı tutu ğ·a ı e ııtg"n bulunma~ an yrrlerdeı 

111 ~ hıılunmak. 
::eç•lecı->k htlehe 'eri'di<ri n 

1 ~ 
11~11~t ...... Y.ı..,ı öğretmen 0 _ kulda Hontgrn bakı ı ya. 
~11 •1

1 taliınntıınme. inin sap pıldiktan oııra saglııın oJ. 
b Çağ-•la olmak. du!!n :ınla:;ılır .. a kabul edi-

,ı~14; l'iıwl 'c beden ... el lec")ktir.) 
ıgı, okullara gönde- E - Sınıfı orta derece-

<le geçıni~ veya ikmal" kal
ını~ tal--lıeniıı miiracaatları 

kabul edilnıPı·ektir. 

F - Oo-r<·tıııeıı okull:t-e 

Günü gPÇf'n ru3halar 
10 kuruştur 

nna para:--ız yatılı olarak 

girıııek i~tı·~ l'rıler uwzıın ol. ıll••••••••••• 
dııkları \·aya kayitli bulun. 

dukları okullara müracaat 
edeceklerdir. lfakanlığ'a doğ
rudan d9ğruya y:ıJJılan mü
racaatlara cevap ,·erilmeye-

ccktir. Dalı:ı. fazla m:!lmnat 
almak istcyrnlrr kOltiir \'P. 

ortaokul direktörlüklerine 
mıiracaat eylomelP.ri ilan 
olunur, 
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: Umumi Neşriynt ve yazi işleri • 
: MUdürli : 
: SİRET BAYAR : 
: Basılmayan ynzılar geı i 'rrilnıez. • 
: Basıldığı Yer: Ulu Sesi Bosımcvı : 
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~A D.I 'DE 

U us Sesi 
: İDAREHANESi il' ı 
: Eakl Haikevi Binaei Hususi :O• ~ . ' 
: Tclğraf Adre t .,. j,ı i 
: Mardinde ccUjus SES ) 

az a ın 

Bütün yazı ma~inalmnı gri~e ~ırahn 
y ni'i~lere m 'i fa 

~Un kf ı.: alnriı ı ·s ~:e _ r şü u mede11 
H-ermes inıelid.irler 

§ 

~lllil~~~~~ 

- e ~,..,a·ıe 
.k... l 

J a 

Eski devit ı ·e e: ·ı ca ı tabloları 

?htiva eden bu eseı den pek az gel
miştir , Okuyucu anır :za tavsiye 
ederiz 

. ·-
FF"':::::· · · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··::,; 

,.ıt 
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ylı , o~a ~a nması 
4 1J lıS~ 

Çok güzel bir şel{iJde çıktı 

::. .: 

~~~ -
~ -.: 

~2' • .- ~:#. 
-.::::=: 
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#" ~ İ E 
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~-~~ 
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-::§ 
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Yüz e yatın res;m ve son mn~al · 
elDise çeşi~leri 

VAROIR ·-1 
·.=::::: Satış için pek az gp f miştir 

~iiiiiiiiifüi~füiiiiiiiiiii~ii~iiiiiiiiiiiiiilı~ıiiiiiiiiiiiii~~iilı~~iilliiiıiiıiii~iinıiij~~~i~llt 
1---------------------------

E v Kadını! 
Bol çilek ınevsiıninde reç~I ve şu' ıı!~ 

' yaprn:-ığı ih111al t'ltinse, hari vişne 111t 

, sL11ini knçırına ! 

Ev kadını! 
111 t 

Tasa rrufa riayetin ilk şaı·tı, bir kiler sn 
olmaktır. • 

Kilersiz ev, hesapsız e' dir. 
Ku \·vetli ve ucuz gıda Heçel ve şuı·u~ 

------------------------~ 

Evi 1 yuva yapan ki!erdir. ·ıc 
Ev Kadını, esv:'l p clo1a bın kadar I<' 

rini de dtışün: ı 
( J:.1· 

Her 11 e' tsiıı c ~orcı He~<'l 't' su uplaı mı bnıır 

l hısal Ekonomi 'c Arttırma Kurı.ı 
rıııl 


