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BüyÜkada' da 
l'~rihi bir gece .. 

ankin üzerinde 
M. Siret BAY A1l 

~ lJiuğ Atatiirkün geçen 
~Zar günü Büyükadada

~~ Yat klübünü ererıen
l 1rtneleri oradaki yavru-

Bir buçuk saat süren müthiş bir hava 
muharebesi oldu 

o~~~~in eşsiz bir Ba~ram Çinliler 6 Japon Tayyaı-esi düşürdüklerini iddia ediyorlar 
1 Büyük önderin, klilb [ ] b ·d h 
t~~~le ine geliş müjdesini nkara 16 A.A - men1 alardan alınan üzerinde yenı en a-
' tlf edilmez bir allka Uzak şarktaki hadi- haberlere nezaran va muhart:beleri ol
\~ ~eyecanla kar 1ls~an selere dtlir n-ıuhtelif dün Nankin üzerinde muştur. 
~ çuı· afacanlar, Yüce liode konu malal'l ıant- bir buçuk saat süren 
ıı\Jrtarıcıya her kesten lerce sürdü, oabtiyar yav- d 

1 
Fransiz mak~mlan 

k ~ilde ~1a~1n olmak hak'9 rular çok tatlı batirelerle şi<l el i bir hav el nıu geçenlerde bonıbar-
tıitıı k~ndil_erinde ~a~lı dolu bir gece yaşadılar, harebesi olınuştur. du:nan edilmiş olan 
bı~ak göriiUler ve bUy~k Bayram yaptılar. 
~U sevınç ı9ınde AtatUr- Bu tarihi gece, bize şu Çinliler bu ıuuha- Fransız imtiy,:az mın-
\1:1~ ınasası karşısında hakikati bir. datı.a. hatır- reb~de altı japon tay takasının b1.1ından ~y 

:nthlar. .. lamaya vesile oldu. yaresi düşürüldüğü le ecnebi tayyarelere 
l~r avru Turkler, saat- Atattlrk.Un eser. .. ·dd' k d" _ k h. edil 
~,ll~a. \Hu şet\~in~ ~- lerinl en iyi Yata· nu ı ıa etme te ır arşı ın1aye ece-
tell~~~ baktılar, onu -~ç.- taQ~1' olanlar~ ev· ler· ğini alAkadar ma-
Gin bır sayğı ve sevğilQ rlm neslidir. Ve b• . . kanılara ı;ildirmi~tir. 
~a~'<i\lf)r, Qnuula iki ar- neslin _saglı!":, de•· \ Dığer taraftan. J3-
hl\tı~~ !akınlığı ve a~· rlm terltlyesi, rejim pon an1irallık aaıre
~Ut ~ı ııe konuş~u~ar, bu- ı dayğuları ylie" kar• si de Çin hava usle
a,\ .. Atalarının ıltıfat ve t~'ıcnnın yUksek • - _ 
lçti~l~rini ~udUll'\ yu~.um İtlAka -ve llbaınııe rıne y~ pıl~n hucunı 
~,~·· . g od n gUne lnki· lar netıcesınde 17 han 

~ ~ ının h~kimlerıle ~y.. ,c1ı etınekte~lr. ğarın 52 tayyare ka-
tutı-~r1 meşgul olan Ata- ve yine BuyUkada tt.kl · · b"ıldı·r 
L l\ b· k t ı d _ vıp e ı eru11 -'i 'i, ır aralı e ra ın a gecesi çok açık göster- oJ • 

~, tı avruıarın arasına ka.11 di ki
1 

AtattirkUn en büyQk n1ektedı r. 
~lcı~ oyunlnl'ına ortak ve ınızel es~ri, Yaratılan Bu sa hah 

Şanğhaydakibütün 
ja pon tebaa~ı şehir
den çıkarılmaktadır. 
İnğiliz, Fransız, Ame 
rikan ınakamları ken 
di tebaalarının çekil
n1csi için tedbirler ~l 
maktadır. anğhay 

Mana,ralarımızda hazır b1,1lunacak 
U~tı ' ~ e onlara ber Ş~y- •arbklafl en iyi duyan Te 
ltl a öqçe l)ir mücadele anlayan bu yeni ne~ildır. ı 
~ l\ı olmalarını anlattı. şu itibarla, eskiyi ~iç \ 

\al'~ anlatış ve ilham bilmeyen2 uyanıklığı ve 
~ b~sında en sakin yav- ink~şatı ile h !tin dünya \ 
'tt ;•ı~ ~ihir}i b"r kuvve: müdekkikler.ul hayra.~ 
~ l<t~sırı altında harekete bu k n bu : ent Türk 
lrıa1' kııvv t mü ab ka- 1 n sline (Atatürk nesli) de

U(!, atıldı, yılmaz bir mek, çok canlı manaları 
11u~~eıe insanı kesildi. jhtiva eden yerinde bir 
ın k Ata ile yavrula- tabir olmuş olur. ... 

~ \rbu j aknılığı, teklif- l Yakacık: 9/8 93, 
lf Ofun arkad~ş ha· iL Siret BAYAR 

Iran Askeri heyeti 
Ankara 16 [A.AJ - yeti bu sabah istan

Büvük ınanavralar.. bu1a gelmi e mera
da"' h~zır bu1un~cak 

1 
sim 1 e karşılaomıı

ok'n İran asken he- l tır. 



Kızı 
Yazo.1t: Diş !l eldwi H. Kıymaz 

Ankara 1 O ( A · r\] -
~il sti nde buzu suz-

t ıı·. 

111ğilizler karışıklık 

j h1 ra i~· i rflkl<l n suç hı 

1 

oiar,ık Ku 1us Anıp 
k tıni·t·sinindört nz , .. 

1 

silt· d•ğ· · r btş kişi ~·İ 
tevkıf ~tnıişlerdir. 

Almanyanın 
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LiSE ve ORTAOKUlLARA 
Alınacak parasız yatılı 

Talebe Şartları l . 
hr.rı·- lıışaat usta c> c:ln'at mrktcplerine :ılınacak ta-

1\.ırı kahul .. artlan. 
~ - Türk olmak 
r• - 13 ya,. ınclaıı kiiçnk 17 ya:-;ından hHyiik olaıamak 1 - Li:-e Ve Ortaokul
ç - En az beş fiınıflı bir ilkokul lan ıtiploıııa alınış olmak )ara ahrıacak pMasıı yatılı 
2 - ·'ıhhatı ::oaıı':ıt l<ıbsiliıı e eh e.·işli olı11;1k talebeııiıı kayit ve kabul 

''r - Talipler :ı ,. ağ"ıda yazılı C\ rak ve \'C:,ikalarla bir- şaııları şunlardır: 
il"• 'f . J\ ıu ı acaat edeceklerdir. A - ürk olmak. 

ıtnr.k':° ln.,aat uı;ta , e~ ahııt ~an'at okulundan hangi~inc B - Li~c ve Ortaoku1-
t111 ı · teııilı1L6 tasrih cdılınek :;arı ile \ il:lyt·t malramına Jar talimatııaıııe~iııin her sı-

erı ,,., ı · t' ı· ki li nıf i1:in ~aptadı!i:ı ''aşlarda n ·' uZI illi ~ Jı- ll a \'CrCCC. Crl r. ) '·' .; 1 

"l.tı 11 f ~ ~~eş ş~ıı ı flı ilk ok ııl şchaılet .rnme~i veya il"okul bulııı ınıak. 
~ . ~\ kıııdekı okullarda okurnıı~ , f'ya okum:ıkıa bulun- C - Bedence \'C ruhca 

ı~e c~ bu okullardan aldı.~ı ta~diknamc. hasta. illetli, t'akat \'e ku-
l) .._ Xufus te kere~i surlu olrıı:ıınak. 
} - A ,. ı raporu 1' ·- •kutam:.ıyacak ka 
; .._ Üç tarı e ve$İ k<.11ık foto o-raf kar Babn, Anası fakir ol-

(~i;,~ ~ıntihanlar 27 /~ığ"uştos/U37 Cuma giinii Mardinde 1 mak. 

11 
a ılkokluııcla. Türk~e, l-Je~ap. Ilenılr~e, ı)ş~ a. \'C re- 1 .E - Zekası, çdı:;-kanh-

1 b~t~ttileriı.den yapılacaktır. 8u okııll.ua leyli ücretli ve 1 ~ı, ahlakı, talebe~i bulundu
" li 1

0
'•larakta talebe de ,ıhı ır. Leyli ücrı·ti (150 • Lirndır. ' ğu okuldan :1lacaği fotoğ

~ i c.ı-eı li "e nchaı i mektebe giı mek isı iyeııler doğruca raflı bir belğ·e ile saptan-
~ı~:~ıden Aııkara iıı~:ı.at tı:-ifa ,.e l )İy:ırbı·kir "an'at mak. 
hat'1 <i!ı-ekt öı liiµilııe mürac:•:. t etmeleri lftzımdır. 

F - Sınıfta kahnı~ ol-• 
nıamak. 

2 - Sınavlara girebil
mek i<;in !?8/ A~u~to~/937 
Cumartesi giinü .. aat 13 e 
kadar müraeaatlan kauul 
olunacaktır. Jınıihanlar Mar
din Ort . ı o kulunda ve ~u 

günlerde yap1lac:1ktır. 
Türkçe · Ed1.3b iyat sma\ ı 

2/Eylül/937 Pc ı şeıııbc giinü 
Riyaziye :::ına' ı 3/Eylfıl/ 

937 Cuma günü. 
T arih - Coğrafya sınavı 

4/Eylill/937 Cumarte=-i gü
ııü yapılacaktır. Bund:ın da
ha fazla malumat almak 
i:-;teyenlcr kültür ve orı :ıo

kul di rektörlüklerine mura-
' caat etmeleri ilau olunur . 

~ d~ dunuıı1arı kültür iıfare::-int l e'.o fi.,lcr sı hhat hey'eli nce 
1 ./~lıııu~ sııretile tPsu:ı edi ıect>ktır. lnııilı:m:ı girmczde ıı 
~ 11 

1~l<;nik>n tw]O'('}cri ikmal cılüp khh iir idare inı! ver-
"'lı1~"~ iıııtılı;.ınla.~a kat,uı. edi_lmiyec:k~~rdi_r. D•ı.lrn fazla 
~.. a.. :ıl ı ıı"k h;tıyenlcr şıındıdtn k.ııltıır ıdare~.we baş 

r~·· ~ o c u K m=i Mardin . : 
1ıtrı lazımdır. KeYfh et ilau olunur. · 

" . 
f Ansiklopedisinin ~I Tapu dairesinden 

--------------- ·:, 22 inci sayısı t Şeyu11nh ınnh;tJlf'-

l\ Öğretmen Okullarına a, l_ınacat ·~ o E L o i i :~~e ~~:=~ ~~,:~:: 
r y t l J. l b :· ıo kopunla 7,5~i yol r~zlası olarak be-
arasız a 1 1 ı a e e ' kuruştur :; lediyeden satın aldı-

·~··~~=·. 4;~~~· ·~·~,,. ........ 

Şa tları ıecektJr.) ğı arsa üzerinde ye-
f E - Sınıfı orta derece. niden inşa ettiği dört 

de geçmiş veya ikıııa le kal- l d kk ~ l ........ 
.~ . 1 Ögretmen okulla
~ "ll} 

'bıı ı. ncak pa raı-ız yatılı 
~ ~a.u· . ltııt .ılt \C k'-btıl ... ııt-

ıltdır: 

i\ 
........ 'l'. e 1irk olm:ık. 

~% ~ Dıu~aı dııyğusumın 
11ııu 1 

%, karektPriııiıı dUz 
g(j .. 

rJ<lfl , Oğrı·tınenler kurıı-

p~tıtı:ı~lacağı tutı•l:ta ile 
(' ~ lıulmımak. 

'O~ ......_ y 
1 

tı t . <ı._ ı iiğ'ı etmen O· 1 

~ı ~ alınıutııaıııe::-iniıı. ap 
'*.•Ja olmak. 

D - Tiııel ,.c beılen ·eJ 
sağlıımlığı, okullara gönue
ı ilmi: o'an rapor öme;rine 
~öre okul doktoru Vf'ya Lir 
s:t&ıık kurulu tarafındnn r-. 
ı:aµt:.ınrııak (Rorıtg ıı lrnlu-
nan )'erJeıdC f;ı}ehPllİll f<ıU
yo;!:rafİl'İ ele :ılılıı ıhı rak ~ağ'. 
ıam olaıılann rad,voğr.ı fi,e ri 
evrnkma ba~la ı ıacaktır. H.o. 
ntgen bıılunınaynn yerlerden 
~eı;ılecek tcıJebe \'C• iltH{{i o
k uld:ı Hontgen bakısı ya
pıldiktan sonı a s:ığfam ol
du~u aula:-.ıhrsa kabul edi-o • 

mış ta}CbPlıİn Illİİ racaath'l'l lClp Ü anJO İfSCİIİ-
kab ııl e<lilmiye<'ektir. nı istediğinden gaze-

F - Öğı eırııe n okt>lla- tenin çıktığı günün 
rına para:-·ız yatılı ofarnk 
girnwk isteyPnler mezun ol- f erdasından itiba ren 
duk ları vc~·a kayitli IJulun
dukları okull~ra miirnc:rnt 
edeceklerd ir. B:ıka ıı l ığ"a doğ
rudan uoğruya yapılan mü 
ra.caaı lara cevap \'C ri1ıneye 

ccktir. Daba faz.la ınfı.lOmat 
almak isteyenler k iilt.ür ve 
ortaokul direkHirliiklerine 
nıüracaat eyleıu eleri ilau 
olunur. 

yedinci ğünü saat 12 
de mahallen keşfine 

gt·linec ... g1nden alc,ka 
darının nıahalli nıez

klırde bulunacak nıe 
mura n1ür~caatları 

ilan olunur, 
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: Umumt Nepiyat Ye yaz! itleri : 
: M&dUril : 
: SiRET BAYAR : 
: •:ı.sılmayan yazılar geri 'erilmez. ! 
: Buald.ıiı Yer: Ula• Se•l Ba•ımevı ı 

MARDİN'DE 

Ulus Sesi 
~ ........................... ... 

~
. •,:- . - .-, .. . . . - ' ·.:/ ,,, ,, . 

Yazı 

ylı~ D~ ecmuası 
4 0 rtCO SA YIS r 

~ 

Çok güzel bir şekilde çıktı ~ 
~ 
~ 

• 
1 1 DE 

Yüz e yakın resim ve son mo~el 
·al~isı . çesi~IBri f 

i 
. i\'9A R D 1 R ~ 

~ - . . 
Satıf için pek az gel•lttlr !;, 

aoı çi~·rnevsiıninde reçel ve şurlll' 
yapnıağı ihmal cttinse, bari' vişne 01~'

1

' 
sLnioi kaçırnıa ! 

llakina aJnıak isteyenler dUştinmedeD 
Hermes Babyi tercih etmelidirler 

- il ~, . ' ~ ~ . : ' .. : . !~ ' : • 
' '. ... ~ "'' .. 

Ev kadını! 
tıiVİ Tasarrufa riayetin Uk şartı, bir kiler •a 

olmaktır. ~ 

, -
~zğiler 

Eski devirlere ait canh tab!o?arı 
ihtiva eden b eserden pek az gel
miştir - Okuyucularımiza tavsiye 
ederiz· 

1 
Kilersiz ev, hesapsız evdJ.~. 
Kuvvetli ve uç..uz. ııda Reçel Ye şuruptur. 

·~ :Aj 

ı-~~ 
~ Ev Kauını, esvap dolabın kıulıır kıl 
~i rini de düşün: '·· r Her ıı.e,·siuıe göre Re~cl \'C Ul'Uplannı hazır!:· 

lJlu11al Ekonomi 'e ArttırnıG t~uruın·· 

------....-,--.. ~-,...~~ ~ • ~ :t • 

........,.,,, • ;,\}! 1 • ' ' !:'fıı: !i lht ~~-·!ı •• 


