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Wi 

AtatUrkle 
Kıral Faruk Arasında 

lebrik ve Teşekkür Telgrafları teati 
F di!di 

~ayı; 687 
i !E ™ 

lpetH tumaş nizamnamBsi 
V ekiiier lleyetince tasdik edildi 

' Ankara 5 rA.A] - yeti Vt'kile kararına 
~pe~li ı11a.n1ula11n as- 1 iktiran etn1iştir. Bu 
garı V:lStf hırını ta~·ın ! nizamname mucibio-
ve yüzde vüz h<llis . . 

Atı\.ııkarn ö [A.A ] - türk ile kıra) Faruk ipekten kum:ı,;hırı 1 ce ıpı klı namı altın-
~.•sır luralı n:aje.;t<· anısı ıda lt brık ve suni Y(· k 11 ış1k İptk- da satılcln ku111nştar 
.''tu k un t:1c gr·v ne- tf ~'d. ü r lt4 lğ,.:1fla 11 ten tefrik için ik ti sn t üçe c:1yn tına ktadır. 
~1 

ll1ü lrtSt:>het ile ~ü n- teati eJi 1. uiş• ir. yeka ı, ti ı ıce h<ı zırln- Yüzde yüz tabii ipek 
lir h:ı '<anınız ,\ta- . nan nizcın1nanıe he- ten olanlara ipt-k, 

'--. yüzde yüz suui ipek-

l 11 z ak şarkta vaz·ıyet ten olanlara suui i:. U pek ve karışık ol;-111-
lara karışık İpek iba (' · 1 f .. ı Ad l resini kuıne1ş kenar-

\.IU Par ementosu ,Vka a etop antı- t.mna açıkbirsuret-
ya davet edı'}d ~,· teQanığa1ann1ası ınec 

huri kı!ınnıakta<lır. 

Japon Tayyareleri Ka 'ğon Pekin demir yoiu boyu:ıca 
Ç,n kıta!annm ehemmiyetli hareketierde bulunduğunu 

görmüşlerdir 

J i\ı•k:ını 5 [A.~] - j dil niştir. J •pon t~y- ! nıiş ve ~yrıcn ş!nı<lli 
llon ı e..;nıi teb ı<:ri- ya releri f\,:lğon Pt!- Çin ihtilafi tlolay'sile llt- .. b 

g gorc ,'üıı h ııekct kin deınir yolu ho- vazediln1iş yeni -,er-
t.,·~nsıııda ,,,, zi vette vunc:ı Çi 11 lnb.Ja n- <ri lt:re ait hususi bir 
Q ı· - .; ö 

(1 .. lft'ğ ş klik olına - nın ehen1ı11iyetli ha- İ<anun n1eclise ver-
11~~''ı hıldırn1d,t• dir. reketlerdt: hu'unduk 
l.Jl(r,.. } l'f 1 .. .. 1 l'lıb"'''·naııtt:ı nıe :ın·11 gol' ı ııuşer ve 

b. ·1
1 lc-ııd;ı11alın;ın h;ı iki ç:ıı zırhlı trenini .. ,. 

h,,1i rt- n •z ran b1til honıb ırdu.1wn etn1iş 

ıniştir. Royter nj:ınsı 

çin n1alive nnzınnın 
"' 

Lonc.lrada çin ı~hine 
bir istikraz akdi hu-~·,,.ı'1d · bulunan Ç n !erdir J pon k~bint-

~t ... , e11to .. u :'I ı t\ si :n<'cl stf•n ~10 lllİl
'4J1' 0 ··a fc\'k fıde vo ıluk bir lc1 h .. is'1t 

Kunı~ş inıar eden· 
f ornıa ve r ü.nuzları
nı ku .n~şlarn vaz e
dect:lderdir. Nizam
nanıede tesbit edilen 
vasıflara göre meın
ll·ket dahilinde imal 
edilecek l<urnnşları, 

ha len nıevcud nıeın ... 
lekette in1al edilm;ş 
stoklardan ayırnıak 
için hu stokların üç 
ay z ,ırfinda ticar~t 
odalarını veya bulun 
ınayan yerlerde be
lediveler tarafından 

susunda bir anlaşrnn kur;unla damğalan· 
el k t-tt iğini bildir- nıasıoı enıir etnıek-

l>l~lııtı) a da v'""t e- ;slt:lllLğe kırar ver- ıuekte<lir, l tedir. 



Sayfa. ~ 
es 

Rusya 
re 

Ankara 1 l t\ ,4\ j 
ovyet l~usya T'ı n 

Çindt'kİ Sovyct kon
solosha nesine Y<l pı1n n 
teca \'Üzden dola vi 'ıa 

ol • 

ponyayi protestc ct-
nıi , alınan eşyanın 

iadesini, zarnrlarınô 
d nme!Sİnİ istemiştir. 

Japon llariciye na
ıırı bu protesto 'U red 
etmiş ve bu hadise-

e 
ııin be., ~z Rush1rla, 
... ovy tler birliği ara
~ında Çinde nıcvcut 
nıücadeleni n hi r Srl f. 
ha"'ı olduğunu ve ja 
pon a kerlerinin işti
rak ettiği hakkında
ki Japon ordusuna 
karşı 111Üs<ln1c:ıhe cdi
lenıt> 'Ccek bir h:ıka 
ret olduğ·unu söyle
ıniştir. 

Milletler Cemiyeti 
Mandalar komis-

yon unda 
Ankara 

~1 i ilet ler 
4 jr\.A] 
Cen1ivcti ., 

~a.} ı. 697 ..,. 

ıfııııi•Ul.,lllHl·ı''JPlt•tıHdll~'lrlt ~q ·••411 Hı ( il I "' t 
::::,, ullll hmıd 111hı .. 

Midyat ta 
Bir Spor kulübü 

acıldı 
.. Jid,\ at (HUSU"! - şeı 

rimil(le r Akın ldm<ın Ce:l'İ 
~eti) ac.1 ntl:ı yc>ni bir ,"'pvr 

rnandalar ko.ni ,.0 kulüuü açılını_tır. 
· ı Bu kulüblın Futbol, .. \fi 

nun<la ln'S·iltcre n1Ü'i cılık, Biııicilik. Avcılık, VL•· 

tenılek,: it r nazırı ı nn n leybol, Arlnıizim, Baflkctl>ol 

dater devletin teklif T~ııi' şı..:lıeleri vaıdır. 
.\kın idıııau CemiyctiııiI1 

veçhi le Fılistindt ki açıJma~ıııda tl~cl>ny Hn) 
r.ıporun eleği ne si Akif Hahmi I\.ocaınaııo?.ltı 
iazı 111 gc lüp gel 1, İ y~- n•ııı büyük yaıd ınbrı ftO 

rUlmii~tiir. Rc>ıııli:-iııe ıu..-m· 
ct·ği l1lt'Selesi11in ko- ıc.,et o(!nıına teşekkür ede 
nlİS\'Onca der h~ 1 ha I ıiz. 

! edil:nt'sini isten 1iş· ir. On11 ısal Başkan Bay i\k~f 
Rahmi Kocamaııoğluıııın tıı 

amsunda · Tien inde Fransızlarla 
ma~ elerindP teı·ssii~ edt>f• 
''Al,ın l.l ıı:ın Cemive·i ş:.ı 

" r, 

za \ a.tı arı müteşekkild•r 

Ankara 4 (A.A] -
Crünlt:rden alınacak 
yüzde iki ha Ya l<uru- ' 
ına hissesi için San1-
sund~ yapılan bir 
toplantıda evvelce 
TırakYa, orta An~ı--· 
dolu 1-onğrelerince 

aponlar arasında 
V ukua gelen hadise dostane bir 

sekiide halledildi 
• 

Jtıpon linriciye ne- J~lponlar ilt Fr<lns1z
zaretinin söz söylen1e !ar ar:ı~ında vuku bu 
ğe seUıhiyet<lCtr bir · lan h<ıdisderin <1osta
a1ün1essili son zanıan ne bir surette kapan 
!arda Tin Çindeki <lığını beyan etn1iştir. 

1 Gem·l D:ışka,ı: .Kültü; işy!l 

1 

rı Ttıvfik Orcıl 
Gem·l Sekreter : Tahririlt 

katibi Ahmed Öztüı k 
Geı.el Kaptan: Zm:at ?Je· 

muru füılih Özğü . 
)luhaEib: Uray :Muhasıbj 

Ke·im Bilge 
Veznedar: Ur:ıy Yezııedarı 

Haşan Gülte"in 
'Cye: Tahsilfit mt>muru ,bjelı· 

met 
Üye: Uıay Cye~irııie ~ tesbi t edi lt'n esaslara 1 

uyğun ~ararlar ve-

rilmi, tir. l[nğiite e-I alya arasındaki görüşmeler 
~f ~ı d _._ug a a Ankara 4 1.A . .\] -

on zan1anlarda İn-
nkara ı l f~.A J - , ği)izlerle İ talv<ınlc11· 

.ı\luğlada 55 bın n1et- "' ., .. 
. 

1 
.. d l . arasında V~\pılan go-

re <Yenı~ ı o-ın en )1 r · .. 
f. 1 tt 1 1 ı e:l.. l 1 rüşnıeleri n yeni dost-

ıt anı { a avu {arın 
islahı için 1"::ıvuk fo- lukhıraranwğ::t değıl 
lu, ko,·a n yeti ~ti ril - n1evcud gerğ·i n jigi i
nıek içinde An istas- za leye 111a tuf olduğLı 
yonlan kuruln1uştur· ı ııu biklin11ektedir· 

l .. on~lrcıda İtalv. n .., 

s~vnsi ına hfe1leri }{o 
• " 1 

nı: ı n ı n 1 n ğ i 1 iz - F r ,, n 

' H;ı beşist:-ı n in ki h:.ı ld' 
nıiyetinin tanınr11~151 

içi 1 p ız ıı lı,!{, gi• ?şil--
sız dostluğuının İ 1 ,.ı

)'Hya Ja trş nili ınc-tl< 
snch 'll tn kip elt 1 ği ni 

beyan etınektedirlt:r. 
Diğer Londrn tt'iğ·-. .. 

rafına göre l lalynn ın 

nı!ş d ği 1 dir. f ,d~~t 
~1ıllet1eı C-ıııivet ınİfl 
gen k hfll g( r;kse ;s

tikb ı1 için tt>krnr tt I{ 
1 -ı rar c;1nlnndırı ,.111:ı 

arzusu vardır. 
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Yeni "nuniar 

~ .. Kan Gütme Cürüm~erinin ı 

GAZI ORTAM Lll~ fıEKTEBI 
Terbiye Enistütüsüne 

a!ıleri hakkında tatbık o!unacak i Alınacak Tal ehe 
~ 

Muaıne1eye dair kanun 1- G:ızi Ortn muallim 
me!<telıi Terlıiye Enstitii~ii
nüıı: Tıırkf·e - Edebh at -Pt> 

~(hJe .
,, - ka ten üldti 

. ~r lı' 
~ ır .. ıhsııı ·ıık;ırd ıki 
deı, r J 

J.k. ' 1.• ~azılı de e<·elc-
'.Jtd~ hısıııılar nu:ııı hirin. 

'ıın '11-{üııü , ey•ı ölc.1ıııtıü-
ıı·ıır t' . 1 • • ~il ıe ıgı 1>'1ll1"'{) 1 V0) .ı 

~~ ,}'akııılaı ı• d:ı ıı lıiıi i 
ı r "'ltnıu 'ı . '} · ı ı·· i'I·· .- ~:•\ ı .ı ı e < u 
., . .:ıııı;: " :.l<l . . 
-· t ~ y •·) a o 11 rt ı ece;!'ı e 
•t 

1
'•v, eıli eına• der mı•\•. 

t Q •lı 
\"l lğıı takıtir p CPınhn-

AJUd • • • ıı il eı ıınıu:nı!' ııı· ta 
.• e ·ır~ı . 1 . . .. 
,1 t • r ceza 1 (' ltıl ıro 

li;ıhk f' 
· ,~. ·eıı:cce naklı:ıa ka-

'. tle'>ilir 1rıl · • 
İtırı11~f:tli mahkemenin ta 

\l!• 
~ ı Ce 1.a mul ake c eıi 

bu ka a•Jar Cünıhu•ivet. 
ı ıiiddei uııııııni le h ·ıklaı:ın 
d ı k.ı ı a,. ' rrlleııler tarafın 
dan '' ııı.inı oluıı:ı hilir. 

Dıırıışına iıe tcıııjzc <lair 
01.111 mııa:ııelclcr ceza ınıı· 
hakeıııel• ri 11:-ulıı lrnnıııııı 
hiikiiıııle.i d. irc:-iııde yaııı· 
lır. 

~laı!clt.> 8 - Bıı karııın hü-

. . 
değoJi, Tarih Çof!ı ary::ı. Ta
bii İliıııler. İş \'C bcıieıı ter
bi) e:-i şııbeleıwe T<ılcbe alı· 
ıı;ıcaktir. K<tl>ııl şartları :ı:;-a

ğ'ıdadır: 

2 - Türkiye Cıınıtıuriyeti 
,·:.üuıda~ı olmak (Y:llıaıH·ı 

1 taletıe Kültiir B:ık:mlığıııııı 
miisaade,iJe kabul olunur ) 

ldinı]Pıiniıı ltttbik olııııac ığı 
\erleri icra 'ekil'eri tıe\•eıi ' 
• w Öi!r~tınen olwlu 

olgıırılıık dip omn, ıııı 
Lise me7.ıırıu olıııak. 

ve~·a 

haiz t in e it r. 

~ladde 9 - Bu kuııun llE'Ş· 
ri tı:trihırıden nıiilıtcbercıir. 

M:ıdcle 10 - Bıı 1-:ıııUtııırı 
ic ·nı::ına ic a 'ek illeri heye-

Yirıııi he~ y:ışııııi:uı bü
yiik o!ın ·ııııcık. 

Sağlam 'e sıhhaılı ol-
-; d:r.·aııııınınun hiıl ..... uuı.eıi 

• ti memurdur. mak. Pepelik, Kekelemek, 
'~Qrl 

( "'~ G 
• ı ~a. - haklaı md.ı na.-
' tarı ı,.tı vedkıılı r ık lmct 
, 

1 balıııı buluııdıır?u ) er-
(:q ~kn \•tiz J, ilo nıc .. e. 
<.ıı clatı,J " .. ız bir me:-afe 

Q ile ·ı. 
~ lıJe ı,.;aıııet edeıııezı ... r 

~ ~ <ı.fe d şıııd • olıııak 
4' ıe,lı'kl . . k d l ~ a~İtı ~rı yeıı · t'n , e-
• ~tl,114 ecleLiliı ler. 
·~· . 7 ·- hın rriitıne . l ıt . C' 

:tı'ııe e ışlen· n ad.1111 lj}. 
bu~ 'e~· .. öl·•ürıı. e"·e te r il r:u J 
ij~tı 

1 
tıııııleı i hald.ınd.ı 

~tıt ~ ·ltikUııı karilnş ikıen 
l;tıı lt l-aııuna göı c ııaı. 11 
1 ka.~ gelenler h:ıkkın 
~1111 r unılıuı İ\ et miııl 

. 'll . . • 
:ı ııı-.ıııiıı 1aJ1;·bi r dıı-
hı 

tı Pılınak~m ı hııkifm 
l1 '"alık ·~ 1 c•nıPce \' ı ilir. 
ı!ı a.raı· 1 ı . ı -.t'ıı • • :ı ev ııııe tel-

lı •ıı.ı 1 " , 
~ ' en ıtib:ır•·n hir 
ı' "urı 

rJ • ktı, llda h:ıklar n la 
lı~'ı İlia.tı 'erileıılu t: ra 

't:ı, a.z oltnıa bilir. 
1 • ~'<l.?.' • 
il b' ·1 ıte ''t\"·a hu lrn-

•ı it '/ l " .. a.~ 0 a:lıt ':ııak: l'I ya 
~!• Zı e l k 1 A 
t Ya. rııa l enıe \il-

i · Pıluc ık te\·aı Ja 
'ıtı .J 

~ 111-r·rj 
~·a . ııe ınahkenıe du-

Pctr"k l . ... mı :ır ' erır 

o 
Güzı-1 lıir yaz günUydii bahçelcı e gitmiştim 
Ötıişerı hiil•·ülleıin şe~l~riı e dalıııış• ım. 
'Cçııynrdu havada ren"li renkli b<ilbiıller 
Pek mebzühlü or .. d.t peube 5ari gonc:ılar 

~arin ğo·ıre d · 1ına konan bii beı ekli gül 
Kiilbiıııd yaıııp f'Olc.u lıilııı~ııı ne.Jerı hu lıüllıül 
Giiııliime :ıkiyorctu ötüşii güzt-1 lıir giil 
Uçıış11 y<ıkiyordu maııwra vereu bi..ılpül 

** Al. ş·mı huzıın g~lmişti her kes döndü evine 
Biılbiil uc:a1 ak gitti bakarak gözlerime 
Bu j ... siı yerde yalı:n ı-e .•shce ben kalmıştım 
O ku.,un uçuşuııa doynııyarak dalmıştım 

*** 
N' y:ızık ki uııııtup lıeni bıraktı gitti 
GeçPı ken hep zıılıue i ü:öziime doğru it ti 
K.•r,ınlıktar çükıı 1 11ştıi bende e\ iıııc döıı<liiın 
Burad<:ın :ıynlırJ..eu ) oluruu görmiyurclum 

*** 
Gfü.lniın y;ışln •lol.Ju bir dııha bu biilbiılii 
GöıecckmıdL.., 5aıı ki lıir giiıı o rt·ııkli glilil 

Mardin Ortnokul 
S 2 No: 141 
Emine Artıkı 

:ıma s •gıılık, ş::ı.,.ıklık. topal 
lık <;olak.hk, k:ınıhıııluk t;İlıi 
ıız.,·ı kusıır arla Trahom. Ve . 
re!ıı, bari 'e mtizıııin has
talıkl:ırd ırı salim olm:ık. 

Eı kek er iı;i:ı: A kel'lik 
<->ıle\ iııi yaı.ınış vt>ya taııı 

' elı•iycı ııanH'j'İ haiz. olu1ak 
A - ~Jfü.,3bak:ı \'eya sı·~~· 

ıııc sına vlanııda haşarı gös
ter ıııck. 
İmtihanlar Şu GUnlarde 

Yapılacaktır 

3 - U/ Ağ'u:-tosın:n Pa-
1.arı cı~i gıinii: Tiirkçe- Ede-

bıy·ıt, Tarih ç, gnıfya şııbc
leriııe girecek leı in. 

10/ A~ıısto:o'/937 Salı 

güııü: Hiyaıi İliıııler, 'l':ıbii 
İlıınter şıılıeleriııe girecek
leıiu. 

11/ Ağustos /937 Çar 
aıııba günü: Peıfeğoji, Re

den teri •iye ... i şubelerine gi
recekl~rin . 

D<•ha fazla m:ılOmat al
mak i .. ıiveııler .\1<trıJin Kül-w 

tiir Di ckröı Jfiğ'iine mUraca:ı 
etmeleri lftz.ımd;r, 

Ut US SESi 
Abone \.·e ilAn 

şartları 

Oç aylı~ı 200 

Altı aylığ1 350 

Hariç 
tein 

GOO 

~ene ti;_;! <iGO 1200 

lıanın beher satırından 
(10) kuruş alınır. ilftn 
neşrinden 111' suliyetİka
bul edilmez. 

Günfi ge\Pn ı us'rnlar 
Hı kuruştur ı 

ı;:--..~ 



: Umumi Ne yat ve y zt l 1erl : 
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: Basıldığı Yer: Ulus Se&i B ımevı : 

•• n1•••• a~••~• ge•a~• •••••' 

M 

Ul s 

h ll1 ha tmlan Yl) <102'11...t:ın il.. i . . 
~ :ı.~ın.ı l\~darni • :.ıı l\' na ıl lJakıhı(':-ığmı öğı eten ) !l \'-
rul'1rımız adh h:ı~ fl satısı çıl.. .. 1ıılıııı~tır. 

); Mis '<:' p:u 1:.ı,I; l ir J,i1g-ıt iil<'r inf' renkli lıir suı ette ha 
1lmış olan lıu l,itar t:": Yeııi do,.r n y:" rııya etıııı enin . iit 
'nı ıne t-ırıı. BehP•.dıı gıd .l:ırı, ) ı'mch. 'e ıı yk ıı zanrnııl aı ı. 
Yar. k oda-.ı. llt•1. Pri, OP~rı~ek'~ i, Behe~i gey "irme ı a rı.l:l · 
ı ı. l ıj~IC'ıi. (' ıcu' lıa ı lıhları. lıııl ı;;ıc ı lıa .. t. ılı~lardan ku
rııı.ma yolhırı, l!el-ıı>g'f' yaptırıl:tc;ık harel- etler, oymılar: 
iti~ aıları, aııM\ 'e halrnııııı çocııı:ra ,·prccckleri t erlıiye ve 
<1.ıha bir çok hui".111:-.lar haldrnıda bol rc.::imle mııfa~s~l nıa-
luıı at v~· dır. 

1 u kit:ı pta ıı ı diumek bte~ eıılerin bedeli ol:m bir linı) i 
• \ııkarada J<ızılay Gt.'ııcl • frrkeziı.e giindeıııı t'le ri ve ad· 
ı t .--lc· ı ini okvnaJ.,Jı olarak lıilJirıne:cri lftzımdır. 

L taıılJtı lda ~c·ııi po"tahane civ:mnda KJ7.ılay s:.ıtış de
l o unda ve kiınpc lanhı E,at~lıııaktad ır. 

'D 
esı 

• e · ı 
Bü~ün ı-azı [ati d r : ı gri~ 1 t:ra~ :~ 

y 8 . i i I,' e] m ı' it r r 
1 

4tlakina utmak ist :ı.~·t nl<~r U şUnm"leı 
. Ht r es Habyi terci h eunelidi.-ıc' J 

';; llil '· 
---~----~----------~---~" 

Ev Kadını! 
Bol çi lek 11 eY~İ 11iı1df' rt.çı· I ve şu · ı.ıl' 

l 
~ 

y<1p n~ ğı i1n :ı l f· lt İ1 ı se. h. ri viş1e n1e 
si n iıı i k< ı çır . · 1 

Ev kadın1! 
T &, arrufa l'i a~ etin ilk şartı, Sa 11İ1 İ 

bir kiler "'1 

ı 
olmoktı r. 

Kilersiz ev, he. apsız evdir. 
r 1

1 

KULLAN K u \rvetıi \'C ucuz gı la Heçel YC şuruptur. 
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