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Sahibi •• Bqmaharrlrl 
SİRET BATAR 
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~ Sİ Y ASAL GÜNDELiK TÜRK GAZETESİ 

28 HAZİRAN 1937 

Pazartesi 
SAYISI (2) KURUŞTUR 

Onuncu Yıl Kuruluş yılı 1 Ağustos 1927 sayı: 882 

ürk ve ismet inönü 
is anbulda ; Tevfik Rüştü Aras 
Ankar(I 20 A. A. -

~eisicun1hur Atatürk 

hn sah:-. h v .. Jovacl:1 n 

Aııkar:ı 2u A. A. -
1 Tayyare ile Bağdattan Ira:ıa gitti 

B ısh< ı kan İ u1nü re-

"I 

l-;tanbula 

• 
t~katında Dahi 1 İye 
Vekili olt!uğn hal~ie 

dönınüş- dün etl\Ş 111 İstanbula 
. gitnıiştir. 

Başbakanımızla 

Suriye Basvetili Cemil Mür~am 
görüştüler 

Ankara 27 A. A. - halde ist~nbulda bu
n 1 şy~kil İs ınet İnönü lunn1akta olan Suri
di~ B k·ı· C ·ı ..... n dış ;şle ri b •kanı ye <lŞVt' ı ı en11 
'el<ilı Nu .nan !\lene- I .\1ürdaınla görüş!nÜş 
t)1encioğlu da olduğu tür. 

Ekonomi Bakanımız 

Ankara ·~u A. A. - 1 n1anşaha gilnıiştir. 
Harici ye \'ekili nıiz Oradan otonıobille 

dün B ğdattan as- Tahrana gidecektir. 
kerl Tayyare ile Ger-

Bakanlarımızın Bağdadı ziyareti 
münasebetiie 

Resmi Tebliğ Neşre~il~i 
. ~nkura 27 A. A. - )asma ruhunun den.~. 

Ha ricivc Vekilinı izin 1 e~ine ve hü. usile ken
Bağda .. da yaptığı res- di komşuları olan kar
n1i z ı ya ret münasebe- <leş nıillet)erin siya
tile "ırak hükunıeti setinde daimi bir ınu
neşrettiği rcsn1i teb· haleset sulhunun ha
liğde, bu ziyaret es- kim o1nuısına ve hu 

ı nasında yapılan 111U- yolda kendi araların
, teaddit nı5h1katlarda <la karsılıkh vardımın 

Tayyare ı'le Basraya bir gezinti yaptı ! Türkiye_ - ~rak n'.iimı- . inkiş~fin~ _n;~~uf si-
ı\ .. , . . . . . . · seh~~1e~ının. derın ve yasetın hın hınne ta-

nk ara 211 • .\ . - ~a1c ıle ltı.ıa)agıt- ı)üruzsuz bır nıulıa- ınan1en rnutabık ol -
li·, 1 k 1 ), .' g{ atta bulunan nıiş ve a şan1 te ~- leset dairesinde cere- duğuna kanaat geti-
)~konon1i Bd k~1111 Ce- rar Bağdada dönnıüş j Y.an ,~e hu Y?lda g.it- J rildiği bildiriln1ekte-
al Bayar dün l~a,' · tür. 1 tıkçe daha zıyade ın.. dir. 

Tuarı· -Al rl'caret Mu"za'·eres'ı 1 ~~ğ! ~~:i~;iw:11!:·~~~ Romanya Krah 
1 

~ man 1 . . l_ 1 ıniyeti sahasıııda_ se-
1 

Ankara 2ü A. A. :--

\ 
\nkara 27 A. A. - heyetın1ız dun akş~nı 1 nıereleri daha lazla Romanva kralı, velı-

t l ,. 1 l " 
<\ 'llanya ile ticaret lst~ nbu a larel<et et- inkişnf edecek olan nht, h::ıriciye nazırı 

l 
ili, ~nı ısı uüz kere- ıniştir. Yarın B :rline büti·n de,·ll tler ara- ile birlikte dün Var-
erina icn\ya nı~n1ur , giJ~cektir. sında karşılıkla bir an- şuvaya gitıuiştir. 
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Tu . çeli ı [ 
Atatürk rejimi ~ir mil P.f ter~iyesi~ir. 
T nçelil r . r~ ·1 }lİ Jardır ı 

Y'1z.nn: Kızıltepe ICUltür i ya rı 
z~ .. · , an 

1 T elğraf Haberleri 1 J 
T .. 

Ankara ~H A . . \. 
( : 1.:ı;t ·ıı ~ u~lınd ıı ~l.ılı:ıt I LH·ıınızı ıı ycgdııe Jrnba- · • 

1 
, iki l'avyarcdcn nıü -

gezJ iğ i nııntakalnr .. 
d· ı Ha va Kurun1u11~' 

ya rdı 11, Hav~ı hücun1
' 

larındn n l<orunnıtJY1 

ve l'üı k Ku:-..una nı" 

Bunların yaşadıu ı mu
hit hiı Ti.irk nınb ili<l ir. Bu 
ıncınl (."l ketc baz ı seyyah
lnı· Kürdistmı ctemiı;;ler
dir. h u tabir onlarca hir 
cografya aulilmın d11n uuş 
k.a oiı · şey defrildi r . (Lord 

netı c ağıara ·ığ ııııp uiL' 
emir altına girmeyişleri- rekkep. f)İr 'T'üı·k ku-
dir . Bu da Osmanlı f.ial- şu filosu dün Y oz<:r .-ı t 
tanatmm hunları ibma- Yer köy, Kc'.'.k in. )~tl1-
lin<le11 kalma bir iti~·at - şıhan: bugünde ~:etn · 

. 
tır. : kırı, llğaz, l\a stanıo-

o1n1a vı tavsive cJell 

Beya nnanıeler atn1ış· 
J· akat şuur. Kültür . Giirzon 

111.ıoı· ı·s \T 
1 

yeni ı ejiın onlara hu iti-
l' agııer c e La- ı · yadı bozdm·aeuktır. 

ı-ilıçi Etıuvyan·a ist1ııad , 
ederek buradaki Halkın nevletleı·inin kuv \'Cİ- 1 

Kaı t. Kurt Türklerinden ' li olduğunu gürerek. ö~ · 
olclugunu söyler . Kart ke-limcşi olğun, sarsılma:l renerek itimatları arla-
mımnsınn O'Cliı'. Kurt ke- cak her biri iyi lJir Türk 
liınesiniıı nslı Guı·Hur. Güç- olmak şerefini kazann- l 
lü ve boccrikli demektir. co.klnrrln" 

Dil itibarile dllimize Oıılar da bHecekleı>dfr-
çok ynkın her Türldin 1 ki: Şimdiye kadaı· bunca 
biraz üıeri~de durmakla i yaptıkla.~·ı .~ü~üncesizliğin 
anlıyacngı bir dil konu- c~z~ıı olu~ı .''~ h:~~ d~ 
:ıurl:ır. Bazı mınhlrnlarda butuı; nesılerıı:~~~ . o~.umu 
yahut aşiret ıerdcki dil 0.lduğu !ıalde I uıklukle-
J;iruz Uoz~ıımu~ Türkçe- ı rııw bagışlanmışhmlır. 
ctır. hkSCl'l\'Ctle nnlAş1lır. G l rr·· k ld k · • ,lene < c ur o u - 1 

A iman dil ~\limi Dok- lal'l için zorla Jwr 'fiirke 
toı· Fl'iç ctoğıı vilayetleri- yaı·adılı~ından armağan 
mfai iyice gezmiş. bura- olan medeni~·et , iyi ya
larda konuşulan kelime- ·ı şama kendilerine öğreti- 1 
lt'j'e dikknt etmi~, 5000 leccktiı» 
hozulmus Türkçe, 2000 
Acemccylc kar1şmış Tiirk- Menfeatlel'ini bilmevcn 
ç·e; 200 kndeı· Ermenice, insnularn medeniyet i"ca
hirıtz Kilt, .\o:ıOr, Zint dil- lıı (Zorla) menfeatleri öğ
lcrindı.m olmak Hzre 84ıt8 l'f>lilir. Yalnız Türk rejimi 
kelime olarak tesbit ~t- hu (Zol'la) kelimesini heı· 
mi~tir. Hu tetkiklere aö- l hangi lıir istHa manasına 
l'e ~le ı.w n ı 1:1rın ö z 'İ'Ürk <1 ·giJ ( uğl'aşa ra k' m an ı:ı-

nu ve T osva üzerin
de uçuşlar~ yn pn11ş YC t ır. 

Amerika Hükfi.meti 
BERLİNDEl<İ El.ÇİSİNE BİR 

TALİMAT Vle~Di 
.\nknra ~ô (A. A) -

Anıerika hüktiı;1eti 
B~rlin elçisine Al . 
ınanyrının Vnlensiya 
hükt1n1ctine karşı her 
hanğ·i hir ~iddct ha-

• 

reketi !ıdc bulunrrı~" 
nıası için 1 ıığiJterenİ•1 

sarft'deceği gnyretle" 
re iştin\k etınesi lınl~" 
l<ında tnliınat ve(' 
nıistir . • 

ıspanya 

Sahillerinin Kontrolu 
Ankara 26 A. A . . 

.\ ln1a nya ile İta l\1a
nın kontrol işlcrind<:> n 
çd~ilıııeleri üzeri ne 
kendi den iz ktl\·ve t ~ 

lcri 1 büt ün ispn n)'ol 
sahillerini l<ontrol et" 
n ıeğe karar \'ernıİŞ' 
Jei·dir. 

• olduklal'rnı halka biı· ela- ına almflktadır. 
Jlo. 4 ııl otmıs oluruz. . r\iatfiık rejimi biı• mil- -------------------

• 1a ıl oJuı· da bu Türl -
leı· lı ftlft bi ze ısınarı~n:or-• 
hu·? 

Buı·nl uı duk.i yuı· t in"-• T 

let tel'hiye "clir. Bir knç 
gün sonra im terhiyc 1 

rruııçcli~ ~ l .. temamen 
ycrl şece tir. 

Yavrularınıza bo\ _ eçei yediri ... 
niz ki; gürbüz olsunlar, 
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Yazan• Orta Okul Tabiye öğretmeni 
• Sedad Yesuğcy. 

Mardin Asliye Mahkemesinden 
Kabalada kain şar- f u nltında olduğun

kan Aht11et garben dan bahisle tapuca 
Şe)'ho ~hthnıut Sado nanıına tescili l<aba
ccnuben Hnci Isn1ail la kövünden Ahn1ed 

1 Ye .Ahınet tarlaları oğlu ,, H~san vekili 
şinıa k n Yol ile nıa h- .\bdufJ~t if ta rafinda n 
dud tarJ(ı nın vinni <tçılan dnva üzerine 
seneden heri tasarru- 111ezlnlr tarlada her 

-39- yiikseltilir. Uurnva be:-; on . . . hanki bir kiınsenin 
tasarruf iddi:ısinde 
ise nıuhakemcnia n1u t>.·. hu ·gibi sıgırnklaı ırı en 

~·uı · 
8 

11 111 nıahzuru t:t' ~ml:ırınm 
vaglıını olıııas dır. (.'iinkii 
.aı.:aıı olarak hir nıalızeııin 

lct \'• 
20 anı ıııetrc· nııırnbbaına 
ıtr? - 250 kiloluk bir . ikletıı 
k Ut{·hanınıildir. Fakat üı; au, h· b' l.. • •• tr ır ına ma.ızPnın us-
ınar 

tıı buJuııduğ'u zaman 
"tı· ll(• e. ıuur:ıhlıaırı:ı i:-o:ıb.,t e 

,,f,
11 ~ık} ·t 1500 kilo~ranıi 

~ ~(· 
tnk ~· Hunun için ta,·füılamı 
ha ~ ı~·,., i 1:1zıırnhr. hl e. rlft 

ıt 'r kola,· bir ıak,iYc .11 • ~ 

rı 111 ' llrl'tlı• yaı ı'abilir. T:ıva-
~1 trı Ultıua y:mi ıııahz('ııin iç 
~ 11la. Y:-m vana direkler 
ı:ltı] ~ . 

at . ır. Bunlar 1. l.5 metre 
tıı;~ .:1e yere uzatılan dikm"' 

~,e tutturulur. 
t:,,ır., 

'ıııva "'"r ta' an bunu yapa-
~;11 eak k:ıclar alçak ise o 
~·~nan dış tarafına elastikı 
~b ttıaYac:.k ci iLnlerden bir 

'ka d . ·ı· n ırıry ana getıı ı ır. 
~a'. ll basit ığnaklar da 

.ıı d'" Kı.ı . ıger sıg·ırnklarda oldu-
&ıl. 

lı~ır 01 ma~kı·ler bulunma-
i,t~; lier lıanki hir sığııak 
tııl.itJ ~n ~t. ister mi.ikı·mınel 
trı:ı.li~ bır "~ya iki uölıneye 
baıiçt 0lnıalıdır. Bu suretle 
la~ad~n gazlanmı~ bir mm
tla.ı:ı ;n1 gelir. Adam dogru
"1r.,, \~gru;, a sığııaüa brire 
~"J.)·ı"''"tln Liıiıci bolmc-
b "ıı l'r . . 1tak orada l'Ji)i .. dl'ı ıııı 
blitı11

1 r. ~ ıknııır ::ıoıır:t ikiııri 
" ~y~ ~as geçer ,.e l>urad:ın 

Oda, · l>. J a gırer. 
~l-ler~kk talıiidirki dı~,.ııdnn 
t \: l .. 

rı !l 

1 
>ıı ınci lıoı ıııf·\ r gi 

ı., ''t a • • 
"% 'rn ı . p" ı ı. · p·ıdıl· 
a ,o,,, ·ı ' d' . 
,ık k ' "l •ı ı ılr be· a' l'r 

t{Jiıı a.puJ.ııı g:iı c n !!azi tf 
ttı e:ı•eu ,. ., . 
~~ı-U.ı· eıı ( ..ıı~ oda~~~ gır-

ır. Aksi halde sığ-

nnkta lıuhın:m in~anları J:ı 

gazlamı~ olıır. 

Ha' aıları ağ'u· ulan g·aı
larııı sıp;nağ'ııı kapısına gel
me8iıır ıııaııi olıııcık j~in şu 
lıa.~it ııwıdi ı·eıı dli~Uııülmii1l
Hir. ~ığnak kapı~ına gid ~n 
koridor yer ııımtakasıııdau 

bn ... :mıaklı bir merdi vfm ko-
nulur. Hu mcnlh'f·n biraz 
diiı gittikten s'lnra a~arrı - . . 
iııerck evvelki istikamet ve 
irtifai hulur. E8k~ tavan nıc>r 
diveıı ı-:atıhlı~ııı<lan ıılçak 

oldıığ·ımıları ğ·nz s:ıtıhlık 'e 
,.e t'ııi~ hırafına ğeçeıncz. 

-Sonu Var-

<' ll<ı k bulunduğu 31-

Ternnıuz n:w gününde 
n1ahl<e111t>ye 111üntca
ett ctınesi lüzunnı ilan 
olunur. 

Mar~in Sı~~at ve içtimai Muavenet Mü~ürlüğün~en: 
Miktari 'J'emhrnt flatl 

Nevi Kilo Lira ICr. --
Ekoıek 337cJ 308 84 
Koyun Eti 1679 470 12 
Sade Yağ 186 154 38 
Pirinç nOO so 00 
Bul,"J·ur e 300 1 00 
Tuz 100 6 00 
Şeker llU 88 50 
Kuru tıunı 1!1 .) 25 .... 
Taze f":-ıı-uly:ı 13:-i 8 1 () 
Taze kabak 1 ;J;l 2 70 
Paılıcan 135 o 70 "' 
Taze ffaınya ü7 5 aü 
Pat:ıtcs 135 10 80 
Kuru :F'asulya 100 12 00 
Kuru Xohut 67 a ~5 

Domates 50 1 00 
• 'Ut 900 81 00 
Domates Salçası 100 20 00 
Kuru Bamya 12 4 80 
Odun 8?1000 262 50 
I ö ııiir 2200 33 00 
Gaı Yuğı 200 56 00 
Salı un 50 25 00 
Su Seblesi 700 Adet 42 00 

Yalınız Yirmi 

Hclıer Kilosunun flnti 

Kuruş 

n 
28 
83 
rn 

(j 

G 
35 
15 

(j 
:) -
f) ., 
8 
8 

12 
5 
·> 
!) 

!O 
40 -

İ) "'I". 
1 ''" 
1,50 

~ .. 
j() 

ô 

Dört kaleıwlir. 

Teminat Akçası 
Lira Kurut 

22 
85 
1~ 

ti 

·) 

G 
1 

19 

4 
1 
•ı ._, 

79 
26 
58 
00 

4fJ 
90 
17 
61 
22 
!2 
40 
77 
!)f) 

25 
7,G 

75 
39 
40 
6t 
47 
60 
88 
15 

\1;1r<lin Trahom h f;tane~inirı lJ°r ~ tıü i\ i•ıı y;H'İ 01t1 , yıı 1 arıda y.11 h er·1al: 24/H ııi 
1 :ıı / 937 ~· ınii deıı 8/'I eııııı ı z/917 ,..,ı. . ıı 1 ~.r 1 hl• i. <lctlr açı e"h:si m ye 
koıııılmııştıır. İh .. Iesi 8/Temm ız/~37 pe 'ı>eınbe g-iiııiı sıhlıar ın d tlit!!ıı • ai e~iııdt> ~aat 
12 de ic a kılınacaktır . .Şartn<iıneyi ğürınel\ \ e fozla uıalfiııı.tt al ııak isfcyl'ıılcr hergiin 
ha taneye müracaatları iJAn olunur. 26/28/30/2 



tJmami netriyat ve yazıı,ıeri 
MüdürU 

SlRET BAYAR 
Ha ·ılıııay:.ı.n ya1.ılar geri n rilmez 
a•ıldığı yer: Ulus Seal Ba•ımevl 
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Telğraf Adresi 
Mardiııde ccUlus Sesin 
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