
Salalbl •• Bapnalaanlrl 
sblET BAYAR 

::.: SİYASAL GÜND!:.I İK TÜRK bAZETESİ 

19 MAYIS 1937 

Çarşamba 

SAYISI (2) KURUŞTUR 

Sayı: 828 
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19 Mayıs.. 1 
Yazan : Ka4rl Kemal Kop ı· 

}' Bundan tam on sekiz sadile ''e ~üph~iz ki Tari , ... 
tl e,·veldi. Vaktile Vivaue hin Ender ka'.~detti~i l.ıir •u ı . • tı r anlJa. kadar at başı oy- cesaret "e kudretle Sanı8u- ~ 

"-~tan, Akdenizleri, k~rade- na. c;ıktı. İç Anadoluya, mil- • 
ı:ıerj birer Türk gölü ha- letiu öz sinesi içine doğru , 
ta e sokan Osmanlı lmpa- yürüdü ve emsalsız bir sa
İd torluf:tunun l.ıin bir çeşid ıuimiyetle kar~ılandı. 
ti ~resiılikler ve ı;iyasi sn- Memleket ve millet ic;iu 
~ tik_alar , harpler neticeıi hayatını tehlikeye koyan, 
Qı~~til~ küçüle daralan ve riltbesini fırlatıp atan ve bin 
..... kadlleratının HOO teı:ıhü- l.ıir feHiket ihtim(lllarını diı- ~j 
"'ll ~ t ~ı boynu bükük bir ınağ- şüumek istemeyen lıu kah- I!' 
~rıyetle bekleyen ülkesi raoı:ın Türk; uzun çe~itli ve 
'""t' . ee ırıde inkıraz \'tldırıınları çetin bir sava~tan sonra 

'bekte "d" • - Sona 2 acl aa ... acla- 1 ı J. ~· 1 

~ lier yer karanlık Ye her 1-----------1 
~' geleceğinden değil, bat- C JI, Partisi ~~ 
~" e""et hatta o gU:ıündtn- ~~ 

:"~~:~·i ı.~~n:::üteın•diy•n Kamutay Guru~un~a f _ 
.S<'tl rı. b_ir h-.rbin biitün şid- • 
''rı~rının, ft·htketlerinin, çö- Ank~ra 18 (A.A) -
~uı IU~rinin ab11r ve taham- Hariciye Vekili ve ki-~ 
b'tn:dıl_rnez yükleri altında li Şükrü Saraç oğlu 
tnıı bi bı~. nıemlt;ket. ,.e l>ü- bugün Cüınhuriyet 

1 
h,ıi r 'rurkHik camıası acı, • 
tah ~ "e ölı.liirücil bir izti- Halk Partisi Kan1u-.. )('' 

tı. .-•nde bunalmış kalmış- tay gurubunda Ha-
\' tav ınes'elesinin son 

~~itı~rduu bir çok yerldri ., 
•lt 11~ Y.abancıların işğ<ılları durunnı ve Cencvrc-

19 gırrnişti. de cer~ya n eden nı ü-
~e l~ayıı .. 'filrk milletinin zflkerelerin bugünkü 
!llııtt :~: Yurdunun halAs s~fhası hakkında ver-
'llt 0 b u. 19 Mavıs 1919 • . • h t · ·.r ki 
vıı Uyuk ş f • 1 k ı· dıX-ı ıza a ı ıtlııa a " rn·u · e , mı·m t> ·e ı 6 • . 1 

eti k~rtarmak mak- • tasvip etn1ıştır. 

Hariciye Vekilimizin 
Romen Gazetecilerine söyledikleri 
Ankara 18 (A.A) - vetler arasındaki mü-: 

Hariciye VekHinıiz l<enunel ınünasebet 
Bfıkrrşten ayrı~ark_en sulh eserine yardım 
Ron1en gazetecslerıne 1 eder n1ahivettedir. 

1 l 
. . 1 .; 

şun arı söy eın•ştll"· Bulğar Yoğuslav 

Türkive ile Sov- 1 -Sonu 2 ncl aayfada-
"' 
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1 T elğraf Haberleri_! 

Hariciye V ekiliınizin 
Romen Gazetecilerine söyledikleri 

19 ay ıs 
l ;ı::: 

(Batı tinci aayfada) ınüzdeki C.enevre top· i! 
Paktı tabii bir şey- lantısında kat"i suret- ; 
dir. İtalyan Yoğus- te ha lle<lileceğini zan- 1 
lav paktı kafiyyen nediyorunı. Bu suret- iİ 

Anayurd yıkılıyor, yanıyor çökUyorken, 
D8ıman ell hllill yerlnd-n aökUyorkenı 
Batrımızda her nefes bir z ehirll ok oldu, 
TUrkiln benzi •arardı, topraiın rengi aoldu. 
Tepindikçe bu yerde zlllamler, llkencelerı 
Sardıkça •ardı bizi •ırtlanlaıan geceler. 
ÖlUm kara alalyle haykırdı bucak bacak, 

Balkan paktına do le Fransız - Türk ıl 
kunnıanıaktadır. dostluk bağlanınları ı~ 

Ya• bağladı her köte, tlltmedl hiç bir ocak, 
D&fmım göz yaılarlle eylendi uzan azan, 
Parçalandı yllrejl Atllanın, Uğuz•n. 
Mehmetçik mezarında içinden lnlldedlı 
Dökt8illm kan yetmezse keıniklerlm var dedi. 
Biz böyle yaıarkende "Aman,, nedir itilmedik, 
Kırıldık, fakat yalınız, bir zaman etllmedlk. 
Yandık çllrllk hatların yıllarca ateılne, 
Yandık, fakat yandıkça, ateıler aaçhk seae.. 

İskenderun Sanca- . itkıştırılnıış olacak-
1
1 

ğı nıes'clesinin ünü tır· 1 

Kütahyada Kurulacak 
BÜYÜK ELEKTİRİK SANTIRALI 
~nkara 18 (A.A) - j t\:'hassisler n1ahallin

Kutahyada kurula - de tetkikatta bulun

= == = ~ 
~ lıte böyle inlerken kuvvetin elinde hak, 

1 ~ Sökt& Kara Denizden gUneı gibi bir pfak, 
55 Samauna ba•biı gUn Atamız Unlll Kemal 
ıl Açıldı önllm&zde llmld dolu l•tlkbal. 
ı1ı Her enteli yıkarak kurtarmaja koıto O, 
ii55 Göklel gibi gllrledl, deniz gibi tath O. 
'ia5 1e G&n gören karanlıklar gibi kaçtfh d&fman, 
== Tllrk mllzaff er her zaman, Tllrk mllzalfer her ..... : ınnğn başlanıış1ard1r. ::: Bizi kvrtaraa o el batımızda bayraktuı 

tirik santralı için ınü- == Önllnde kuvvetlerin dize geldlil hakbr. 

cak olan büvük t:l~k-

- ı= Göka&mllsde çarpan kalp, damarda .kanımız O, 
Tarihi tek INatıaa kaplay- 1-:- ıs 0. 

1 
9 

Geçmltl O yarath, gelecete ak h O, ' = Bu toprağa eğildi içimize bakh O. 
Onun lpretine koprız bin can:=. biz, 

19 Mayıs .. 
lfi Biz ATA TORK yolunan dönme bllaaez eriyiz, 

-Bat tarafı 1 ncl aayfada 1 Genc;li~ia Spor bayramları- 1 Saklıdır armaianm bayraiamızda glln atam 
na, E-por ı.ıpnliklerirıe tahRİS Ancak •eninle yapr topratım, kalbim, kafam-

memleketi de, m:lleti de kur- "' 
tarını~ olılu. f'dilıni~ olmasındaki vüksc·k - Orta Okul TU..kçe öjretmeal 

Tnrihin bütün g9~·nıi~ 

asırlarında ınuhtC'lıf suret-
ler \'e vesilelerle hakiki var-
lığını her zaman gii termi~. 

Tarihe her yerde \·e her 
suretle hükfını etmi:-;:, irade· 
si kar~ısınua en kll'lret li 
lıükfrnHJarlarııı iw~ cğ'digirıi 

görnıü:;: olan Biiyii!.: Türlı , 

kim bilir k3çıncı defa ola
rak tekrar tarih salın'!sinc 

doğuyor. lıüdisl'lerc .-11 emri 
vakil~re tmir \'t' kumanda et- , 
mck ımkfmlarının Liitün ha-• 
şin ve sryyal diz~irılerini bir 
kere daha t• liııe alınış olu
yordu. 

19 ~fayı~.. hte Lüyle 
bir gilndlir. Ve 19 Mayısın 

isalwtiıı kıyııwti: Tarihin 19 1 ! Ziya Kılıı:UzlU 
M:ı~·ıs güniiııiin St1 ınlıolik ı a 
ifa <l t>silt' lı i 1 1('~ 1 i ğ'i nı k l t' o , ,llllftlHlnıl!!ftllllllllllllllUllllUl•WIWlllllllllUllllllllUIUlfHll•UI• 
giinün manası <'lbetteki da-
ha canlı n· daha keskin, 
<lalı~ parlak 'e daha dik
k:ıt <'<"kici olnııı:-; olıır. .. . 

1 n M~yıs .. Artık ~· ;1lııız 

tarihin değil, Tiirk ınHh.:ti 

ııiıı \ ' f' Türk Üf'nf liğinirı l'O 

bii~·ük giinlt•rindPn biridir. 
c ı aziz giinü, IJu lıakikatları 

nıiitlrik bir mill.-t ~iaril(' kut
luladığ'ımıı \'akıt, duya<'l· 
ğıınız saadl't şiiphc yoktur
ki ÇOk Ut'fİll Yl' ÇOk it;Iİ 

olal'aktır. 

Kadri Kemal Kop 

Çekoslovakya Başvekili 

Lon~ra~a Sul~ le~ine ~ir çot ·isler 
üzerin~e görüeül~üğünü söyliyor 

Ankara 18 <A.A) -
Çekos10\·c1 kya Bnşve
kili Royter Aj~·nsına 

Londrnda sulh lehi
ne ve Tuna ı11uvaze-

nesının takvivesia1e 
ol 

doğru çok nıükeJll .. 

nıel işler göri'ıldüğii · 
nü söyleınişt ir. 
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Zehir i 

Gazlar .. 

L Şehir Haberleri 

Tür~ Gücü Spor Kulübü 
YE i .DARE Hl~Y .TİI İ SEÇTİ _ ______ , 

Y a zan• Orta Okul Tabiye öı,creırncni 
• ~edad Yesuğey. 

- 9 -

n•wen Pnzar ~iiııli \ 
llalke,·iııde tophırn~ı ve 
İl ha'' Bnv Ft1hmi Vura-. . 
1 ı Falıı·i ha~kaııh~a Sl'-. ' 

Atılclığından itibaren yarım 
saat zarfında izah ettiği:niz 
ı:ekilde te.Jrsiz bir hale ge
Çt!rler. Bilhas ... e n~ık lmYada 
teziri henıeıı hiç yoktur. 
Ruııclan dolayı öldüriicü 
zehir addolunamazlar. 

1 

çen Tüı·k Giiei'ı ~poı· 
l>ula~ık olanları dt·ğ·i~tırnıek 

1 
kuluhu azalaı·ı ~ıı·~ısıııda 

H:ı::;taımı lrnı un "e a[rzını 
\'ilJHlan ~P<·imcle: Bas-· nw:;Jrn Borik asit ııwlılulih' · • • 

tı~nıiıleıııck. karılığa 'ilayPt daimi 

Amonyak cııclinwn iiv<1 ~iııdcıı di~ kullanılırfa . • 
hulant ıııın azahlığ"ı görülür. 
.A ·ı)irin o-i' i aıs-rıJarı tt>:::kirı 

ı-ı o 

ı'den kcrnpr:melcr kufüınıl::ı-
b:lir. Hatta iztiralıı azaltıııa 1 \: 
ıçın morfin bih) ya:)llıak 
ııı ii 1:1 k ürı d ii r. 

Hu gazları lt:"IH.·ffü:, rdcn· 
}Pr ılc lıurun ,.e hoğaılarm
da ,·aııın~Jar, boA-u!ma lıi:5-
lı•ri burun \ ' L' tiikrUk ifraıa
tııııu artması, mide yanması 

Bu gazlar ::.ııları d:ı Jıu 
VP lıul n · ı güriilür. Eğ'rr 

f laştırır. Bu sulan it:erı ,., .. , a 
fazla zaıııan hu ~az tem' -

~ hu :-;ulanla yıkaııan io~an -
ffü:; e<lilıni~ i::ı~ ın;c(ıı civarın· 

1 w k i Ul i il i 1 il ıi :\. i ~·il l ll z' 
geııel :-O:('l l'l'lf't'liğc•, ~:ı

fiadau Sefık ()iııccr, nıu . 
lıasihli~e llalk•~Yi idare 

< 

rıH'ılllH'ıı C<\mil Ersav, . 
Vmuıııi k:q)t.aıılığa CP-
m il .\ 1 kaıı, yı·zıı<1 daı·lıfrn 

lbl'ahirn .\ ydiııer ~w rıl . . . 

Tllrk GUcU Spor kulUbü idare 
heyeti batkanlığına aeçllea 

Hilmi Kiy maz 

nııslanlıı·. Yt·ııi idare • 
lıt'yeLiııe hliytik başarı-
ı .. u· dileı·iz. 

lnnla ha talanırlar. E • k • • k <la ağrılar lıi;; edilir. J >:ıha le tırı 
sonra uyuşukluk 'f' ııihayet Cilde tı·ııı:ı:-> ı>dı·ıı g:ızl:ı J)ün gece ve bugün 
SPrsemlik gfüüllir. Hatta a. rı tı>ıııiz. vr> k uru hi r 111·1. ih' , , 

YA ~MUR 

Yakta IJill' durmak ıııü;;;kil s"Idikten ::-onra bir litrı• 96 lŞl şehrinıızde fa İ del İ 
''lur. Bac:-ıklaıda ılermansız- <len)c,.Jik :ılkol \ 'P 20 ~aııti- yağn1ur yagn11ş, ha-
lık, maf:--allarda ağrılar gö- mC'tre ınikflbi aıııoıı)aktan va çok serin lcnı işti r. 
tGlıııiiı-;tiir. Bazen :ıll•ul ilr yapıiını~ bir uı:ıhliil il<· yıka - 11.ılıPr aldığ'ımııa glire Be- · 
SPı'·ıı; , 1 1.·lıılnı· !!ı'l)ı· kendile 1 1 k . Bu yıl ilkbahar yağ u ·; • ,_, mak lfızmı.c ır. • onra ~·arını leıliycıııiz ~t>lırimizin c e · tı - ~ 
• iıı; gayih ederler. saat kalın:ık üzeıl' iki tlafa ı rikle tenviri i:;;i üzerinliı' yc:ıi- nıurlaı ı va k tı nda y~ğ 

ı\:Pt(•n '.·a0°·ı ıürülür. E!!er ı. ı t c.hö_J için viltıyet i ınizin Bu ,.,.a1Jarla zehirlenen- , ıkn çalışmaya ua:;; auıı~ ır. t.• • 
l 1 ·rı1 .. lıilyük bir üınid ... izlik keten y:ığ·ı yok i ... c ~irıiko her tarcıfında ekinle-

. of~iı_l mclhemidP süriih•Lilir. Bu iş üzerinde incelemede 
göriiliir. .Mnddi \'f· ın:ınc' 'i r i n I )' l oldui[unu ve 
· gögiiste a~rı varsa Ok:;ijPn uuluııan Urayımı~ın ~imdilik ._, 
ııtirap ÇPktiklc'ri lıi:; olunur. }lokJ,·1111r. İstiı·.·th.·ıt t•tıı·ıı'Jı"r. çiftçilcriınizin sevinç 

· Ana eadd<>ııiıı \'O iizcrintle-
. Bıı gazlar eild altındaki J!asıam·yP giıl«'r. sık ı terıef· ki ••dı)riıı elektiıikle tcm·i- içinde bulunduğunu 

~111 İl'h·n· ılı' tc•s.ı·r Pdı·rek \'Lİ· fii:> katiycn yasaktır. k ı ı-. · 1 sevı'ııçle l1.·:1lle ı· ·~l c1 ık. 
1 i i\İll gl'rr ·l'ıı te~c JvliR ı•rf' c• .ı 

<!udun ıııuhtl'lif ınmt:.ıkaların-
1 -Soııu Var - başladığı hal>Pr alınınış~ır. K lt k'' l · 1 
a lıis~izlik tcdiıl ı·ckr. ızı epe oy erı 

Hafif z(•lıirlr•ıır•:ılcr niha· ~~J---------------------~; Telefonla birhirine 
;:c·.~ 48 sa:ıt zarfında iyi o- Bağlandı 
aı.ık vazifeleri başın:ı. avdrt y dt 1 K1ziltepe - Gori 

~·('.11:rler. ~lnd ha~ g:1ıların ur aş .. ,.. 1 ınıntak<1sın<la bulu-
··ı"'r mHddt>ti kalın:ulığ'ınd:ın ' l 1
1 ii nan on bir köv te e-111 tf•\•li<l f'clı·ııı;yo .. Jar. • 

~fa 1 1 BAK fon la birbiri ne hağ-lı,·lı llk Y<trtlım hasta) i der- •• b. 
G•~v y11 VACAT11R lnnn1ış~ır. l).ı ha ır Çık· .gn:zlanınış ınıııtakadan 6 KAf A 11 •t 11 , 

~ 1 aıarak. istiralıt'fe sevk çok köyler için de te-
,~.cı~~k1 t.<>ıniz ıı~\\'a ,· ı•rıııek AFA ,,EVDleVİ iŞl~lriR.. ı~ton 111alzet11esi s ipa-
ı,· 'z Hle olsa hula.,ık el· d'J · · 
ıseıeri hn valantlıruıak fazla .. riş e 1 ınışt lr· 



Umumt ne,rlyat·vc yazılflerl 
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Esld Halkevl Binası Hu uai Dalre 

SlRET BAYAR 
B:ısılınayan yazılar geri \ P.rilme1. 

Telğraf Adresi 
Mardinclt! uUlus Sesi» 

Baaıldıiı yer: Ulu• Seal Basımevl 

.J PiYASA 

Kilosu 
Kr. Sa. 

Buğchıy ~ı 
,...,_ 
j ,) 

Nohut D 

Arpa :~ 

Mercimek ~l 

Yağ '.ı 

Deri 100 

Yün 50 

Badim •)-..... ı 

Badem içi 100 

l 'irinç 1(j 

Mazı :-30 

Zeytin yağı 80 

Ş('ker 3;j 

Kahve 1 :?~> 

Sabun 50 

Çay 300 

Mar~in Sı~~at ve içtimai Muavenet Mü~ürlüğün~en: 
Mlkdari l\tulıammen F. Teminat akçaaı 

Cinai Evaafı Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

Fkmı·k Orta 3376 20:? j(j 1;) :?O 
Et Koyun Eti 1679 508 70 37 78 
"' 1 .., ::::;aı ej ag Arap ya~ı 18G ısn :>O 10 4() 
Pirin~ Kar:ıcdag :>OO 80 00 {) no 
Bul<J·ıır 

b 
:-mo 21 00 1 50 

F:ı ıılya Kuru 100 1~ 00 00 !)() 
~:ıl~u Donıatis 100 20 00 1 50 
Tuz 100 (j (1() 00 4fl 

o ifan 
r'l Kuru :WO 1:? 00 00 no 

Taze Bakla l ~l:l <) 70 00 ()~ 

" ..... 
Tazt· Fasulya 13.) ~o :'?[; 1 52 
Tazı> Kah:ık 135 8 10 00 61 
Kuru B:ınıya 1:? 4 80 00 :-n 
Kuru Nolrnt ('"" " 3 :35 00 2G 
;-;ı·ker . KPsme 110 38 :ıo 2 90 
Kuru C'züm Ala lö 2 ~;) 00 17 
Süıl 900 54 00 4 50 
Odun Kum 

' 
35000 2()2 50 19 fl9 

Küıııiir ?ıflo~p ~200 sa 00 2 47 
(_,az y.ığ1 200 5(i 00 4 20 
Sah mı Ayvalık :>0 25 00 1 8" 

Mardin Trahom hastanesinin hir sı•ııelik olan ~'ukarıda ~ .ızılı erznk ihtiyaci 
18/5/9Bi dl'n 1/6/937 tarihin•' ka<lar ( 1;'5) giin ıııihlıll'tlr• Pr.siltnwyf• konmu:;;;tur. lba.Jpj 
1/6/937 Sah güni\ saat. 12 ıle Sıhhat \'C içtimai MuavPnct tılüclüı liiğiindc birle~cn ko 
mi:snında a<;ık 11ksiitnıı· İl<' yapılacaktır. 

· Almak isteyt>ulerin ayni giin \'<' iaath gü:-terilen ft1ıııinat ak~nl:ınle birlıktc ko
ııı:.-,yona g(·Jrnı·lt•ri, Şartnnm<-·~· i n : tPfsilat :ılın:ık İ$tııyrınh·rit1 lıı•r gün H:ı~tancy<> miira-
en:ıt ctıneleı i ilftn olunur. 19/21/24/26 
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~r ıye ~ OD L ~ 
Baş ~a.~tıvanlı~ Musa~ahsı : A ı k rvf d M J 

Çocuk EsargenH~ Ankara ·Stadyon1U!1~ = y 1 --_o a ecm uası ~ 
korunıu merkezi ta- da b&1şlayacaktır. Gü- =: ~ 

rafindan her sene ter- n ş üç gün sürecektir· ;_~ 1 N 1 s ~ 
tip edilmekte olan \'e Baş Pehlivana 500 - umaıa 1 ayıs ayısı 1 
Sta~~yo.nıun bit.nıe~i: lira ile bir nıada lya = Çok güzei bir şekıfde çıkn1ışlır IJ 
ne ·~tızaren bır ıkı <lığerlerine derece ile MOV xz· l·I D ~:ı 1 
senedır yapıl n1ayan (700) lira nıükaf"t ve- ~ 
Türkiye Baş Pehli-. rilecektir. ~ A A Yll~IZ.. d 
vanını seçıne ınü ~a- Bu nıilli güreşe bü- ~ ~ 
bakaları bu sene 24/ tün ~fürkiye Pehli- == Fiyatı 15 kuruştur ~ 

M a y is/ C u nı a günü va n 1 a rı da ve t 1 idi r · ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllJUllllllllllllllll!lllllllmlllllllllfillllllllllllllllllllUllllllllllUUla''.llf.f 


