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İRET BAYAR 

28 TEMMUZ 1931 

Çarıa•ba 
·--·~ (2) .ltlilllO'ft>R 

y··rk·ye- Mısır Dostluk 
. uahedessi tasdik edildi 

"------------------------------------------·--------------------------
Pekin ile Nankin Tele- · Kısa ve kestirme yoidan giden adım 

Atatürk fon irtibatı kesildi · · 
Cin - Japon lmvvetleri arasındaki 
Çarpışmaler şiddetle devam ediyor 

. 

Pe~in~e örfi idare i'iJ edil~i , .. . · 

lapuzce Tiae Tntlt ·••eıa•a~:) 

THrkiyı· ile İngiltere bir- : gilizler gibi bu işi dillerine 
t.irleriııin eski müUefikidirl•·r, dolayıp uzun uzun ondan 
Lm ittifak y,alnız 19 L ı -18 bahsetmcktemıe o işi y'epı

seneleri ~arfın1la şay:ını t~ vernıeği tercih ederler. Diğer 
e5siif bir iukitaa uğramıştir. diktatörlükler nümayış ve 
.Mamafih iki meınlckct ara reklı:tma ne derece eheınmi-

1\ k [. A A] fırkası rı 1 .J:ı pon cİv<l sıudaki dostlu.k hiçbir zaman yet veriyorlarsa Kemal Ata-
lJ·· 1

' n rH 27 ·. . - hµgün~ü kadiir saırıam ve türk'ün ycııi 'rürkiyeı:ı.i de 

1,~ ·1 gece p, kın ıle n ·1ch-n ~'Y' ıl ''· Si ı ve kuv etli bir şekil ;ilıNamı~t· . o nh;;betde reklan1dan kaçı-
l ~tn Çuı arHsında bu fit k:•ya nıt nsup .1 Bu cloı'tluğu:l kuvvet aldı~ı uıyor. Halbuki Ti.irkiyi; 
..... ı "g· 

1 
gt ~in. J _ \'e "u'ru·'n la f opl 111 1 m~nbalar ara~ıuda e.n mü hug'üne kadar elde ettiği 

~1 .ı)ll ku\•,·etlll.>r: ş ltl,,_.t ıc:o hu. tuiı .11 ~ı l' ~ 11 1 hiuılerinden biti tle i~ı.mem- başarılarla ue kadar öjiins@ 
' '- . "- nı "] . ~ "sa ~ lekeıia kara1'teı ıenndt>ki hakkıdır. 

1 JÇıı r pış . ış l :ı n ıı r. ııı n Ja ç: ı r Şa 'il b~ sa- benzerlik tir. l'llrkler de ln. 
"J1on h.ıv;.ı t;.ıar- ı~a!ıı11:1 kadar Yung- ----------------·----

~·~u bir çok kişinin t ugkenin g.ı rbine a- Al. ç 1. k 
ll.llÜnt• ve ynralan- lın 11'\:'\llll ıste n;ştir. 1 e ın aya 

ı11tl~ı11a ve n1ü'1in1 ha Bu tekliflerin redde- ' 
S·ı:ata sebebivc:t Vı.. r- ti1ec ği söytenİ)'Or. Berlinde Meçhul Askerin mezarına 
llıış iı·. ., P~ 1<İll • tr;-ıfı ıda çar ' 

tl 

r) .. 
1 

. .
1 1 

. -Soıı112 tnc:l :rtızde _ ı merasimle çelenk koydu 
'-(fil 1 • clll(lll 1 

."••sınd .· ki tekfo 1 ir ı------. ------- An1<:-ını ~' [ı\. t\] - 1 Çetinkaya isveçten 
~ı't~:ıti k~silıuiş pekin Türkiye - Mısır N~fia vekıli111•z c.!ün ayrılırken g~zeteci
llil tı~f i id:ı re ilf1n e Dostluk Muah~desi ı Be .linde ıı eçhul as- lere tetl<ik sc:y;ıhatı-
ke;~lı:f 1r. Japon ;ıs- . . 

1 
l~e• ın nwz~•rına nler;t nın çok faydalı oldu-

ç· 1 n1ak~n1ntı 29 cu Ankarcı ·21 [ ~'.A] - sunle çelenk l<oyn1uş ğunusöyle111iş ve katt 
cl~ll Ordu~u ku 11;1n~ ~1ebus~n n1edısı Tür tur. . l şıhkla tic \ret müha
t'.;:• g rıeral Sung kive Mısır do,ıluıc Alııı:>n Nafıa r azı- dı·lesinin ist,kbalda 
\ ... , 11 vuııan bir ı ı o n~:ıhed .. sini tasdik r~ vckilinıi~i . otelde görf~leceği ve çoğa .. 
~ \'tr\!~·ek 17 inci Çiu etnıİşlir. zıyaret etn1•1tır. -&o•• 21ac1 ~·---



.. t\ayja . (ULUS~) 
J 

Başbakan 
ismet inönüniin 

Spor hakkında çok mühim bir t~bliği 
Ankara 27 (A .\) - Raş 1 hk ve anarşi içinıie memle· 

vekil lııönfi tarafından teb- keti spordan mahrum tuta-
!!adını temin etm~k içinrlir. 
Spor terbiye~i pa·timiz ve 
laükQmetimizce es~sli tıir t el' 

biyedir ki bunun doğ r•ı h;ı i 
kametten ~;.ış rtılm<tEıııa a-ı 
la müaaöAde etmeyeeeğ'iı. 

liğ edilmic;tir. rak infisah etmiştir. 

lf;tanbul ıpor meydanfa
rmdn kar~ıl3şan genç spor
t1ılarıu bir birlerinin hayatı
na. ve lıaysiyetine ka.ı.d e• len 
Uİr zihniyete dii!;iltlC'.e i C· 

hemmiycııe dikka imiıi Cf'l

beden mahiyet alına!1ı füe. 
rine keyfiyet. Türk Spor ku
rumu baş'~ a ıl ğında. tetkik 
ettirilmiş ve uzun inceleme
ler ı etice~i, meydaııa giren 
f;J'Or miit.ılca olunmuştu. Da
ha ev\'el bir takım lıadiıe

lerden soııra en l•ln 4 Tem· 
rnuz va.kası üzeri. e Türk 
»ııor Kurumu 1:enel merkez 
iıe) etiuee mtınasip cezalar 
tertip e<1ilıniştir. 

Dikkatimizi celbeden ı:

sa~lı me!"elc spor tcrlıiyesi

ni bazı muhiclerde spor mak 
ıadma ve centilmen terbi
yc~ine münafi bir istikamet 
:ıılına.•.dır ki bu istikamet 
isb h · olımmadıkça. derdin 
c~ıısı ıedavi edilmemiş ola
caktır. 

ı 'i&mhuriyet l.UkOmetimiz 
ilk gijrıden itibaı cıı t;por 
tcrbiy .. silc alak:ııdar olmuş
lardır. 

Terbi) • li 11porcu olarak 
ıw.rşımız:ı çıkanlar idareyi 
a.ülülıleriıı t-1indc ve sporcu 
tanınmamı, bir kaı.~ ınütc 

saııi<l şa hı slarnJ ş .. h~ının .. ela. 
hiyetinde, tutmak için lıer 

gayreti sarf etmiş'erdir. 1k
tiuarlarıua ve hüsuii niyet
l~riııe ihtimal verile ek mah 
cud sclahiyette . bırakılan 
idman cemiyetleri ittifcıki 
eklinde bir· idare vücude 

gelıııiş ve bu idare -şimdiye 
kad~r iktidarı:ızlık, lıesotpsız-

Clinıhuriyet Halk Partisi 
'!'ürk Spor Kurumunun te
şekk illüne delalt>t ettikten 
sonra sporu eıki mütered
dit 'e anat·şik vaziyette tut
mak sev · lasırıdan vaz geç
meyen an •S ı:ı hir tarafıaıı 

spor korumunı. çalışma.kt;111 
mı·nedecek maddf, marıe' f 
ted L•iılen•, diğer ta raftan 
gt-n.; sporcuları yekdi~eri 

aleybiııe düşman zihniyette 
t.~hrik etmeğe koyuldYkları 

anlaşılmıştır. 

Bazi g;~zetelerimizin bu 
kabil wenfi ıpor anasırına 

ifsad vasitaeı ol:"laları şüp
beıiıki bu gazetelerin sabip 
lerini de o~ütee11ir edecek
tir. Bu zihniyetin ter.ahi ra 
tı lstanbulda şu şe'tilde ıö
rülmUştür. 

Türk Spor kurumu ni
zamnaSle~i İstanbulda tat
bik ohınmadığındın badist
lcri hükümlere raptedecek 
ve zamanında müda,bele e· 
decek heyetler teşkil oluna· 
mamıştır. Gea~ aporculara 

1 iyi ahl:ıtk niJmunelari ver· 
mcycn idareciler bulunması 

tee~siif olunacak bir şeydir. 

Efk:lri umuıniyenin bil 

İlk alJığımıı tedbiı leı 
şunludır: 

1 - 4/Temmu~ haıJi e 
sinin doğrudan doğruya a

lakadarlara t .. cıiye olurıınu.ft 
tur. 

2 - . Spor ahlaki mn
but olmay. n Te apoi· edebi
yatını ııif»kta Te gençleri 
ıehirle•ekte zanned•·n un
eu rları ıpor · ıütuıılarına ka. 
bul etmemeleri için bıı b~ 

y .. n.rım r;tıete aahi( ıleıine 

t avsiye olarak yaııl r.ı. ıştır. 

~ - İçtima! ve meslekt 
aıevkiluini ıpor bakımından 

• ifak yoluıuta kutlanmış o 
laa zatlarıı böyle nifuz 
~ullanaıayacak vazi~ ette bu 
lundurulmaları mercilerince 
takip ittirilecektir. 

1 

4 - Mrı.-uif ,.eıd.Ieti Ga. 
ı~ta saray taleoe:sinin ~·aahş 
apor ıih-.ıyet.inde bulunrna 
)arına melttt p tali• ve ida 
re beyetiuden sebep olanları 
tahkik edecek Tt tedbir aJı. 
nacaktır. 

mesini arzu edeıiuı ki ~po- 5 - Türk Spor Kurumu 
run kaldırım ka,·ğaları ba- niza11ınamesiııin em rettiği 
lindc devam etmesine ,.e teşkilAtı ıüratla tahakkuk 
muntazam sporım kendi te- ettirecek ve eiıa.mnamcııin 

sir sahaları haricinde kurul· emretti~i vazifelerle ciddi 
mama~;ı için çıqnnanlarııı \•e sert bir aurette nıü raka 
ur~rlöıL tesirlerine nihayet be edecektir. Anar~inin iza
verilccnktir. Haıiutden yapı- lesi ve spor terbiy;siııin ia 
lan fedakarlıklar Cümburi· de8i için bilhusc t~•a ııh11ldıı 
yet Halk l'arrbiuiıı sporcu- 3Ür'ott ve katiyet!e hareı<et 
lara (öitCrdiği kolaylık ve etmek liıımdır. 

. yardımlar S,Po,·uıı asıl w.Jt- . 6 - Bll taV1iye~~re \C 

Pe~in-Nuti Telef n~ 
irtiDatı e iMi 

1laci11ayfeden nb • .t 

pış•nalar olduğu ıı~· 

her veriLnt'kh dır. 

J • pon h;l rici ye n:ı 

zın p u Jeıneı tontı 1 

: çıl :şı ı ııü l<ı seh~·t ıl' 
... ()~·le iğ·ı ı ut 1, u ıd·' 
J . ıponya tı ın sulhpeı'' 
verliğinden bahs~·: 
nı;ş ve Japon yn ı 1~ 
ç: n n r" !'-ol l d h k-ı h.ı' 

1 günkü h diselerc çı· 
n i n s ~· h · h i v t ve" '1 ~ .. 
olduğunu il ... ri si's 
r:nüş v~ çin ınak:-ı f1 1 ' 

la rının geçrotlc y·'' 
pı1n1ış olan ;.nl ş ı1W 
yi t~t h k edec kle' 1 

ü111i<li ııi iz'1:lr etııı;Ş 

ti r. 

Ali ~et inh11a 
(' 

lleçhul Askerin rsı 11 
zarına çelenk ı,o, '1 

1 fncl aayfeden 

l ncağı ve hu s11ntl' 
1"ü kiyey İ.~v ç J 

. - t 
zeınes11w n.u a ·,•· 
İı111H1111 ıı v,·ı C:'Ct·ö·i ~, 

::-, . 
n1ic.lini ·izh ·ır t._.~ııı•Ş 

tir. 

Nafi~• v ı, ıli • iz İ~' 
veçıc dört l<öp ii ,.,. 

so ;e n ı Ü h' n d i, i u i ~~ el' • 
ğ·•7.e etıııiş ir. 

alımın teclbirlt>ı C' ra!!ıı (' ıt f• 

vıları bıı feıı .. lıl,] .• rı ı ele '1 

. \ 

ıııi giirii l •iı~e kıılıiı·Ier J:t .. 
t•d ilerPk )· ni şC'r,tit nıııı 1' 
Jum,ılacaktır. 
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A yspor Maçında 
Mardin oyuncuian ne düşüniyorlardi 
l\aıe<~i Ahıııet Devrio: 

~tt,.. Ah .. Cahid kaleden çe 
~it~ · de ynine ben g11çı,.nı. 
,. ne güıel kurtarışlar 
·~f\ara 

ım. 

~ 
~l)ı •nüdıAfi Ha~im Fikret: • 
~~ 'Karşıdaki ta!.mn elli ki-
ta.~ e oıs~ hepisirıi peşime 
la. ar sa.hayı elli dafa do
,,tırırı rn. 
\ 

·ı~ 
lrıüdafi İbrahim Ayniner: 

"~ V lhl) barıa ne oldu. Her 
~~ ·ıt ekıersizlcrde topa iyi 
h/fordıım, bu gün Lka da 
"- lrıeyorum. Fakat ne ç.aıe 
"'ıll:ı· 1Ye adını attırmadı•. 

~Ol 
......_ haf Mmm Kaplan: 

~qtı Ah .. Kaptan Cemil Al 
Qi a ne yapayım, beni sol-

Ovı · ~ıııa •. ıattı. Halbukı merkez 
lJ. ltı ovna~avdım her şev "lla. • • ' • 

vız gc'irdi. 
{)tt 

a haf Cemal Yıldır: 
bq,,. Aysporun t!!'l ezelf mi 

"lrı . 
~I i 11 berıim karşımda. Va1 

~t1r1 aşk lolsun" bu yitide. 
h~l'tı· llldeo enufi~im ıütil 
~ı~ Uıııdan getiriyor vene-.. 
Sar. 

"haf Kerim Alpasl~n: 
Yok Eııı bir aydır •kıersiıim 
b~ci '.abii ka• şıın<laki mü
~ rııı • k ~ 
ı.~ 11 ıs ·a ıle geçiyo:um. 

)ıttıq'' vhllahi ikinci harta
~hıeta. beıı ona gösteririm. 
t%. de topu ondau k.apa-

~oı . 
.;~ık Melek Tablni: 

1'ac .0Pu ivi kapivorum. 
~ Cbf( . • • 
~ İyj · 11!1 olmasaydı k;.le-
~ ~a akın yapardım. .Mu
t?r. ~ l ,n beı.i ilınıal edi
ı~t 'au arniıııda s:ıncı oldu, 
-q~· ırrı 'tn ut~miyoruın. Haf. 

olaa da rahcıt ersem. 
~(), . 
' ·~ Ya"uz: 

t~ı11 \; ' : l i 1 « n korkmam 
~ltuarı Şut ataı ım. Şu mii

er ön·· 
uındeo kaç:;alar da 

kaleyi bombardumaa yap
~am .. 

Orta mühacım Sadri Orcan: 
- Bana bakın ben şarkın 

yıldızıyım. Bu gün gol yap
madan oyunu terk etmem . 
Fakat kaptan Cemil Alkan 
yanınıd~n ayrıluıasın, demir 
gibi şut atarım. 

Sağ muhacieı Kaptan Ce

mil Alkan: Aysporlular gü
zel akınımı çelme takarak 
kestiler, Yoksa bu gidişle 

Vallabilaıim karşıma mü · 
dafiıeri çıkmasıa 1e kaleci

de kalede bulunmazsa mut 

lcıka llir gol yapardım. 

Sat açık Münir Sevinç: 
- Dur haftayım dolsun 

kaptanı dövf>ceğim. Beni• 

ne diye açık koydu. Yan 
hikemi koys .. ydi Valla i 
iyi yapa!'dım. 

Sabrı Dik•eni 

- ~anki Müniri yanıma 
~oydular da ne oldu. Hep 
iıka geçiyor. Halbuki ben 
ovna11aydım, muhakkak beş · 
d~ııe favul yapardım. 

Kenan -- İhtiyat oyuacn 
k~Jsaydım kızmazdım. Hal 
buki ben vaktile oynasay 
dım ı.. utlMka baştan bir sa
yı yapabilirdi•. 

Kaleci Cahid Ci.,an: 
_ İvi ovnadıtımı tuttu. 

ğııın ~ıkı Şutlardan biliyo 
rum. Yedi"inı golhırı da He 
le i"-i11cisıni- dürıyo kalecisi 
Zamora g••lseydi kurtatra
maıdı. 

Kemal Ontl - leni ~abab. 
leyin bahçPye götürmeıe 
lerdi muhakkak tıakıında 
oyn~r, on gol atardım. Fat. 
kat kaptana ae yapayıa 

'$ 

GAZI ORTA MUAlLIM MEITEll 
Terbiye Enist\itüsüne 

Alınacak Talebe 
1- Gaıi Orta muallim 

mektebi Terbiye Em~titüsü
nüo: Türkçe - Edebiyat ·Pe
değoji, Tarih- Çoğrafya, Ta
bii İlimler. lş ve beden ter
biyeEıi şubelerioe Talebe ah
naeaktir. Kabul şartları aşa
ğıdadır: 

- 2 Ttirk iye Cumhuriyeti 
vatandaşı olmak (Yabancı 
talebe Kültür Bakanlığının 
mü5aadesile kabul olunur ) 

Öğretmen okulu Yeya 

bıyat, Tarih Coğrafya şube: 
lerine gireceklerin. 

10/ Ağusto~/937 Salı 
&iinil: Riyazi İlimler, Tabii 
fümler şubelerine girecek
leriM. 

.. 11/ Ağustos /937 Çar 
şamba günti: Pedeğoji, Be
den terbiyesi şubelerine gi
receklerin. ... 

Daha fazla malQmat al-
mak i~tiyenler Mardin Kül
tür Dir<'ktörlüğüne müracaa 
etm~leri rn.ııındır. 

olğunluk diploaıasını haiı ı----------
Liıe meı.unu olmak. 

Yil'mi be~ yaşından bU P o c u ı 
yük olmamak. - r--" \1 

mak~·r:~:eli~: ~!::1~~:~: 1 Ansiklopedisinin 
ama sağarlık, şaşıkhk. topal 
lak çolaklık, kamburluk 'ibi 
\izvi kuıurlarlı Trahom, Ve
rem, Sart ,.e müzmin bas· 
tahklardan salim olmak. 

Erkekler için: .Askerlik 
idevini yapmış "·eya tam 
ehliyetnameyi baiı olaıak 

A - Mü~abaka veya SPÇ

me sınavlarında başarı ıös
ter•ek. 

S - 9 İ Atutıtoı/ 937 Pa 
zartersi günii: Türkçe· ~de-

artıma otomebil gönder 
• edi. 

Hikem Cevdet: 

- Mardinliler yatnan oy
nadılar, Ayspora dııman 
atacaklardı. Fakat ben mu. 
samıha ettim. Misafirdirler 
kalpleri kml•aaın. 

Şakaeı 

i 

20 inci sayısı 

GEL Dl 
.. ıo kop•nla 7,5 

k•rutt•r 

~. 

UL USSESI 
Ahe•• •e llAa 

tartları 

ze• • 

o~ aylıtı ~00 

Altı aylıtı S50 810 

Şıaelil;! 650 1200 

II&aın b~her ıatınntlu 
(10) kuruş alınır. illa 
neşrinden m"suJiyetlka
bul edilmez. 

Ounu g-ç•n ı ••' aalır 
ı<.ı kurut'ur 

1 



'tf••••ll5&•••••······· .. ••• ····~ 
: Umumt Ne..,lyat ve yazi itleri : 
• ' raudttrii .. • • 
: SiRET BAYAR : 
: Bn~ılma.yaıı y;ızıJar KCıİ \'e. Hıuez. : 
: Buıld.igı Yer: Ulus Sesi Ba .. mevı : 

'-•••••••••••••••••••••••a••••-' 

, 
' . 

ARD 

Ulus 

• 
'D 

• 
esı 

,. ... ,.... ..... . . ........ --~ 
: İDAREHANESi ~ 
: Eski Halkevl Bfna&i H ... ast D•I'~ ~ . - ' : Telğraf Adreal : 
: Mardinde uUlus SESİ,, : 
• I 

.................... __ ................ liiiııı ________ .,. __ ilııiiii ____ ••• ..._._.._r .. ~ A?iliii F -\oo~m·:·:·:·:::H::::·~ 

lzmir ·Karşıyaka 
Kİ.V . D .KİŞ VUR U 'DA 

ıu ~ 
T ~rzi Sıd~ka Mazhar Ayakın !. 

. ~ 
·!~ l\lahtereı~1 • Bayanlara .. . üjde t! 
~ . ~ 

• ;~ Bu kere Şcyullah mnbaılfosindc (10) numarada ~ 
!i a~ tığım Biçki, Likiş ,.e NakJŞ Evı neını altındaki ~ 

Ev Kadını! · 
Hof çilek ınevsiıninde reç' 1 ve şu' llP 

yapnı~ığ·ı ih.nal t'.ttİusc, ban \1 İş . ıe neV' 

sin1ini luıçırnıa ! 

Ev kadını! 
Teısarrura riayetin ilk şart:i, bir kiler sahilli 

olmatktır. 

Kilersiz ev, hesapsız evdir . 
Ku V\'etli ve ucuz gıda Heçel \'e şuı uptur. 

~ Terzibanemde gayet ut.·uz son metot! her 'tilrlü t • 
t· model üzerinden Hop, \1anto, rl ayyur, Tıovokal', ,;! ------------------
:: Gt:linlik ve iç··ç:-ınıa~ırlar ı. el işlerı· dıkılir. ' Naı\1ş. ~:· ~~il 
• Napalite motıf, ı-;un'i çıçek, yağlı boya resim işleri r:~ ;;;;;;· 
; yap1Iır. Arzu edenler c ayrıca ~ rnetod 1izcrinden t!j 
:· .Biçki ve Diki~ ve· diğer işll'rde gösterilir. Teşrif ;; 
~ ~decek müşteril,erirı1in hl·r h<1lde memı:un kahı- ., 
~ cakları ümidindeyım. ;· I 

.. ~&~ .. ~ •• ~· .. ·~ ..... ~~ 
1 - ~ 

-aı '*''*''*o$.$--& >&v-·$.S.'*-'Y ..... .s.~ 'Y .$ $-&.S .$ .ı .$. ~ 

; ~ ·;; K~ruiı gazetesi f 1 

ı . . ~: 1 

: 100 paraya (t 
~ . ~ 
~ ~ 
~ . . ~ 
•) l KUl~Ui T -- c ski adı VAKiT l ~ııvısını (-e 1 
., . .r ~ 
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