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On Bi rhıci ıl Kul'uluş yılı 1 A!!Ustos 192i Sayı: 758, . 

üsterih 'alım-
ijak iki bir mavi kuvvet hiç bir zaman 

Sökeye kadar gelemez 

~lthraman f)rduda b ı :niikemıueliyet, 
~t')b::ta da bu v:-t: n du,·ğusuı oJdul,ça 
~llt-bi An .. •doJu •ı· da:ıa d'"şntı·ı 1 ı:nnh· 
'-•uzları 11111 sesini duJ ncak dt""ğild ir. 

ll-u~arlıı ııı<hrn .\~ dına ' 
l\,,l. lzminlc·n Aziziy{·y~ 

"ar biit ün aha. hu srnrld 
'i~u ıniıe:ı<lele inin . on 
tılr·riııi ~ a~Hr 'e toprağın 

ürıtlt·n koparabildi~i ni
erin h~sabını görürken 

td('>nbirc bü' Uk bir vak'a 
t ıı:ıırıd:ı kaİdı: Şu kcırı"ı<ık 
~)ada lH1 ı" :uı çıkması 
~kü11 bir gaıle. ('ok şil
t ki. hu clafaki ım:dıum 
fara%i bir gailrdir 'e bu
~ hakiki~iniıı \tkma>:ını 

{•dı·cf'k hazırlıkl:ırın uir 
~~Uı;;ıııı tP~kiJ eden hir , .. 
~orı Po ta ınuhr.l irJPri 

~ ı.rıinde .. dH, leri t elg" a fJn r
lltıJı,·orm ki ııı·ıı (•\·r:d.ır 1 • 
ar ba,.laııı:ız hıılkt:ı •la 
~1ildi ·e.' p k:ıı~ı bil~ uk lıir 

a. u~ aııPııı:. hattı bazı 
'tel" hal t ı. ha ~ıra 
0 aıı ". ı <'""iııi . pınak 
kl"'ncli ı ıdiııı• ıııcırı<'\ 

'IJ,tıni ' rıııi ... ıiı. flı,laı·-
111a\ j ku' n·ıl~·ri dtiı-;ıırnn 

~''ll' . 
t 'Yorl::ıı '• dıhuı:ına 

11
1 nra ~ .ıpnrnlarr nıiiın-

11 •· nnu .' ••pıyorlar: J Jük-

l aı ını t....ıpı\ ol'l.ır. ~ iyP 
1 ··~· 1 ıııj : lı~ oıl:lr. ~ula 

kaı,:ıı ı' o in : , oıır.ı : ğ·ıl 
l 't . . 
1 1 ~17,t 111..-l\'l(Jı•. l ızıın 
t;111..ı)ıl:ı a 1 :ılıq· ı.. ıı leri 
ar. llat ıft :ııl:.>. ayakhı. 

Yazan: flu1..ıittin Birgen 

ili'~ lı· mümkünse. ko,..up 
nıalfmınt gııtlirii~ orl:ll' ! 

M:ıne' rn~ ı saclc· oriJu 
kıf atl:uı ) :ıpııııyor: lıiitıiıı 

halk. y~ırırıki ordu o1:m l>ü
t,pıı millet, mane\ ra ~ apı~·or! 

* 
lzmirdcn ve ı· tı~:td·ısın-

daıı orta An:ıdnlu ~·ayla ı

na doğ'ru ahf' tc· , yükselı•
rek gideıı l.m garbi Anado
lu kıf aRı. ü!\tiinde b:lha:-> a 
bu mı•n•i.nıde • eııelncc· do
h tıo·11n bu J\ vdın \'t' Men-

' \ (":ı ., 

den):ı m·a ı, tHrihin ilk giiıı 
lt·rfü·ıı iıiharen lıii~·iik m~· 
ılı)ııi~·et lerC' sahnP olıııtı::;. 

caııh. fı'yiıl i hir ı-nlııulır. 

n 11111111 ii::ıtii ndı~ hııg iin ot il· 
ran iııRaıılnr d:ı Tiirk nıil 

IPtiııin rn uy:ıııık, eıı ref':ılı

lı ,.P en raıılı iıı~:mlardır. 

Bir 1:ım:rnlnr hirtıiıı hu . a
L:rnın ü~tiindı t' :ıcıkl ı bir 
btihıııın y;ıkı<·ı \(' ~ '" (' 
. ilindiri ~c·çti. T:ı~ ıaş iı:-; 

hiııd • k<ılıwulı: Kuı..:ada .. ı. 
Sokr. .\ydııı gihi lıiiyiik 
k:ı~ahal:udan \'l' lrnnl.u ııı 
:ır:ısıııa ::-ı rpfü·n kiiyierrlt'rı 

Lif' i iı ı lıu i·tiJ:ı .. ının zııl 

ııııi••tlı ıı ııi:ı>:un J,:.ıl:ııııadı. 

)f f'!·dııır Tiirk lır~·l ·r iııiıı ('~

ki < giıı l;i ·hri olıın 1\o ... ka
c J .\ \ dııı, ,.,t.lSYUll hin ası . . 

- Sonu 2 ieci sayfede 

- ya 
? • 

ltalya, rn . sa sürn. IQ viye tıtaat ı 
J ' e e ilm ediyor 

fdısırh !ar, 1~rablus hududuna. nıühim 
tahşidat yapiyorlar 

.\nknra Fı ( \ .t\) -
l~oınadnn verilen bir 
habere göre ~rnıhiu
sa sür'atla t~k"iye 
kıtantı günderiln1t k
te devanı edilnıekte
dir. 

Ankara J~ CA·A) -
Bir Londra rl'elgra .. 
fina görede l\1 ısır kı
tnn tında l"rablus hu
duduııa doğru nıü
hi ın hareketler rrü-o 
riilrnektedir. 

ON l~EŞGÜN İÇİ DE 

Japonlar. 20,000 kişi 
zayiat vennişler 

Ank~ra ı;ı (~.A ) - h~rebeler esn.1sında • 
Şanghayd lkİ Çin tna - ölü ve varalı olarak 
kanıl:-ın J~ıpon kıta
a tını ı Ş 1,1o·h;ı v civa-,.., . 

1 n ndCl son en he~ o-ü 11 
1 

• ~ 

znrfinda V~lf)ılan nnı 
1 " 

yirnıi bin kişi z~yiat , 
verdiklerini hevan et-., 
tııekted i rler. 

f il;sti nd9 ·ir iınendiı 
A n la11· 1 l ;, ( \ .. \ ) 

l)ürı ::ık~·1111 Fili tin
de Ly<ldo Ra ·des şi-

ı11c ldüfer hc1Uında 
hir ''fren berhava edil-

: 



Sayfa 2 ( ULtJS 8F.SI) 

MUste • 

aı ' • 
Hakiki bir mavi kuvvet hiç bir zaman 

Sökeye kadar gelemez 
- Bat tarafı 1 inci .. yfada- g~lı·rni~ l'CC'ı!İnin .. n. büyük 

d""lili, i-.,te ı) h.•lkırı im ma-
miistesna kfıınilı n y:mclı \ <~ 1 uena ~· .ı g-d~t l rnı i-; olı uğu 
ya yıkıldı. :ılfıka, nıillı•tiıı ıırnw·\ rayı 

Hu hit· fclfıkPt ti l,i ~·· · lıirı1Pıı bi11' kerıdiRitıt· mut 
ti. 'ı geçtikten ı:uıırn: ıı·ıPr edher:~idir. 
bin•r yurdlanna döııc·ı <'k Hen o im lkı çok iyi tanı. 

ocaklarının Nık:ıı.ından kı 11· rıın: Cı'sıır. c:mlı, u~·frnıktır. 

Telğraf Haberleri 1 -
·nan 

Selahiyetli komsiyonları 
işe başladı 

Ankarn 10 (A.A) 
Tüık Yunan stltl 1ıi
" et 1 i kon1s;von·Ja n w w 

~leriç ı Jehri ııd,~ et ud-

da işe b~ışla 1111şla rdır· 
Bu hayırlı b~1şlan

ğ·ıcında seııe içinde 
Nt:hirlerin h1 sınaları· • 

<li ellerile uirı>r kO\ uk ijriı}J Oıılarıu iı;ıudı· hntıfı bizim 1 lerine ve bir l,buu- ıu durdur" c .. ,ktı··. 
ba~ını lıuımıı iı;inf' ::sokınıı:;; :uıladığ·ıınıı m:ın:ıda ıııiiııı·\·- • 

olnn halk. ım lıe:; "nrıılir vC'r ı ılaıılar da nırdır: ara-
(:alı~a t;alı:::>. 0 rn\iuarı;k top. Jarında koı)pcnıtifı:ilik y~p • 
rakl:mn ff',,•zi :-::ı.'·ı•:--iıH.!f'. ı tıj!ıııı . ınıda ~ıırıa di .... kat Pt-

·\'erıidı·ıı ~iizPI. lıl'.'·•r~ 'ı• ı. 
·- 1 iııı 1.: i o ha v;ı li kl:yliisii. uu. 

tPwiz lıinalı ktt!=;alıalar \'i.it·ıı- ı g:linkli .\ nııpa köylibii l)İr 
da ~·t>tirdilı·r. )f P.:\nt 'ı' ·ı ... kutıJll'J'atif harckPtini: ık 
fryizli scm·ln gürdüler: buh· hanıll'dı·. rıP k:ıdar anlivebi-
raoJarn güğ'üs gı·rılilror. hiJ- · lin'.'P. oııl:ır da o kadar· aıı-
lasa ırflh tal.Jiatle. g:1h ik- ı ı ı .... aıııı.: art!ır. ~u bahfr bu ıal -
t.isatla mücadPI•• "d •ırk kın ııı:trnwraya hu kadar 
kendi inine tı•k raı· ına ııı 11 r :ı1:1 ka. g-ii~tı'anır::i , lı• ~lhPt 
IJir ,\'ttıt ~·~ırattılar. 1 h·de- t"' •ii olur. 
dl'n \ 't• babadaıı kalanl:uı 

izmitte sıtma 
mücadelesi 

1 
Şimdiye kadar 3124 hektar bataklı 

kurutn!du 
Ankara 15 (A.A) -
İzmit vilfiYt>lİndekı 

•' 

sıtına ınücaddesinin 

Şiındiye k~dar 

lü yt·tte ( :3J 24] hek .," .. 
bataklık ten1an1en • 

toptan kaybedip lıu giirıkii

nU L.ıi'1.zat. krndi ı•llerıh· nıe.\'· 
dana getirmi~ olan lıu in
sanlar, f'~cr hu ~ün n top. 
raklar üzf'J'iııde kısk:UH' hir . · çalısınaları h ,\yırlı ne-. . 

M ii"' tnilı olahiliriz: Kahra. 
man orduda hu tc:::kilflt. 
lı:ıl K ta <la bu :ı laka bu va
tan dtıygusu oldukça: garhi 
Anaduıunuıı gt'rek :.ıskerlik 
\'P ı;ı·rrk iktıs:ıt Lakımıııdan 

eıı ıniilıiııı istratPji salıa~ı~ 

bir d;ıh:ı ıııa' i kın·\'etlPrin 

nı:ılıııııız sı·::;lı·riııi "" . yahut ı 
taııkl:ınnın üliiııı gcıirPn ho- I 
murıul:ırını İ:'İlf'ı'l'k <lı•ırjJdir! 1 

rutulınust ur. 
vatilnpen:erliğiıı :'On haddi-
ni glistrrirlnsP. elbet tahii 
sun·tte rolh·rjııi o~·ımyorlar. 

demektir. 

* 
f lnlur bir daha lııı top. 

rağın üzı ·riııP ıııavi kU\ \'N· 
lt'rirı ı·ıktıfrına razı ulmnı. . .... 
lar; on lıes ı-;ı•ııPlik alın f ı•-

rinirı malı .. ıılii ohm lııı ~iin 

kii o<'aklarıııı. lın in .. :mlar. 
Jıir daha ıl ii:;ı ııaıı a~·;:ı.i!ırıın 

altına dii:;;iirı ·ııwı.ll'r. 

.Bu ~iinkii 11111lıaıı'lw fa . 
razi '"" ıne\ lımn l ıir h:tr(J. 
hir huı'ket tı ı·riilw i oklu. 
i;u h:in mavi kun f>t. nm 
\·akkaten :O::ökryr kadnr ~e

l<>bilmi~t ir. ll:ıkiki hir ııı:ıvi 

kuv\'Pt, hi~ bir ,;auıau ura. 
ya kadar G"<:leweı . Bu~ıun 

• n 

:-:ı ıN l'ı }STA) ı 
Muhittin Birsen 

OCUK--
1 

. A 'k' d" . . 1 : nsı ıope ısının~ . r 

1i G~L İ I 
~* ~" ~ 
t!.; 10 koı.tunla 7,5 ~:· 
~f kuru tur 
.~ 

i:t:•!•"':.·~ ·~·~· ....... ~•.-'!..: ~~•a&c 

ticelPrİ ni göstern1 İş 
evvelce tt'sbit edil
n1iş oJ,, n yüzde ~5 kan 
endeski. yüzde ~dtıva 

., ol 

dahık cndü~kide vliz-., 

de dli(.'en vüzJa do . 
kuza diiş .nüŞ ür. 

. 
Bu St'n· dt" ..\J:"t" .. 

Z<t rında (;3500) hekl~ 
areiziyi kaplay:.tn gö 
çeyi batak lığı kll( 

· t u) ı llH l<t:ı d Ir. 

Çetinkaya köprüsünÜJJ 
inşaatı bitti 

Arıkarn l:J (A.A) 
llıfrnda Kızıl t rn1cd< 
üz rinde veı1iden \'a-

w ol 

pılan 2~4 nıetre uzun-
1 

1 ... 1 1 . (" . k•' uguıll cı ,. l"'etıll " 

va köprüsünün inŞ:l 
• J • • ' yo kJ11 .. 
:Hı )Jtııııştır. "' 

dcı açıh c,ıktır. 

i 

n 

n 
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Sayfa 3 (ULU ::;ESi) 

~lardin Defterdarlğınden 
:J17<Hı lir:ı ınıilı:ım . 

nıC'n lıedı·li b·~iflı Yl'llİ ~ ap
tırılncak oları • us ıyhin ka
ıa ... oı lıiıkfıııwt konağ'mııı 9i37 
ıııalı yılııııJn iıı ..... ı P<lılPC(•k 

kı mı muh:ıııınwn kı "'if lır•dP 
1i olan ljOOO lirrı uıırin
deu 11/1 O/!J;J7 g-iiııiıııdt•n 
İtibar0n ln gıın miilld1>tlP 
kapah zaı f ll"'ll i~ k c ksih
lll('Y«' koıııılıııııst ur. 

2 - Mu' :ıkl,:11 kıni!ıat 
ınıktarı (1 l:!j) l radır. 

:J - Be İ':'l. ail fPıtıti :-.art 
ııame kr~if r.ıporu 1110,kl ',. 
ıııoje gıhi P\r:ılı nıiıt-hite 

1 bPdPl:_;;iz olar:tk ıll'ftl•ı da ılık 
l:ı .Nafia ıııiıılıirhig(i dııin·lp
tintlPıı ar:urnraktır. 

4 l"t"klileriıı nıiııır.r "' 
~ :1 ıııiilıendi~ olmal:ırı \'ı•y: 

n•:- rıi e ridt> i!f· il:iıı oJıııw ı 

faliıuaınamPdr yazılı Phliye 
Yrsikalarıııı ilmız Pllll 'leri 
._:ıı ttır. 

o i lıcılt• ~li/Biriııci tr:;ı 111 

n~/ ~;ılı g"İİllİİ :-;aat 11 dP 
tlı•ftPrd:ırlık ıııakanııuda yn 
pılur:ıktır. 

(j - T:lFpleriıı f P)dif ııH·k
tiiplı•riııi ~ijzii g-eı:"n iha)p 
g-iıniiııde ~:ı:ıt ~O k:ıdar dC'f
t<•rrl:ulık m,11,:ıııııncl:ı topl:ı

n:ııı :ıli ıı ~:ıtın koıni:.:yonıına 

'l'rm('crp ııu•ı· bur olduklu n r 

ilfın oluııur. 

F 

Mardin Defterdar! vmdan 
(40W1 ı lira ınuhaııı- · riııdtn anın:ıt::ıktıl'. 

nH' ıı bed<'li kt>~ifli E:--tel ma

lı:ıJlı'~İııdt> yı>ni y:ıptmlac:ık 

olan M:dyat hükumet koıı:ı.

l!tnlll 937 mali nlında irı:-:ı ' . . 
"dilecek kı .., ını ıııuhamııwn 

kr:-if bedrJi olon (15000) li
ra üzerinden 11/10/G3'i gli
ııiiııı:len itibareıı 1.j g-üıı ınfül 
dt'tle kapalı z:trf usuliyle Pk
::!iH rıı•·yı· knuulınu~tur. 

•
1 .\lu,·:ıkkaı tı•min:ıt 

nıikıarı ı 11 :!n ı liradır. 

3 - Bu i:;ı· :ıit feırni :::ıı·t

ıı.uııe ke~if raporu ınodc• l \ ' l' 

prnjı· ~bi evr~kı ıııti-~hitt• 
lıedi•biz ol:ır:ık dt'ftl'rd:ırlık-

4 l$t<'ldilı rin ıninınr vı'-
~ n mühendis olm:ıl:ın ' 'eva 
re::-ıni rı~ridt• ile ilfm ohm~n 
t:ıliıııatırnuıede ~azılı Plıliyı·t 
\'P:-ik:ıJnrırıı ibraz etıııeJeri 
:-arttır. 

o itıa]P :W Birinri teşrın 
93-, . 1 • a ı giinü aat 11 de 
ddtercforlık ınak:rnıında ya-
pılacaktır. · 

(i - taliplf'riıı lPklif mck
tiiplerini :-üzii gPrı>ıı ilıa!P 
giiııflnde s:ı:ıt l O k:ıdar def
terdc.rlık ın:ık:ıııııl'd:1 topla
mın :ılım :ıtım komi yonu
na ,·nıııeg<' ııı<'l'lnır oJduk
hm ılfrn olunur. 

la ııafüt uıüdürliigü dairı•h'- 2 - 4 
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İTEŞRİ 

Cum~uriyet Hayram:n~an iti~aren 

== 

§ 
= 

= 5::-
E"" 

Yeni makinesinde ve büyük !: 
hacimde bashacaktır t 

lıLUS, yeni Ş<'kil •·e kadrosu ile yalmz j-° 
de\•let ıner ~ezin in değil, bütün ~ 

'I' C n K i Y E ı 1 N ~ -

Haber ve Fık11 g zetc. si ol<ıcı ktır 

29 Biriucileşrin günü 28 sayfa ~ 
olarak çıkacak olan fevkalade i 

nushasını mutlaka aiınız ~ 

l'ıı (Bir cu,·alJ -675 -
l)<lfl 3 ------ -

tJ 

- --;ı- :m 
-- 17- -

~·:ır . -
J< uru iizüm 

90 

(jfi 

25 
16 
~1:1 

3~ 

12.i 
;,5 .-- - --

;3 ı o 
ı ;j 

Çocuk 
Mecmuasının 55 
nci sayısı çıktı 

Çocuk Esiro·en1e 
t't 

Kuruıııu o-cnel rner-,.., 
kezi tanıfından çıka
rılan [ÇOCUI{ 1 nıec
nuı.ısınır1 rl[ı inci scı vı-
sı cıknııstır. 

~ 

.., 

Hakiki bir çocuk 
nıecn1unsı olcı n bu 
del>'erl i Der o i vi her 
~ h w 

Anne ve B · ba, çocu-
ğuna olnıtıııalıdır. 

Fiyatı ü luı ruştur. 

Altın Piyasası 

. -

l 
[i 

.. , Sllb Kendh•i tanıtacak~ l ~ 
12 

-40-
Bu günkü :ı lt ııı piyasa~ı 

\ ıırlur. 
Satış Alıuıı 

Hamid 1055 1050 
, uııııııııuıııııııııııınııı111 ı ıı:ıımııu ,. ıııııııınıııııııııınııı:nr:·ııııııırınmır:ııırııııııııııııııııııııııır·ıı~ ~ııçıık 

-

flp,;ıd 106fl 1(160 
--:.:.;...--~· ...;,;... __________ ..;;.;,.;..;;. __ ..... - ' 

• 
{ .. ll IK YAi MA, YERLi MALI l(U, LAN. 



,. ..•...•..•................... ~ 
: UmamNe,riyat ve yad işleri : 
: r1üdUrü : 
• SİRET BAYAR • • • 
: Ba. ılnıayan ~ "" ıl.ır geı i 'erilnıez. 
: Baaıldıjı Yer: Ulus Sesi BrunmevJ u 

~ .. Raaaa••••••5•a•a•••••~••••J' 

) 

!\. nıeli. ~ 

sinde 

< < .•• 
Do ~tor - Operatör 

<ı. yathane· .. 
~ ~ır~ut.e ~·apmn~a 

1 • h nıu; .. ıır 

hvin<lc ful ırLıL .• ra nece~ tJen bak.naktadır 
Adres: Podnbnne yanında, Park hcrşısında 

•••••• ••• • ••••••••••••• 
~·. 

O.rdumuzun 

tr8kya 
Manevralarına aid 

·albüm 

~ ~ı~·H w~:~f q'"l '1 f f: :-~'l'l'~Cf ftr&~. . i:~ ırı ıu. ..... ,. Lııı.. .. ı. . . ı..Jı ... .ıı..ıı. . 
i T aralın dan çıkanla n bu kıyrnetii 

\'e tarihi aibümlerde:ı sat!ık için 
gelm1şt :r 

,5 v 2 turnştur 
;ı e athaa• 

N' E 
• 

e sı 

,,-~·················· •••8 
: iDAREHANESi : 
: Eaki Haikevi Bfna•i Huaad_Dalre : 
• • 
: Telğraf Adre•t : 
: Mardinde uUlus SESİn : 
• • 
'-················~···········,./ 

Yazı 
• a .. ~ınasının 

~ rp. 
·--- ·-r ~ 

Bütün yazı matinalarını geride bıraUn 
yeniliklern m~~tir 
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