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lRABZON'DA 

ATATÜRK Günü 
Ankara 16 A. A. -

lrabzontla Atatürk 

&lıııü heyecanla kut
lannnstlr. 

~ 

MU() LADA 

Atatür~ Anıtı 
Ankarn 16 A. A. -

A1uğJada y<1 pılına kta 
()lan Atatürk anıtı
tlın Cunıhuriyet Bay. 

"nınına ka<la r vetiş-
t' J 
1 tİJınesine çalışıln1a k 
d"dır·. 

loğuslav or~usunun 
Manevraları 

~akında başiiyor 
l\qJHtra 10 A. A. -

V uö-o ]a vya ordu-
'll"' {':) . ı . . '•Un bu a ' ıtl ı {) ncı 

~~l"ısında yapılacak 
d llyük ın~nevr~ )aran

~~ hi r çok ecnt-hi as 
~ti heyetler, bilhas. 
h. Çelcoslova ky::ı, Ro-
··ıe " 
~ taya, ltc:ı lya, F ra n-
h ' Türkive ve Yu-
''t\ • ., 
>- flıstrı n hevet leri ha-
"" b ol ulu nacaktır. 

- -
Kuruluş yılı ı Ağustos 1927 ~ayı: 782 

UzakŞakrta 
Bütün Cephelerden Taarruz Başiadı 

~anğhay~a Kolera salğını ~evam e~iyor 
Çinliler yaptıkları şiddetli bir taarruzda. La ti en kasabasını 

geri aidılar 
Ank~ra 16 A. A. -

Çinde bütün cephe
lerde j :ıpon ta~rtuzu 
<levanı ctnıekte ve 
Japon nıt·nbnların<lan 
ahnao haberlere göre 
Çinliler Çt-·kil111f"ktfAdir 

Ankara 16 A. A. - teshit edilnıiş, hiri İn
Şanğh~yda beyneln1i- ğiliz askeri oln1ak 
lel ,.e Fr~-1nsız nnta- 1 üzre ıu kiş: ölmüştür. 
kalarında koler~• sa l- Ankara 16 A. A. -
ğını devanı etn1ekte- Bir Şanğhay telğrafı 
dir. Bu ınıntakalaaıd;-ı Çinlilt>rİn şiddetli nıu-
658 kofera h~st:ısı kabil taarruzlar yap

Milletler Cemiyatinfn Çin Murahhası 
Uzak Şarktaki vaziyetin önüne ge
çilmesi hakkında konseye müracaat-

tıklarını ve Latien 
kasabasını istirdat et
tiklerini hilJirnıekte-

. ta bu!undu 
1 

Ankara 16 A. A. -
~lil letl~r Ceıni yetin-

mi bir müracaatta 
hulunnıuştur. 

Muğlada 
Köy Projelerı ha

zırlandı 
Jeki Çin nıurahh<•sı 
asaınbl .. nin dünkü 
toplantısında şarki 
Asya hadiselt·ri etra
fında izahat vern1iş 
ve nzak şarktaki va
ziyetin acil tedbiri r 
ittihazını an1ir bulun

Konsey bu nıüra- 1 

t hl Ve bl·ı 1 Ankara 16 A. A. -caa ı asaın e - _ 
d . "b b'ld" m" ek hu l\1uğlanın hutün köy-ırı ı ırme - . . 

d b . k ı·ar lennın planları yapıl-susun a ır a 
vermek mecburive-

" ı:ndedir, denıiştir. 

Fransız F rankı 
duğunu SÖ)·liyerek Ankara 16 A. A. -
Ç1n nıilletler cemiye- Frnnsız fırankının )'e
ti n.ukavelesinin 10 cu niden sükutu Pariste 
11 inci ve 12 ine; n1nd iktisadi ve 01ali ına
<lelt>rini ileri sürnıt k j ha filde derin endişe
sur~tile kons· ye res ler uyandırnuştır. 

nıış, köy nıeydanları 
anıt yerleri hazırlan
n1aktadır. Köy oda
ları, köy konuk yer
leri, p<4zar yerleri ça
mnşır nıahalleri ve 
uınun1i helalere aid 
projeler hAzırla nn11ş 
köylere gönderilmiş-. 
l 11". 



tULUS SESl) ~ayı: 682 - ----
Türk Tarih Kurumu Belleteninderı: 

ATAT0RK0 DİNLERKEN: _I _ Şehi~ Haberleri. 1 1 

Vatan ve Hürriyet 
·azan; Alet 

Ali oğlu Şeyhmuş 
ölüm cez·asına mahkum edildi 

G-

Türk Tarih Kurumu 
Aı;lıa ,ktuıı 

{) köy \ c civarında uir 1 her neferler atlara bindiler; 

Kasten adam öldür- son duruşınasında ö
l nıekten suçlu Cev- lüm cezasile ıııahkll

znt köyünden o'up ıniyetine kan-ır veril-
ordugah kurulacaktı. Mu:::t:ı..- Mustafa Kem:llin deJfl!et et"" 
fa Kemalin ·' e Müfidin na- tig-i i:-tik:ıınetlc>rdc dört nala 
sıl adamlar oldıığu <ınlaşıl yol aldılar. liu 'Ureıle düş 
ıoıştı. Orduğahın kurulıııa..ı ıııanı şn~ııtan ... k karargfth:ı 
kendilerinden rica edildi; iki geldiler .Mustafa Kemal duş 
arka<laş bu \• aıifeyi yapına- man v::ıziyctiııi izah etti. Ar
ğa gittiler. tık ordugahta onun sözü 

Kwaeytara Orduırahıntla 
Heyecan 

Ordug&h Kuneytaranın 

yanında kurulmu.,ru. Or:ının 
çerkeı türkleri o kadar mi-

dinl ııiyordu . Kurnandan 
Lütfi bu izaha göre tedtıir 1 

ler aldı ve t;nkczleriıı hü
cuuıu vaki olmadı. 

Kuneytara ıerkında bir 
Köyde 

!afirpcn·er da .. raadılar ki 
her gece davetler yapıyor- Bir gUn l\lustafa Kemal, 
}ar, mbafirlere çerkcz tcıvu- arkadaşı Müfiılc be~aber K u 
ğu yecliriyorl:ı.rdı. Bir gün, ı ney~~ıra şa~k.ırıda b,.ı~ ç~.rkez 
kuvvetler kumandanına sö,r- 1 köyunc gıılıyor. Kcylu hu 
le bir haller geldi: Etraf~aki gt·.~erıleri . il~ öııce iyi .gör- 1 
çerkczler ordug:ihı b:ıscıcak- 1 mu yor; 1 Y 1 k:n;-ılamıyor, 
]ar ... Bu habrr ~ ıu tafa Ke- bunlaı ı ll:ı soyuculaıdarı :,a-
male k~ıdar iııtikal et.ti. O, niyor. Bun:ı rağruı>n ~lu::;ta -

({ızıltepenin Haferi n1iş ve k<lrnr tefhinı 
köyünden Alıki oğ- edilirl<en suçlu n1ah· 
lu Şt"'yhnnısun ~tar- 1 ke111enin adıl:lne olan 
din Ağır Ceza ~lah- hükınüne teşekkür 
ket nesinde _,'a pılan . etıniştİr· 

.Beraat Ettiler 
\ısayhinin Cdlel

kern1 v köyünden Mul
la Hlisevni ölJürnıek-., 
ten ~uçlu bulunan 

ayni köyden Sül. y
n1an oğlu Hüseyin ve 
l\1thnıet oğlu Abd;, 
Ahnıet oğlu Osınan 
~7C Süıeyınan oğlu 
lhralıiın kaso hakla-

Mahkeme Başki
tabetinden 

A1ardinli Hcı nıit He .. 
dad oglu Süleynıanırı 
ve saire anısında n1e· 
şaan nıüşterek ve 
~lardinin S ·ı vut· k~ı
pusu nıahallesinde 
ke:iiın hir b~ p lıant.~

nin kahili kisn1et of .. 
k fa Kemal ve Müfidi alelusul 

::u ·ararı vernıi~ti: Vazi)eti d 1 1 tllc'ldıg ... >111d,11 s,,., tılı110~ 
gidip kendi göziyle görmek. evlerine kabul ediyorlar. n il a yn pı a il (. u ruş- u n , • 

.Hunun iizerine l\ltifide: "lle- ı Mu~tafa Kemal bir müddet 1 n1ada hu suçu işledik sile şuyuunun izalesi .... 
nimle beraber gPl,, dedi ve Lu köyliılcrle konu~uyor ve ; lerine dair bir delil ne ~1ardin sulh hukuk 
iki arkadaş, yanlarında bi- çok gcçmc<kn uıılar .Mıı~ta- b 1 1 .. d .. Hakin1lig'Tince 5/5/935 

· fa Keuıaldt>n ho~.lıınivor1:ır U un111ac tgın <Hl CU111 rcr emırber nı ... f ri okluğu J ( 

lıaJde, dört uaıa ~nrdiikleri oııa söz '·criyorl:tr: "Siz, di- lesinin bera:ı t la rına gün, 1/1 :!O sayıda kar~ 
atlariylc ~arb istikametinde yorlar, ne dcrseııiz yap:mz, karar \'erilnıistir. verilerek hi,se<larhı(' 
yol :ıhı:ıuı ba,,Jndılar. Bir fakat t.ledet dive · imdive • dan H İci Süle)'lll~ fl 

kadar kufamızı ~zen 'ım i<İa 7,5 Seneye mahkum 
aralık l>iı repc) geldiler: edildiler krzı Hacivcnin oğJı• 
atlara. n iııdileı; Mustafa reniu cınereı.tiğ'ini y.ıp:nn;ı S .._ 
K••mal 0 tepenin ü~tiinden yız.,, .avurun Barına n Ahdinin nınhdunıt1 

kar:-ıdaki vaziyeıi tr::;bit etti · - ~onıı V:ır köyünden Süleyman Hidirin SürYcde bıl" 
ve gece vaktiTlirk orduga- oğlu Sabriyi öldür- lunn1nsı hes~l bile keıl" 
hıııa baskm vapacak olan • ., M l · l l d · Al " d. · 'I ·y,. t 
bir cemmı ğufiıiu orada ı ıngutere a taya rnc ( ve car ~şı ı- ısıne 1 ftnen teblıon 
toplu olduğunu ııördü. T:ıın iki deniz Tayypre yi yaralaınaktan suç- İcı:ası nıuktazi bulurı-
bu esnada idi ki kar~ı taraf filosu gönderdi lu ayni köyden ~tcıh- ınuş olduğundan n1ef .. 

kuvvetleri Mutıtafa J\eınali nkD.ra 16 A. A. nıut oğlu Hfı~e,·i n, kunı Hidirin ilan t:ı ... 
görmüşlel' ve beş on mbli İng"rıl tere, A k deniz ka rdt şi Ön1erin ., ) re- I rihinden ı·tibaren bil' 
ü\':ıri kun etile onuıı iistii-

nı• saldırmak üzere hareke kontraJuna donnnnıa ' dişer bı~·ık sene ınüd- ay içinde kanuıı yol .. 
te g'"'çmiıtlerdi. Mnıst<ifa Kc- ilt" hirliktc iştirak et-: detle cığır hapse ko- larınn ınür~ca3t ~t: 
mal sükunetini bozmaksızm nıek üzre l\la ita ya iki nulına J ;;ı nna <1g"r1r cc- n1edi <Vi tn kd i rde .tı~k 
.. füfide şuuu sö~ ledi: Atına ,.., r ı1 
bin ve l>eni takib et .•. Mus- deniz tnyyare f alosu Z-l nıahkenıesince ha- nıün katilt'ş ceği ı 8 

ıafa Kema~, ltüfit ve emir- göndermektedir. rar veri ln1iştir. oluuur. 
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Mardin 
Nafia Müdürlüğünden 
1 

- Eksiltmeye konulan ı le Nafia daire~ine milracaat
lfardin ı afia dairc~i için lari iJftn olunur. 
~llıu olan aşağıda cin~i 15/17 /18/20 

~. alfiti Turukiyc. Mar~in Nafia 
1 

- 250 adet kazma 

tı rj 2,5 ila 4,00 kilo ağır Mu· "u· rıu· nu· ~1 "en da çelik 01:1C'aktır. u 
11 

nU 
2 - 250 adet klirek erı 1 - Ekı:oilrıntıye konu-
t'irısioden delikli kürek lan iş : Mardin - Diyarbekir 
aktır. yolunun ~ehir içine tesadilf 
a eden ve Hali baıırda. çarşı 
~ ..._ 150 Taşkırma çe- içinde yapılmakta bul •narı 

he~P.ri 0,600 ila 1,00 pfirke kaldırım İn\'aat ırıırı 
anı agırlığında dökme müııtehasından paJ,,s oteli 
ktır. hezasırıa kadar obn kısım. 

~J - SO Varyoz beheri 
0 atırhğmda dökme 
tır. 

~ . ) :-· 17 Adet Manıve a 
~ on kilo ağırlığ"ında 

1~•ııi 2 metre tulunda 
'tır. 

' ~ ..._ 15 Matkap çubuğu 
için) en iyi cinsin ()) . 

~ acaktır. 

1 ' Yukarıda cins ,.e 
~.~aııh olan ıılftti Turu
~1~ MuhammPn bcJeli 
a ıra 50 l:uruştur. 
k' İstekliler bu işe 
l'lrıaoıe ve sair e vraki 
<lairesiuJe vilfi'•et en-

ır ·' ·' 
i 111cle görebili Jer. 
te' 6/9 . 937 tarihinden 

rı 15 gun miiddetJe 
i"ksiltmeye çıkarılmış 

ı .•hu :tlat ,.c cda\·atm 
'balesi vilflvet encilme

i l'apıJacak ·ve ihaleden 
~fJ? sonra alfüi mep· 

lıt ~hın cdilmi. oluna-
G • • 

~ ~ksiltmey() girebil 
Ilı il ıstı>klilcıin (55) Ji. 

ll"akkat teminat ak
ı Verın.-si ve bu işlerle 

~l\i "c alakadar olduğu· 
ı~r. 'l'icaret ve sanat 

tiııj ibraz etmesi lazım 
~ 

...... 
"- Bu işe aid da' a 
~lOınat ~ııııak isre
\rittyet eocümeniy-

nın 270 metro tulundaki 
parke kaldırım in 'inatiyle 
bu tul iizerinde ya.f)ılacak 
bir adet meııf ez in~~rntı . 

2- ke'.Jif bedeli <6040) 
lira (44) kuruştur. 

3 - llu i~e ait şartna
me, evrak şunl:ırdır. 

A) - Eksiltın~ şartmımesi 
B) - Mukavelt~naıııe 

C) - Bayındırlık işleri ge
nel ._arınauıcsi 

D' - Husu.J ve fenni şart , 
name 

E) - Keşif ve tahlili fiat 
cet,·clleri 

F) - Proje 
1sreveııler bu şartname-

Jni vilfryet encümenil_e. Na. 
fia. dairt-lerinıie görebılırler. 

4 - 27/8/9:37 tarihinden 
itibt!ren 20 güu nıiiddetle 
açık ekRiJtmeye çıkarılınış 
olan bu i~in itı:ı1t1:·d 'ilayt~t 
<lainıt enctinıeuince icra kılı. 
nacaktır. 

5 - Eksiltmeye gircuil
mck için 1steıdilerin 453 li
ralık muvakkat teminat ak
çasını vermesi ve işin ehli 
olduğuna dair ehliyet bel
gesi ve Nafia müduıfüğün-

den bu işe ait alınac;lk hu
susi mutcahhitlik Vl"Sikası 
gösterilmesi lazımJır. 

6 - Bıı İş hakkında da
ha faıla malumat almak is
t .. yerıleı in Vilayet erıciime
nide Nafia daııe~iue mUra
c~tları il4n olunur. 

ıı - ıs. ı• 19 
• 

Mardin Nafia 
Müdürlüğünden 

1 - E ... iltmeye konulan 
iş: Mardiode Ciimhuriyt}t 
meydanı yanındaki arsa. ('ze 
rinde yapılacak 30 yataklı 

1 
hastane in~aatı. 

2 - E~as kt~if bedeli 
(37393) lira i"ede bu sene-
ye yapılacak olan kısmı 

(16000> Hrnlık oJup bunun 
(6) bin liralık malzeme:-'i 
meHut ve (10000) liraıtı 

nakdidir. 
3 - Bu işe aid şartna-

me ,.e evrak şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavelename 
C - Baymclırlık işleri genel 

ı:;aı tnanıesi 
> 

D- Keşif, tahlil "e ilsilei 
fiat r.et:\·elleri 
E-Proje 

İsteyenler bu ~artnamele
ri Mardin Nafia Daire~iylc 
Vilayet daimi enctimeni ka
lemiıı<le görebilirler. 

4 - 27 /8/937 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle 
açık ek8iltmcye çıkarıluıış 
olan bu işin ihalPsi vilayet 
daimi •.mcümenince yapıla
caktır. 

5 - Eksiltmeye girebil
mek için istekı:Ierin (1200) 
liralık teminat akçasını ver
mesi ve 1 / Temmuz / 937 
tarih ve 3645 sayılı resmi 
gazete iJe neşir ve ilan olu
nan müteahhirlik vesikasile 
mali vaziyeti hakkında ti
caret odasından alınan bel
~eyi \'e işin ehli olduğuna 
dair ehliyet ve~ikasım gös
termesi ~arttır. 

6 - Evraıd keşfiyede da~ 
hil ve bu in\'aat ic;in v:ık
tile alınmış olan ve ha1i 
hazırda mevcut bulunan 
\6000) liralık in\aat mal
zemesini de müteahhidin ~Y· 
rıen nakıt nıukahilindc ka· 
bul eyleme.J mecburdur. 
7 - Bu İ!' hakkında da· • 

alı faıla malumat almak is-
teyenlerin ~Iardin vilayet 
e cü ın• n'le Mardin N:ıfia 
rlairesine oıüracaatlaı ı iJAn 
olıJnur. 

10/81/15/17 

Sayı: 782 

Mardin Belediye 
Riyasetinden 
1 - İlk kı@mını teşkil 

eden ve keşif bedeli 
20689 lira oJan Mardin 
kasabası Elektirik tesisa
tı 11/10/937 pazartesi gü 
nü saat 15 de Mardin Be
lediye encümeninde kapa-
lı zarf usulile ihale ya
pılmak üzere 2400 sayılı 
kanuna tevfikan eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe girmsk is
teyenler 1552 lira muvak 
kat teminatla kanunun 
tayin ettigi ve şartname
de yazılı vesikaları ayni 
günde! saat 15 de Beledi
ye encümeni Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

3 - İtitekliler fenni 
şartname ve projeleri 
Mardin Belediyesinde gö
recekleri gibi 5 lira mu-
kabilinde suretlerini ala
bilirler. 

4 - İhale giinii saat 
15 ten ıonra gelecek tek-
lifler posta gecikmesi da
hi olsa kabnl edilmeyece
ği ilAn olunur. 

17 /20/23/25 
Mahkeme Başklta· 
betlnden 

Mardinio Çabuk 
n1ahallesinden olup 
hududu n1i1li haricin
dt' 40lduğu anlaşılan 
.A1ihail Naşif oğlu Ri
zakallah aleyhıne n1er 
kuın ~1ihailin oğlu 
Nasif.n v~kili · Mt:h-
n1ct B;:ıvar tarafın-

w 

dan açılan bir bap 
hanenin izalei şuyu 
davasının mahken1e 
si 12-10 937 Salı gü
nüne bırak1lmış ol-
duğund:: n n1erkun1un 
n1ezktir günde mah
keıneye asaleten ve 
ya vekaleten gelme
diği taktirde giya-
bında n1ahkcn1cye 

deva nl olunacağı ilan 
olunur. 
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Sai esen i 
' Ameliyatlar nı, yeni anıeli:fathane" I 

• sinde mutedil şeraitle yapmaiıt j 
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