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~ SİYASAL GÜNDELİK TlJBK GA ZETESI ~ - 1 

Km·uluş yılı 1 Agustos 1927 

Sahibi ve Başmaharrlrt 
SiRET BAYAR 

20 E Y L Ü L 1937 

Pazartesi 
SAYISI (2) KURUŞTUR 

z a ş

etti Atatürk 
iSMIS1 . rl 0 Ü4 LilİI f T H< SÖ rll~Dİ 

Avrupa a bir Harb patlamasını biz 
Türkler büyük bir facia addediyoruz 
~Vrupa bu günkü vasıtalar önünde bir yarım avuç kadar 

Yerdir ki yeni bir patlamada bütün medeniyeti kül 
altında görmek ihtimah vardır 

~ .. .\nkara 1 .\. \. 
~·lt~ ük ~illet \"ecli"'i-

t ıı1 bu gü 1kü toplan-
ı " 

1 • nd.ı B. ,·ek ) Is
ı ~ 

1 t-t lnö.lü ~\·on an-
ı 1;; - ~ l · ı ~ · lı a~ı n1unas .. K'l ı e 
~ llutk u söylenıişt ir. 

\un aı 11 ... rua ı .\kdl· 

' o• ılık : ıı 'hiıw 
ıı • i 1 tl t l ri n 

tı -.ril i nıc• ·t 

.l r 

Nyon nla~nıası tasdit e~il~i 
.\nlwıa lt A .• \ - K~ onda :ıkdetliJc·n anl:ı.,nrn nııı 

tetl~il ... 'P taı-qJif\i için ıri. ieüııı:ııır .\ taHirk tar:ıfıııd:ın 
ıçtinw:ı. d ıvt•t <•ııılt•ıı Bü~ iıf... l\lillet lfeclisi lJu gü rı a:ıt 
t 1 ı C' Hri. A btUı J halık Hendanııı hı.ı'), k:ın lı.i!ında içt ima 
eı ıııi~tir . 

lHıinei Ct•l:(·cll' j oldam:ı yapıJdıkt:ın sonra Akde
ııizdc· J ... cw::.-:mJık pfoJiırr kar~ı ilt ihaz etlilı)e •k miiştere k 
ll dhirlı r hakkındaki :N~ oıı :nıl:lsma~ı vr. zrvli ilP mC'zkur . ~ 

: ıı la ...,nıanın uı:ık. <• t \f• ı ıiıhPIJdi \'eti hududu dahili ııdü . . 
lrnluıak :ırtilt :ıııl:ıı;;rıı;ıl;ır <ıkdi it;in hübfıuıl'tt selabi
~ t t \ tır•lıııe:-.irırı dnir hiıküıı et hr:ıfıudaıı g<•lcıı kmrnn 
hjif :ı ı okunnı·ı. '<'hu 1:1yilıaların haıiciye '" milli 

'• \ dP . n · d.,f<ı rr<·iimı nl ·r;,, ıl ıı {;f...fr1t•l en tctl.il in<' l 41r:ır 
1 r •. ıt~ır ı ~.ııııı- '• <..aıt Hida toplanırıal iızır cds ye ~on \CıiJmi,tir. 
. 

1

• \Iı ~<-lll) a dJ!ıi <la' Pt ı Hunu müteakip ('. H. P:uıh-i Kmınıtay Gurulıu • rr. 
, 

11 
tir. lhl\ r•t i._,iıı te,.cb -Sonu 2 nei sa:r fada-

~1 '11uıı dr \kil< rirı. diger 1 r-n_u_ı_H_ız-ar_ıı_nı_ıd-:ı-tc_J_İd ct;i~ 
. (!ı., iHlı ı iıı i tiı .h (·t- tir. ı All·ı~lar 1\o rt>anlık 
1 ır . 
1 1 

1 lıt11iıır tN ~~nt ı tııır.- alc~ hind~ Lir mikadelt• 
{l ,

1 

ll bizim hi İ} aııınıza :ınlaı:-ın:1'•ı rn:ı. um bir lwdi:c-
' ' t •tr n oJmıı" . h •ııı dt:> da- dir ki t:ıhii 'l rahat hı.ı11er 
• ı 'dr·rı dPvl~tl ·ri 1 '•eı j.., if'incJe l:ızl,ı dikkaC ÇPkn ı i-• ~ l. > 

111 qııJa~ına L ·ib~alı iı;i u yeceKtir. F'akat ... ·yon auJa~-

ha~ :ıc::ıyPti iiZ(' l'İııdc 1oplaıı-
1tıası. :tkdo1 uııduµ. u zaman 
g{·rğ·in ve nmdlı ~artım için- , 
de bulıınrna ıııdaııdır. 

lstanbula gittiler 
Ankara 19 (A.A) -

Reisicürnhur Atatürk 
refi.ı ka tlerinde Bnş
ve kil İsn1et İnönü ve 
Dahi)i,e Vekili ve 

"' 
Parti G enel Sekre-
teri Şükrü [{aya ol
duğu halde dün ak
ş·ını istanbuJa hare
ket buyurmuşlardır. 

F.Çakmak 
Yuğosiavyaya 
hareket etti 

Ankara 10 fA.AJ -
Genci Kur111ay llHş
kanı ~1a reşa l Fevzi 
ÇHkrnak \7oğuslav
ya ordusunun yapa ... 
c;1 ğı ına nevı-a la rda 
bulunn1a k üzre dün 
:ıkşHnı Ada tepe dest
roy~ri lc Yoğuslavya
nın Split Lin1anına 
hareket etnıiştir. 
Nyon aplaşmasının 

zeyilleri 
Ankara 18 A. A. - Nyoıı 

anlaı:; nıa::ıına İ ı-;ti: ftk eden 
J • 

<trın ı u amimı oldu•ru- masmın umumi dikkat '" ı:::ı 

i~rı:ınya mc ele..,i uza
dıkç:ı tarafla rın 'e ınC'fruz 
tarafdarlarıu biri biı inden 

-Sonu 2 inci yüzde-

de\'Jetlerinm ünıe"smeri aıı
Jaşınaya yapılaCitk zeyilJeri 
taiJ ik etmek iizre dün top-

1 laıımışlarcJır. 



Snyta 9 

sa::::: 

Türk Tarih Kurumu Belleteninden: 

• • 

Vata ve 'yet 

- 1 inci sayf eden mabnt -
korkuları artİ)Or. 1-.r~ı)a 
nıe::ı'c•}(• .... j hn hangi bir ~l' 
], .. ihl. l it t ... p 11 ııl 1 · ı f' 

tiııiu n. lıu t'ıt. 1 ı. ıı 

Iwpsini mütr·ha~ ~ ir ('lııw:-i 
prk muhtenH ldir. l· a ı... :ı t 
nıes"t-11: bitine •H' k dar \\
rupa, kıı ızl r · m ruz g iı iı 

talar önıırı<h lıir ) . rıın .l n ç 
ka br ~ ıcl ıl .... \ı.: ıı bir 
patl.ırn. la lı t ın ıı ı ıl ·nİ\ f'ti 

ul all .ı ı ı.ı•ıııı:ılı 

\ :ı ili 1. 

-azan; Ah~t 
Tilrk Tarih Kurumu 
A ba kruıı 

6-

v zi~ 1: tırn 
na e •atı 
":ınnış lir 

. a:ıdetP 

>hu. , 

Nnınu k"r. n bir nnla-.:nın 

Kuıw~ taı.t <·İ\ :l11n<laki 
osuıanh 1 u \ \ etl 1i 01 a ela ki 
kövlerd<>n biı i i imha e· mt>k 
içi~ ~ ukarıdan bir eıniı· ali 
yorlar. Hu kö~ im iizeı :ne 
ocevlwd1lc-n ktn \ rtin ı ... uman
danı Ba~ L ıtfidiı. .Mustuf:ı 
Kemal \ (· M iıfit bu lıarekrt 
te ::ıakittill'l'. 'l'~rnı kö~ iin 
kar:_;ıı ına gelindi,...,i zaman 
iuanılurn~ acak bir manzara 
göriıliı. cır: Bu t ·k l Ö) o 
gelrn ı •ı L uanlı kuv
vctiııı ıı .ır-'ulı cd• bikcrl... ter 
tib:ıt : lnıı tır. O \akıt kuv
YCt ırnmaııdanı tBay Lutfi) 
.Mu,.,taf.ı r f'llll lı.; ınUrac:ı.at 
erli) or ... s(> :ı·ap.ılım~ .. di) or. 
ltiraf ctmel· IAzımdır ki Mus
tafa Krıırnl bu koyü malı
,rctmek i"'tf'ınİ\ orrhı çUnkii 
o hu ku~ halk nı iukıl.qJ 'o 
ihtilfıl 11·1mma k:ıı:ınını .. bu
lunu~ ordu. 

~iındı emir 'r l unıa.ıda 
Mu .. ta rı J\pınale iı~til,:ı1 et
ıni\iti. ~hı tafa rı nıal bir 
kısım kuv' etlcı i Müfidin 
rını iııe vNt•rf'k onıı bir i~ti
kaml'tt 1 ii) ı· ı vkf•tti ve 
d iğı:r ııı "ı ... ını 1 m 'etleri 
de ç •rkez kolag:ı 1 Bay .M h 
111 r'in kum:ında!-.ıı da olarak 
merkez JP11 hiicuma k ·ılclırdı. 
l\lııı::tafa Keım.1. Miifi Ji Ü) le 
bir CP!}h<'~ <' e' k<tıı i .... ti J,i 
~Hifit lıur.ıılan h icıım e lı•
mezdi v< (sa'e l bi.tc·um et 
mem ,c;i lfı:1.ımdı~ 'uııl ... iı o 
köyün halkı duha ev' el 
:Mustafa Keıııalr· l>::ıglıhk 
söıiı ' ~ rmi.;ti. Ç •rkez Bay 
Mehmed . ldı~ı emir tiıcrine 
ınerı<ezdt,n hucum 'tti. ?lfur;. 
tafa Kemal, daha ziyade bu 
b:.ıy .Melını eli taldp iç;n, o 
nuıı pe1Zi bıra giderr!. l...ö
vün i<;iııt:: Jircli. 
• 

Bur. J: ..f t tur~ Kema 
liıı ;.{lır<lu,..u m,ınz, l'cl u idi: 
Ku~ ı lln \\ ı kız R:ıy ~1ch
n.,,,ı1: h11 ... atm1~hır, t:ış \"f\ 

ıopac;la iilıHirınek ti'lel'I' iıli
lPr. Bu ırada iıliki Mustafa 
Ken al kUyc girdi; KöyliilPr 
kemh::.ini g-tirüııcc ctı afını 
aldı':ır \C'." "Srn ne dcısen 
o olsun., diyerek lfay ~1ch
medi • lu. t<ıf:ı Krrnalc ha 
gışladılar ,.~ afiettil<'r. 

O köyde bir esan• 

Mnhtnrın o ia!=ında ... .Mu.: 
trıfa J\f'ın:ıl, Milfit. Kurnan
d. n LUtfı vt• köy nğa~;ı. 

:\lıı~tafa Krın:ıl :-övliiYor: 
~ . 

''Bir lırdPfr, hit· Pınclo yiirü
"l'l't:' iz. Biı cıiriıııiıi tnmrn:ı-
.ı I"" 

yan kn n ctlrı İl. Bıı hedef 

1 nü) Ol". l" or,an Tlı ııiı .ti 1 

frıalij etı ~iııılli~ e ı ... ad.lr ~(· 

N"l Kırızlniıı lll "ddt•tli
ı:.iııi. \ıİlP l/h.11' l'ltİ. } I • ll'H 

ve lııgilten·nin c.laletinde 
vr t ·voıı <ıııLı. ına"lmd ı nıuıı . . 
deviç olan :ı'l.ım 'r 1 rcH 
ile l)eralwr o· .. ııi,.. anı. ... ıııiı 

t': 

fikri had 'e gerJin '<ı'l.İ) C· 

ti . ıılh ~oluna ı• .,·irınrğr 

ınuv:ıffak olııııı tur. B11ııu 

ııı ii~a lwdr nıel~ .\ "rıı pn 
iç.n bir nrr{· irıııdlumı 'er
mbtir. 
l\hıhterern ::u kad:ısl:ır: · ı 
\kdPnizılı• 'c· A' ı nj•:ld ı 

bil" Harp p:ı•lama~ıııı lı_iz 

1 
l'iirkl<>r htı) tık l>ır f.ttıa 

arldeıli~ oı ıız .. 
'"l ürl()eı in doı!rıahı 

t iı Jl,11 , 

c· iıııildt·ıı 
ı.ıPrbur <ı 

f•di~ 0Tll7 lJı 1 \ 

1' ı:ıl.ı r ı 
Xyon 

lnııarı ırnr .... ;rn 1 ıl 

ki fil...ir İ) <l"ı i . 
ticr:-i olan iti 
ı..or~:ııılı_ı t ..... , ı 

edecek n ii L. 1 •. 
tkıı e:-iciilın . 
nıi tel akı.. ich · , ... 
zııııdırki bu , 
\"P mı ~r t 

~f du: t iı. 1 ıı 
\.ı:-; 11. nııı h· 
lıll.\ i.k df•\ ı th. 
ıı·ııhit ,(' i l"'' 
toı lanıa...;ı•ıı t r · . 

: ] 

~ :111 L i r ıı ı ... r ı 

ııda bu
lıindı• 

la IHI Jll 

·Lf.ı lıilt' 

· te"ldk 
hir ~ Pr 

l1 rııı· 

kalan 

tc. hn rnwlde beı :ıher kala
c:ıkıııı~ ız? Hep birden ''Et·et., 
<li~ oı l:ır. Bu '·E, et,, söı.U 
l>ir ıntilıiir 'e imladan daha 
yük,., ·l ... l·ir ıınınu: "özii ola 
rnk alınıııı\tır. Bıı~iiıı dııl.i 
onlar )fo .... hfa 1\nıııale ,·er
ıııi.;: olrlul,laı ı &m.ii, \'C )lu::ı

t:ıf:ı Kı ın:ıl onl:na 'crdi~i 
söz·, 1 utııı:ıkt:ıdır lar. 

Llo~rll) a \ (' ilk Sl'cll H 

bahıs ıne' zıııı ole ııg-11 ı ı• 

Ph IC'r önUı eh: ikı ıı 111°~ ll• 
IJir deb:;.rı tt n L.ı hı · c : im 

ı hir A vn pa Ilaı biııiıı iıı .ııı

lar için ce Jıeı imiz i~ ın f e
lal...ct ııyrlı~ıuı<l:ıı dır. 

ı:::ıt:. ı t l:ll 1,i • h · hul, ı 
uı • f' aı l ıileıı ıııııı 1.ı~ ı 
h:rldrını Bu) t l ... ~lıl t t ~ırr· 
li--'nin f 'ılll' iııi · ..,. 

-Sonu V:u·-

IK' nri Tüu Tarih ı 
\J • 

onur sı 
Anknra 19 (.\.A) -

İkinci l'ürk 'Tarih 
~ 

Konğresi Yirnıi Ey-

A vrııp:ı hn giınkii 'a--ı 

yon nla"mas di 
1 1 İ 

Bas tarafı 1 inci sayfcdc 

._':ıknnın 'ekilligiııde toplaıınw~t r. 
1\1 tli«İn ık ir ei Cl'J ..... i .\bdulh.llıJ.. H.t n 

ğinclr> .:ı:lt 17,2:l te · kdl·tlila.i .... 'l' 1 ıkfı 1 

katıuıı lfı~ ilınl:ırın:ı aiıl \ııtal)-a ~llb·u u l ' 

c nın b:ı~ı · :uılıgııırh t<ıı laıım oliın 111 11! 1 r' 

ıııaıbatal. ·ı okuıımıı\' ' harfri~ H·l il 
Mı m·nıi">r•ci o~lu n' onu t ıl-.ibc1ı B • .._. ( J..il 
iyr gele ıek anlaşma lıakl ... ıruh l iıu· Xu ı.J ... 

tı·n • oııra lı:ı~k a öz :ılım olııı, d gıııdan ıı adı 
<:ilmiş 'e uıut ı.1-iben hı,:/c-ti lıtııumi5 esi H:. 

rak kabul edildi!, ten oııra il.. inci Tı- ..,r iııiıı b. 
topl:rnnmk u 'il~ cd l' tatil rıJilıııi. tir. 

Hr~lrıı:ı t ı:ırı; i c r:ı ... ınd·t B t il 
tek ı ar k ııı. i~ e gdeı el .. TuııLelı 'a1. j e iııin 

0,:ın 

: h ı,or 

O) Jt di~ 
1Pı P gc· 
ı uul~· 
c. cruııil 

lül 19·37 p,,z~rtesi gü
nü ScHtt 10,lfı te Dol-
111<t bahçe sarayında 
top1anRcn ktır. 

hali::i hil<lirıııiştir. ____________________________ -=a __ ______,,, 



(ULUS :sE:sn 8ayı: 7S4 

~~din Beiediye 
l\lyasetinden Mar~in Nafia Mü~ürlüğün~en Mardin Vilayet 

Encümeninden 
~l - İlk kısmını teşkil 1 - Eksiltmeye konulan 
\ ''e keşif bedeli iş: Mardin N:ıfi:ı daireei için 

lira olan Mardin lüzumu olan aşağıda cin~i 
l~baRı Elektirik tesisa- yazıh alfiti 'l'urukiyc. 
ll0/93i pazartesi gü 1 - 250 adt~t k:ııma 

İsa.at 15 de Mardin Be- beheri 2.5 ila 4,00 kilo a~ır 
~e encümenindekapa-
~rr usulile ihale yR- lığında çelik olacaktJr. 
··•ak iizere 24YO sayılı 2 - 250 adet kürek en 
Un iyi rirısinden delikli kilrek 
~e a tevfikan eksilt- olacaktır. 
2 \·ıkarılmıştır. 8 - 150 'l'aşkırma ç:e-

~ll~r ~~J~eıfri!~~v~ kici beheri 0,600 ila 1 ,oo 
·rı temirı atla kanunun kiloğram agırhf!'ında dökme 

ait şartname ve sair C\'raki 
Nafia dairesiyle viliyet en
cümeninde görebilirler. 

lf ektepl~re yaptırılacak 

80 - 100 :ıde<l "'tra He 20 

4 - 6/9/987 tarihinden aded siyah y:ız1 trıbta mu 
itibaren 15 gün miiddetle gelen i--teklilerin yaptıkları 

tem.Hatla h~ddi itidalım bul 
açık eksiltmeye çıkarılmı~ mad ğından 13 . 9 - 987 derı 
olan işbu alat ve edavatın itfö:ıren bir ay i«:inde ve 
kat'i ih:ılesi vilayet encüme- pazarlıkla eksiltıneleı i yapı
n~nc~ yapılacak ve ih.aleden 1 lacaktır. Taliplerin ''illyot 
yırmı giln sonra alitı mep- i encümeuinc milraca:ıtlan 
buse teslim edilmiş oluna· 1 il!ln olunnr. 
caktır. 

E!ttiği ve şartname- olacaktır. 
~~aı11ı vesikaları ayni 4 - SO Varyoı beheri 5 - Eksiltmeye girebil· 
~ saat 15 de Beledi- 5 kilo ağırlığında döka:ıe mek için istekJilerin (55) li-

Mardin Vilayet 
Encümeninde:ı encümeni Reisliğine olacaktır. ralık mu,•akkat teminat ak-

'l, eıeri IAzımdir. 0- _ l 7 Ad~t Manivela · · ı ı •) 1 çasmı vcrmt'ıı ve bu ış er c 
tı. - ıtekliler fenni beheri on kilo ağırlı!rında mcşğul ve alakadar olduO-u. 1492 lira 34 kuruş bede-
~llıe ve proJ·eıeri ı d ~ 
1 1 ve a7ami 2 metre t.u un a na dair Ticaret ve sanat li kc.~ifli • Diyarbekir yolun-
~l~r~el~~_iyes:~de gö- olacaktır. belgelerini ibraz etmeai Hizım- daki 10 aded köprü ve mea 
1~nd~ g;u~et~erıi~~ ~~~ 6 -· 15 Matkap çehuğu dır. fezin tamiratına gelen talip-
( \;I'. (Lağım için) en iyi cinsin. lerin sürdükleri pey, haddi 

~ıı' İhale günii saat den olacaktır. 6 - Bu işe aid <lala rn.yik rörüJmcdiğinden 13/ 
sonra gelecek tek- 2 - Yukarıd:ı. cins ,-e fada maltımat almak iste- 9/937 den itibaren bir ay 

~lsllosta gec•kmesi da- nev'i yazıh olan :-ılati Turu- yenlerin Vilayet encümcniy- içinde ve pazarlıkla eksilt.
la kabnl edilmeyece- kiyenin :MuhammPn bclleli le Nafia dairesine müracaat- mesi yapılacakttr. lsteycu-
tl Olunur. (728) lira 50 ı~uru,tur. lari ilan olunur. lerin vilayet. daimi enciiınc-

v İf~~;;hjr A~k;;iils~·f~~ Alm;K~~is;~~~ca~d;;;
00 

... 

lllktari 
Kilo 

Tahmlal Talamla l • •vak.kat 
Fiati Bedeli r.reminat 

ltaraf S. Lira !: Ura Kr. -
llaale 
bekli 

Tarlla, sin Ye Saatı 

125000 12 60 15750 1181 25 Kapalı 5/10/987 Sali g~nü sa:ıt 9 da 
3500 19 50 6H25 551 88 Zarf ,, . ,, ~ r. 10 da 

2~0000 2 5 5740 340 00 ,, ,, ,, ,, ,, 11 de 
172000 1 15 1978 148 3~ Açık 6J10/937 Çarşamba günü ıa:ıt 8 de 

12000 8 50 1020 7e- 10 Ekailtme ,, ,, ,, ,, 8 de 
4100 16 40 672 40 50 43 ,, ,, • ,, ,. Sdc 
6700 4 30 :?88 10 21 61 ,, ,. :ı ,, r. 9 da 
5 ı 00 7 80 397 80 29 81 " ,. ,, ., " 9 da 
5000 4 85 242 50 18 19 ,, " .. .. ,, 9 da 
8000 1 O ı O 808 . 60 60 ,, ,, ., :ı ,, 9 da 
6000 12 40 744 55 SO ,, ,, .. .. ,, 10 da 
3500 55 70 1949 50 146 21 ,, " ., 10 da 
300Q 55 30 9~9 74 93 ,, 11 ,, u ,. 10 da 

60 840 00 204 15 30 ,, ,. ,. 10 da 
4000 13 10 5!4 8H 30 11 ,, ,, ,, ,, l 1 de 
3000 91 40 2742 !05 65 ,, ' ıı ,, ,, ,, 11 de 

48000 4 50 2160 168 40 ,, ,. ,, " ,, 11 de 
~ 85000 1 15 632 50 47 44 " ,, ,, ,,, 11 de 
atı 8000 23 1 O 893 66 18 : ,, ,, !O ,, 11 de 
~ . 

11~tı~ehir<te Askeri Birlik için Sl/8/~88 sonuna kadar bir ıııenelik ihtiyaçları olan cins. mıktar, t.abmmi tiat .ve tnbmini 

1 • rı gii-terilt>n on dokuz kalem yıyecek, yem ve yakacaktan Un, Sığır eti ve Odun kapalı zarfla ve dığer on altı 
111 Ek ·ı t ·ı . . ~ a~ık olarak eksiltnu~ye konmuştur. ·sı trrıe yapılacak gün ve ıaatlari de gös en ınış olduğundaa löteklı o-

~t kapalı zarfl:mnı tavin edilen sa.ate kadar komis1 ona vermeleri, ve açık eksiltmP.ye iştirak edeceklerin de 
~ ~ ~·edi buçuk teminatlarile birlikte Viranşebirdeki Satın Alılla Komiıyouuna müracaat etmeleri ve s~1113ame-

e 1'omisyoudaa alıııması ilAıı olunur. i 0/24/28/2 
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: SiRET BAYAR : 
: Basılmayan yazılar g ·ri ' erilmez. : 
• Ba~udığı Yer: Ululi Sesi Basıau:ı; ı : .. ............. .. . ... ·~ ···· Ulu 

• 
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