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Çarıamba 

SAYISI (2) KURUŞTUR 

On Birinci Yıl Kuruluş yılı 1 Ağustos 1927 sayı: 738 

Enternasyonel izmir fuarı 
merasimle kapandı .. 
Tiirk Tarih 
konğresi 

Milletler Cemiyetinde 
Açık bulunan azahklara İran ve Peru 

hükumetleri seçiidi 
Maarif Vekiii Safi et Arıkan ve bir 1 

,\akara .21 t\. A. - 1 maıındaıı dolayı kon-

çok profesörler nutuk söylediler Milletler .c.em i !et! sey açık b~~unan üç 

Ank~rR 21 A. A. -
l~inci 1"ürl· Tarih 
l\o "ğrt'sinin dünkü 
toplantısında riyaset 
divanı eçiıninden son 
ta konğre ba .. kanı 
l\1aarif Vekili Saffet 
1\rıkan dil kurunıu 
adine .1 1 c;ni Dılnıen, 
~ürk Tarih kurun1u 
g'ent 1 sekret~ri ~1u

% lff~r Göker, konğra 
fohri reisi proftsör 
Pittana birer nutuk 
~ôylenıi lerdir. 

Nutuklardan ~onra 
tl~başkan Bayan Afet 
bır tebliö·de bulun -o 
11lUştur. 

l(onğrenin ikinci 
ltrl1u 1ni toplanh~ını 
bu gün s:•at 15 <le 
asbaşkan Bayan Afe-

asamblesının dunku yerden bırıne İran 
tin başt<anhğında yap toplantısında İspan- diterine Peru seçil
mış ve bu topf;:tntı da yol ve Türk hüku- mistir. Üçüncü yer 
Reisicunıhur Atatürk matlerinin konseye

1 
·ç·ın~ c· c b 

ı · d B e . .101 ~arşam a 

kb~1ra1her erın1. ~ .. aşve. } yenid~n seçilnı~ t~.. ve ,3 Per embe günü 
ı sınet noou ve 1 feplerı reddedıln1ış, l kt 

BaşvekAlet vekili Ce- , nıütdetlcri bitmiş ol- yapı aca ır. 
lal Bnyar olduğu hal- · 

de konğra a
1000

"" Amerikanın Bren Sefiri 
şeref lendirnı'şlerdir. 

Bu toplantıda pro
fesör Pittia ile Türk 
Dili kurumu genel 
sekreteri İb. Necmi 
Dilnıen sözlerini p'ly
lanuşlardır. 

Izmir Fuarı 
kapandı 
Ank~ra !l A. A. -

İ1.n1ir Enternasvonel 
ol 

Furı dün gece saat 
~0.3u da n1erasin1le ka-
pannııstır· 

Ankara 21 A. A. - · cen1iyeti istişari ko
An1erika Hariciye Ne- mitesinin içtimainde 
zareti, Amerikanın hazır bulunuln1~sını 
Brendeki sefiri uzak nıenıur etıniştir. Elçi 
şark ıneselesioin tet- bu karardan nıilletler 
kiki servisine havale J cemiyetini resnıen ha
edilıniş Qlan n1illet1er berdar <"tn1=ştir. 

Almanya ile anlaşma 
tktisat Vekaleti, Almanya ile yeni ) apılan ticaret an 

lai'masının csa.El:ırını ticaret odasına gönd•"rmiştir. Fakat 
bu malumat ta piyasayı tamamen tatmin etmemiştir. Yal
nız Ticaret od~ıııa gönderilen anlaşmay bağlı tezkerede 
anlatma vekiller bey'etince t<isdik edildikten '6onra daha 
fazla. izahat verileceti bildirilmektedir. 



Türk Tarih Kurumu Belleteninden: 
I~~--:-""--~~~~~...,.,.,..~~~~~~~~~ 

ı~ . 1 Şehir f:la erleri 1 ATAT0RK0 Di. LERKEN: 

Vatan ve Hürriyet s 
• 

rzı e ı r zan: "' ( t 
Türk Tarih Kurumu 
A başkanı 

- 8 - Bir Ay Hapse mahkum of du 
Kuneyt ra-dan Şama: llUflt 

~rnrett<'b kuvn'tlcr hır

~ızları ~ok clikkatlı idiler. 
Oular u tda Kemah im
ha. ctmeği rlüşünınü:;lcrdi ; 
faknt Mu~tafa Kemal bunu 
anlayıp teclhirli bulmıdu ve 
arkadaşı l\Hifidi Şama gön
ierdi. 

DUrzU sınırlarında Muatafa 
Kemal 

Attık .Mustafa Kemal, 

akıld., tut ım:ı , laıım ge

le•ı ~1daın olmu~tur. nsm:m
lı l\m ''"tl··ri "lwlidürüı'la 

kar~ı k.ır:,.ıyadtr. Osmanlı 
kuvvatlcri~ıiıı merkcr.d ·' Bus
l'ulharir" dir. Osmanlı dev
rinde bu "Bur ... ulharir,, dür 
züleı in daima JOU\ :tffak ol
dukhı rı hir nwrkrıdir. Mus
tafa K~mal orada bir Türk 
kumandanının mezar taşın

da şu ~azıyı okudtı: 

.HlianU Bey Karra c:de kar· 
ban gibi oldu şehit " 

K arraor. Jlu. ta fa K eına

Jın mensub olduğu ku"vet
Jerio 1 ulun f ııı,:-u ffasrulhar
ririn yakım urla bir ) nclir. 

Busrulbmrir merJ ... eıindc 
toplaıımış olan osmaı 1ı kuv
vctleı i talim ve te biye He 
mc~ğuldurln· Onun yuka 
nsında uürıülcr ga) et kuv
,~ctli 8ilvari \'C piyade kı 

ta:ıtilcı, hir gün, hu o:;man 
lı kuvvetine taarnız ediyor
lar. Taarruz eden kuvvet
ler çok faiktir. Taliııılıaııe 

de bulunan osmarılı ku\'· 
''etlerinin kumand:ıııı der
hcıl )1uı;Uıfa Kcm:ıle nıiira

c ıat rcliyor: .1. "e yap~•lırn? 
diyor . .!u tafa Kemal ce\·ab 
vetiyor: ."Talim ''6 tatbi-

katınıza devanı buyurunuz,, 
J\.ıunandan telaşhı: fa,. 

kat gürınüyormusunuz, hü· 
cuaı edi~ orlar deme~i üıe
riııA ~1u ... taf:ı KC>nwl şu ce. 
vabı veriyor: 

''Evet göriiyorum, ancak 
ben onları biliıirıı; orılar 

namuslu adamlardır kendi
lcrinı..: silah lrnJlannııyanlara 
karşı silah atamazlar.,, 

.ı. ·itekim öyle oluyor. 
O ·mnnh ku~vctleriıı~ hü
cum edenler mukabele gfü
meyince şaşırıyorlar, konu
şacak adam arıyorlar. 

Onlarla :Mustafa Kemal 
konu.,,uyor, şefleıile arka.~ 

d:ış oluyor ve ertc ... i gün 
hep iııi ycrlPı in iade eyli-
yor. 

Bir Salıtekirbk 

j t\1edrese ·'1:1 ha He. 
sinden T'cvfik kızı 

Ma hke111esind~ yı:ı pı-

1 ~ı n duı us nasında 
.\-1ehdiyeye sarkıntı- nıcş'ıut cürd ı1lcr kn
lık ynpıncıkb1n suçlu nununa tt vf ıkan bir 
~1ardidiı~ Necn1ettin . ,1y 111 üdd~tfe h~ıpsinc 
nı~hallesınden Hırn11~ ve derhetl tevkifin~ 
og"'rlu ·rerzi Sdinıin ı ·ı · · _ {arar verı n1ıştı r. 

A1ardin Aslive Ceza 
ol 

Doğu Viliivetler· mlzin 
Uonomi Hayatı 

Kars Vaiisi Takdir edildi 

.-

Ankara 21 {A.A) - retc<1llnn bu \'{')'" p:ı

Doğu vilfayctleriıni- 1 nıuk kopenlti ı'leri bir ... 
Rn tıftdh;cnin ertesi gü- zin ekononıi hc-ıyn- )iği kuruluş iş1erin, 

nü Şanı ~Jandarma kuman 
danı olan bir miralay, mü- tında en ehen1n1iyet- gö ;;ı erJ iği yakın Cl hı-
rntt~b kuvveti LıuluıHluğ'u li iki nıevzu olan C'1U ka ve hHs•msiyettt>O 
yere gelmi.,ti. Kumandan 

1

• la h'lVVHll ihnıc.ll l ile do):ıyı ((,ırs vali İ A~ 
Bay Liitfi ile görüsiivordu. ı " 1 "' J? 1·.ı · · 1 'f' }~ f 'l · . · · . . gt 1r p nnu, ş erını {t .:.yı ) .~.1na ı ( 
M ustara ı~cmaJ de bu I\'t ı- , ' , • / • · · 
maa u~l\et olunuıuitu. Şaıu teş ,ı1la11t ırn1~ k nıak tı-,at veld\lttıııcc bır 
~r:.ı.nd~rma ~\.unıa~danı. Dür- 1 sa dile vücuda ge~ i- / ta!< t ~ nıcu11e gü ı~eri 1-
zü.e ·ın ptiskhrtıılmesuıdc>n rilen canlı h~n•\'7a n ıh- nııstır. 
dolayı Bay Lütfiyi tt>l.ııik · ~ 
cdiyo~au. Çok naımı .. ıu bi: 
adam 01:.uı kumanrfan: hı

yır, dij or, biz pU kilrtınc

dik; onl::ır gittiler. 
.Jaııdarm:ı Kuııamlanı 

israr ediyordu: ıı~yır bu 
mrs'ele i zatı şahanry :ır

zederken behemehal püskür
tiildü divc yazmak J:tzımdır 

I' • 

Müt::ıleacmıdtt lıtılumıyordn. 

Şam Jandarma kuman l:.ını 
zatı şahaneye yazılacak teJ
grafın nıiis,·eddrsir4i k<ilenı<> 

:ılnrnı:;ım Mu--t:ıfa Kemalden 
ıica etti. .Mu:::taf:ı Kemalın 
CC\•abı şu olmuştu. 

-Sonu V nr-

Posta günleri y!ne değ;şti 

- Bil bakayım, on bPş giinde bir dı- ğişcn nedir? 

- A .. hnnu da bilmeyecek ne Yar .. Postalar .. 



~ayra <l (ULUS :SE51) 
r ç 

Mardin As~eri Satın Alma Komisyonundan 
(~1ardin Hudud Taburn İçin) 
'femıoatl 

Milıtarl Liıa İhale şekil 

\~·ıh 
Eksilt uır 

Tarihi Saati 

ıuooo 

ı:wo 

:!400 
:1000 
4~00 

fi 
7 

1:"?4 
313 
135 
J 13 

,, 
... 

24/9/9:W Cuma 

,. r. 

~5/9/9:37 'umaıtesi 

9 
9,30 

10 

10000 
~0(00 

::ovo 
"2000 
20(10 
(j{ o 

400000 
GOOO 

54000 
4~000 

36000 
200000 

12000 

Gto 
l~l o 
:J.JOO 
lötıO 

1000(10 
1200 

24000 

;;7 
72 
23 
11 

300 
104 
183 
32 
19~ 

18 

113 

., 

., 

" ., 

,, 
" 

" 

,, ~ 

27/9/937 Pazarte~ 

,, " 
21..: 19 /937 Salı 

" " 29/!lf 937 Çarşamua 
,, -

30/9/937 Pcr:;-eınbe 
,. " 

1 I H/987 Cuma 

2/10/937 Cumarte'Ji 

.. ,. 

(Mardin Askeri Hastaane için) 
27 25/9/937 Cumaıte~i 

123 
46 
44 
nı 

21 
23 

,, 
,. 

" 

., 
27 /9/9-2.7 Pazartesi 
28/D/!137 Salı 
30/9/937 l 'erı-:r>mbe • 

" 2/10/937 um:ırtesi 

9 
lO 
9 

10 
9 

10 
9 
9,30 
Ü 

10 
!) 

9.30 
10 
g 

9.30 

9 $0 
' 10,30 

9.30 
9 80 
' fJ,30 

10,80 
10 

G:;oo 1:!7 ,, 1/10/937 C1um:l ı ı,30 
Ü( 00 ~ı ,, " 10,30 ı.lj 

,,, ~' 00 :J~ " . . . ,. . .. . 1 ı 
<ttrJın flııdıııl T:ıbııı ıı 't:• A~keri ha. feneııın ıtıtıyncı ol:m erzak :ıçık ekrıltınc. u-

f 'rı ııı tk.ı~ ı\ t korıuıınııstıır. K.ı ~ıl;ırınıfaki t ııilı 1erdp İIHtle edi 1 f1Cekleı'İııılf'ıı ta-ı . . 
~I~ 

1

1ıE·l"ur guıı re saaılu de 11..ı rdiu öatııı Aluıa kouııf'yoınıuda hazır hu lıırııııal:trı 
tıur. 7/11i l6/22 

Mardin Ashri Satın Alma Komisyonundan: 
(.\1cırdin Hudud T~buru i~'İn) 

Jhalt.· 
Miktarı Teınanah Şekli Tarih, Glln Ye Saati 

4:.00 693 Kapah 
zarf 

4/l 0/~37 Pazartesi günü saat 10 
• 

[ ~1ardın Askeri Hastanesi için] 

6000 
5000 

17892 

41 
34 

141 

Açık 

" 
4/10/937 Pazartesi günü saat 11 

" " " " 1 1 ,30 
12 " 

qe,i~ kap;ılı nrf için muayyen 8naıten l.ıir mat en el teklif mektuplarını 'er
~ di;..e lerı iı;irı de tuyiıı edi,en sahtte mu' akkat ltminatlari:e koıııisyoııda bu-

tltn olunur. 18/22/27 /fi. 

" ,, 

1 
I 
1 

, Sayı. 736 
a 

Çocuk 
Çocuk Esirğemc 

1 Kurun1u genel nıer-

1 

kezi t n n-ı fi n d ~ n ç rl< a -
rılan [ÇOCUI<J n1ec
nıu.1sının 51 inci savı-. 

f sı çık n11stır. 

Hakiki hir çocuk 
ınecnıuası ol:ın bu 

/ değeri i J)erğ i i her 
Anne ve Baba, çocu-

1 ğ·una Qkutınalıdır. 
Fivatı ) lcurustur. . . 

Çığır 
i"'\nkarada çıkan 

[Çığır] n1ecn1uasının 
53 üncü . ayısı çıkmış
tır. 

İçinde bir çok fa
ideli yazılar bulunan 
bu fikir. kültür ve 
gençlik mecn1uasın1 

f h.er 1~ürk gencine tav
sıye ederiz. Fivatı 10 

ı kuruştur. · 

UuUSSESI 
Abone ve JJAn 

şartı arı 

~-
1'0 rh.i~ t• finrlç 

tein lef o 

Pç a~ Iıe-ı 20fı 

Altı avhl'>ı 330 ~00 1 • r-

Senen~-• 630 1200 •e· 

İ!dnın beher satırından 

(10) kuruş shnır. UUn 

Otinu gı çPn nusbahır 
10 kuru..,tur 



~- ··•·• ·~·········•••& .. 
: Uma N şriyat yad 1 Jerl : 
: üdtirii : A 

... • .. &lili ............ ... 

: fDAREHA ES : 
: Eski H evi Bf n i H u i,Daire : 

• • 
: Si.RET BAYAR : 
: Ba ılmayan ) :ı1.ılar geri \erilmez. : 
: Buıldıiı Yer: Uhu Sesi Basım "'' : 

Ulus Sesi 
. - : 
: Telğraf Adre \ 11 

• • : lUardinde cc Jus SESi» ' . : 
'-••ft••••••••••••••••••••••• eel 

••••••• < •• • ı Doktor - Ope #atör 

ı S · esen 
ı m it atları 1, • ni aıner. athane· • 

inde mutedi erai 1 yupmnga • 
: • ha lamıştır : 

: Pazartesi ve Cuma günleri ı • • •E ind ~ful aralara n1c aııen hakınaktadırı 
• d.r : Po t hane y nı da, Park artısında • • •••••••••••• • •••••••••••• 

rdunıuzun 

y a 
Ma e rra'arına aid 

albüm 

• ı1•
11

1 rıı••
11

••1
11

r1·1•1
111

•tı·1ııııııı . • J' ' :~ ıı:d I " 1 1 t• 
.nit flud hıud .. ltaı J ' 

Tarafından ıkarılan bu kıymetli 
'e tarihi aibümlerde.. sathk 1çin 

geln işti· 

fiyatları 17,5 v 25 ~urnştur 
Uvezzile ·uden ''e atba· 

················~···· ..... ,. 

Yazı Maki nasın 

7 
1 

Bütün yazı ma~inalarını ger· .ratı 
yeni.i~lere ma!itf r 

tıak na atlma iste) en er 
H ~r e Bnbyi 

a~up e A ~üllaziz ,, 
Rerı e •ituluıfi .. e; n·ta'i)e, ır'!~e 

porsc eıı~ ekerJenı a e ba :ıl•· 
ma -'azası 

Birin ·i adde .. ·uııMra lGü 

TOPT Aı 'f ve PEI Af{E 1H ~ , 
Hekabet kal ul etıııez ucuzlukta ... ,ıt J 

• 


