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- SİYASAL GÜNDELİK TÜRK GAZETESİ _- ' 
SA YlSI (2) URUŞTUR 

-
On Birinci Yıl Kuruluş yılı 1 Ağustos 1927 :sayı: 787 

Balkan Antantı Devletlerinin 
Delegeleri 

en ·r e bir toplantı yaptılar ı u a z g çil 
Tayyareler Naııkini bombardunıan 

ettiler 
AnkLtra 22 A. A. - 1 Akdeniz vaziyeti üze

Ba lkan ntantı dev- rinde tanı bir fikir 
1"c4rinin delegeleri dün beraberliği rnüşalıe-
CeneYrede toplann1ış- de etınişlcrdir. 1 

lardır, n1cn1lek< tleri- 1 ntnnt dain1i ko.1-
ni alak;ır eden hiıtün seyi 193 İkincikanun
b~ vntlnıilel nıe"ekler da Ankarada topla-

Ankara 22 A.A) - lerine bir çok bon1ha-

"' iizeı inde ve bilhassa ı nacaktır· 

" 
lim re r esörl r 

Japonlaı-Şanğhay ce- h'r düş·1ıüş ür. Çin 
pe~ i ıde l ... atien 11110- hüktin1clİ Na nldnin 
takasında uınun1i ta- 1 bpn1bar<lun1an edi( .. 
arruza geçn11şlerdi~·. nıesini ~\illetler Ce-

1 Tavyareleri de ı 1an- 111iyeti nezdinde pro-
1 kiı;İ . bon1barduınnn testo etıniştir. 

Aslceri müzeyi, Topkapı Sarayını ve 1 etn1iştir. Çinliler dört İndi YH) h ıntnta-
d h b. k 1 • ezdi le . J:ı pon 1 a yyan sini dü- kasında hin ko•era 

8 a lf ÇO yer efl g I şürdükferİ iddİ~ tt- VHkası İ{Sbİt \'C ~1an-
ı\nkara 

22 
(A.A) _ gezınişlerdir· etınektedirler. Şehrin çokoda iki yüz v~ba 

·ı kalabalıl 111c1halle10- kaydediln1iştir. 
l,inci 1 .. ürk Tarih Konğre snat ıı te 
I<onğre ine iştirak A. b:.:ı~kan Hnsan Ce
~d~n :cnt>bi Aliın ve \ nıil Canıbdiıı Bas-
I)rof e. örkr bu gün · 
\ 

, .. ft.l . 
1

.. ı lulı1 l ığ·ı nda topla nnnş 
t 'ıH·ı ı n UZ~\'I. op .. c- ı 

ski osl a~ya um u r isi in 
enaze mera imi •a ıl ı 

1( · S ı ve Rt:ısı unı uu· Ata-
;., pı san vını, .. u - 1 

tın Ahn1ct ve .\ya- türk bu n1etot hu- Merasiıne 1000000 kişi iştirak etti 
sof''" C'llll ileri 111 ve 1 zurln ri ı~ topla nti ·a 
Yeı~e bnınn Sarayını şeref vernıişlerdir. 

Japonya nezdinde teşebbüste 
bulundu 

nkara 22 (A. ) - tün n1eı11leketi ölü-

Çckoslovakyaıu eski nün va iyctini ·erine 
Cunıhur Re\"i ~tosar- ı getirn1eğe, onun e .. f'

yikin c naze nıerasi- rini ikınnl etnıeğe da-
l ıni dün ytlpılnuştır. vet etnıiş Ye koınşu-

\ 
Bu merasin1de butun~ larınızla ve vrupa 
n1~k üzre Prağa bir nın ,-e bütün dünva
ınil yonda n f :ızla 1n- ' nı 1 diğer nıilietle~ile 

Ankara 22 (A.,\) - 1 ş1 j~pon hiikunıeti S<:ln gelıniştir. 

1 

dostluk dnin·si dahi-
A nerika 1 <t nkinin \ nezdinde teşebbüste Reisicun1hur Benes linde yaş~ya lını de-
bo,·nbardun1a111na kari buluon1uştur. 1 1söylediği nutukta bü.. ıniştir. 



'ayla 2 (ULUS SESI) Sayı: 7R7 
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Tllrk Tarih Kurum" B~lleteninden: 

ATAT0RK0 

Vatan ve Hürriyet 

u-

azan: Alet 
Türk Tarih Kurumu 
Asbaşkı.ııı 

- Ben böyle bir sahte- j ticaretb!lnesidir. DUkk!tnın· 
kfirlığ'a alet olnmam, e a en 

1 

önünde duru~ oı lar .• \yağm
ortada. galib m:ığ'lupta yok- da ay.ıkkabı yeriııc na'iıı 
tur. Fa.'rn,t hakikalı ...,öyle
mek l!l.zımsa onlar kazmıdı
lar. 

Ş:un jan<larnrn. knmand:ı
nı: Sen heniiz cahilsin: Za
tışuhaneyi arılanıamı\'sın de
di Mustafa Kemal l.ıu ser
sem adama ., u c .. \ abı verdi: 
lh•n cahil olabilirim, fakat 
z:ıtı~ahane olan zatın c·tlıil 

0Jm1ması vf sizin gibi1erin 
mahi\1 • tirıi aıılı~ .. bilme i Ja
zımdu. 

~etlee 

Bu ) az.ımn lırı~mdaki 

ilk ciimkye dönelim: Şam
da Hamidiyc çar.,ısırıda, iiç 
Türk zabiti. Uu zubitler 
Mustafa Kemal. Müfit \'C 

Lütficiir. Bu Lütfi Havran 
h:ırel..fttmı idare t•tmi:;- ohm 
kumandandır. Çarşıda Yil· 

bul•man bulunan bir adam 
t:ıkır tukur yürü} erek kcn
dilnine do~ru geliyor ve 
dlikkfrnıla oturacak yer ol
madığı iciıı diikld'uıın \)nil
ııe Llr kaç sanılalya lwy
dunı) or. Mustafa Kemal 
meraklıdır: nu kk!'i.nın içini 
görmak istiyor, giriyor, raf
larda uir takım hafif c:;-ya 
"'ar. Ortada. uzun bir masa. 
dım1~ or. Bunun üı:;tüude 

f elsefcyc, iuk ılftb::ı, sosyali-
! zme, t1bb:ı aid Fransızca 
1 kit<ıplar v:ll'. ~fu .. tafa Ke

mal bunları karıqtırıvor ve . . 
ticarethane sahibine soru-
yor: 

- Siz Tücc.:armı ınız, fi
lozof musunuz, doktorınusu

nuı ııe"iniz? 
Tüccar 'Mustafa şu ce

rürlerkeu Mustaf. Kenrnl ı 
vabı veriyor: 

Tüccarım, bu l:itaplar 
eskiden kalıııı~ şeylen.lir. 
Unutuıan,~k iı;in ara sıra 

dikkat e<li) or: Bay Lütfi 
nin ayağında çizme p:mta
lonu var: fakat kundurası 

bir çizme drğil, :.ılalfrdc lıir 

~yakn hıd r. Bu, rgn bir 

okurum. 
A raLlan gHnkr grçiyor. 

1 1 Şehir Haberleri 

Bulğar Ordusunun 
manevraları 

26 EYLO DA BAŞ İV R 
Ankara 22 .\. A. -

Bulğnr ordu\oıu 20 f.:y
ltil cıkş~unından itiba
ren Pop~ıvo '.J ~hri ci
varında üç gün ~üren 
nıanevralar _,rnp:ıc<1k

tır. ~lanevralar bizzat 

kral tarnfınd«n kf

şad edilec k 'e kn1-
hn 19 uncu' ıldönün1ü -
n'lii n~sehet i :~ nı::ı ne,· ... 

ra sahasınd<ı hir gc;id 
resnıi Y" pılac-ı k t ır. 

Inğiltere ve F ratısa 

italyayı 
Büyük bir Akdeniz devleti oiarak 

tanımamazlık etmeyoriar 
Ankara 22 ( A..A) pıiacak un1ui:1 tadi-

İngiltere Fran a ltal- latı tesbit etn1rye da
vavı bü)1ük bi,- Ak vet etn1iş1erdiı. 
ol ..1 i 
deniz de\'leti olarc-tk talya bu dnveti ka-
ta nırna nıa zlık etnıe- 1 bul ~t :n ;şti r. 
diklerini söyledikten ı l~eyter Aj ınsı P;ı
s~nra 3 ıneınleket de- , riste )'<'! pıhıc:ı k n1ü
nız ınütt Ju,ssi"lt rini ıı z:., k~relenlen İta lvn n 

1 P<tr~s~e. lopl;!n~rak tHklifleriniıı N );<>•~ 
kendısınınde N 'on an- l<o ıf rans1:1:l tevJi ed•"' 
IHşnıasının tc11;ini için 1 c ö·ini bildinnckte-

·~ 
bu nnhı ~ ırnlanb \'n- d•r. 

. yanJ.-:l:I-. c , ri d ~il e, mu
hakkak bir ~efalct m. nza
rasıdır . .Must .. d .. ı f..cnıal bu 
mm .,Pbrbiııi Bet) J .rilfiden 
soruyor O, .,u cc' :-ıbı 'c
rivor: 

Dir gece Mustafa K.()ııı:ıl , 
.Müfit. Doktor Mahmut ::?> 
ve 1..htli, 'l'Uccar l\lu taf.ı
nm evine gidiyorlar. amın 
çıkmaz karanlık bir soka- ı----~-----=--------------

Kemal, lrnkil .lt gördü
ğün gibidir. Ut.ndan bHşka 

pautolonum yok. 

Oç arkadaş ç:nsıda yü
rüyerek bir köşrde, içine 
ancak iki üç adam sıfrahi
lecek, hilcrJ kabilinden bir 
dükkfmııı önilııe geliyorlar. 
Burası tüccar Must·1fanın (1) 

(1) Çorum Saylavı Dr, Bay 
•utafa Caatelda 

ğında bir e \in kapı~mı ça
lıyoı h r. Tüccar Mu taf::ı, 
elinde bir lfunba ile k:ıp1yt 
:ıçıyor, "Buyuruııut eli) or. 

.;.nnda dllnya karaıılık
tır; bıı e\·de k:.ı.rnıılıktır. U 
gece. yalnız doktor ''l'ya 
tıiccar Mustafamn elindeki 
lamba ışık vermektedir. 

(2) Mustafa 'Kemahn mUf
rlt lnkdipçı arkadatlarm
dao bld 

-Sonu Var 

ı Polis Enstiitüsüne_ 
j Başkomiserimiz Çankaya da gidecek 

15 Jlktcşı iı de derslerine Umum :MüdiJrlüğ'ün cıııni-
başliy;ıc:ık ve C'umhııri~ Pt yet te.;-kilfitı içiı·de kıdenı, 
B:ıyramınd:ı nçılma tö. c·ni ehliyet.' ı• diğ-C'r :ıranılan şM~ 
yapılacak ol:ııı Aııl-..:ıra po- 1 .. b .1 b t"t"''c 
1
. ar ı.ı aı ı e u en" u ıı_ı 
ıs enstütüsii yük~ek 'o orta · 
kısımlarınd:-ı okuyacak nam- kabul edilen B~ komiser]t r 
zctler Emniyrt Umum Miı- :m1 sında Yll:'.i) NH11İz DaşkO· 
dürlüğü tarafından seçilıııiş misi Bay 1brahİ"l Çankaya 
bulunmaktadır. da vardır. 



i~nan~a 
ı;istler 

I 

\a"i\dana - Buraya 
g-lanı kaynalylar .. 

~il gelt>n ha beri ere 
f)re, Suriyedc ve 
hnanda fc1ş:zı11 pro-
ıtr.1 d b ·· -k b' ~' tı ;.'Si U \'U l r 
~ . ,/ 

illıyetle de\·a n1 . et-
1ı:k lt4d i (°. 

,ll;,. kıç gün evvt>l 
·tıh,,nıı<la 23U l<işilil' 
: f nşist. grubu, 1.: o 

1 Şf11a k için toplan
Kl sırada polis bir 
~I h . <ın vn pa1ış Ye e-
~11lİ t~vkif ctnıistir. 
1 • 

Dıtan ilk tahkikat-
~ Sonra bunlardan 
tYih kırkı kefillet
ı"hliye ediln1iş: ha 
~~l' 
~ ın on elebrışı hı-
llınn 1111şt1r. Lüb-

ııll. 1 . . . 
el \ 1 ceını vetı n re· 

~~tıtun a<;di; an) 
1 ~ ı . . . d \ vUJenın reısı t' 

ı· ltı ll::td in ıd i r. 'l"a h
~·ı 
.ı: t Ut:Yaın etnıek
~lr . 

Çocuk 
(' 

~;ll0 c u k E irğenıe 
. ·11u o-enci nıer-

'ı t.. 
~ t<lrcıfindan çıka-
~~ [ÇOCUK J ınec-
~ıh . . 

~1~ ··ın 51 ıncı sayı-
fl'lıstır. 

l'. k (ı\ • k 
ı i bir çocuk ~,)) 

" tıası oh1 n bu 
~~ti' 
~t 1 Derğ iyi her 
~· Ve B ıbn, çocu-,, 1 
ı, .. 0 cutnıahdır. 
H'tı 5 l<uruştur. 

(ULUS SE~l) 

Mardin Nafia 
müdürlüğünden 

Çığır 
.nkarada çıkan 

ı - Eksiltmryc konu- [Çığ·ırJ 111ccn1uas11un 
lan i~: Mardiude Cııınburiyct 53 üncü sayısı çtkn1ış
ıneydanı y:ırıınchlki arsa tize. 
riııde yapılacak (SO~ yatcıklı tır. 
Hastahane iıı.,aatı. İçinde bir çok fa-

2 - E-..:.ıs kc~if berleli ideli yazılar bulunan 
(3i393) lira isede im f'erıeye 

1 
bu fikir, kühür ve 

yapılaC'ak olan kısım ( 16000 ı l' I 
·. ( . . o· "ne ı ~ mecn1uasıoı lıralık olııp bunun 61 bın ~ • ... .. . 
liralık meJzemesi me,·cnd Ye her ) urk gencıne lnv-
(10000) Jir.ıo.:1 ıwkdidir. siye ederiz. Fiyat1 10 

3 - Bn i.~e aid şartna. kuruştur. 
me ''e en:ık ,. mıliırdır. -----------

A - Eksiltme şartııa Mardin Beiediye 1 
mesi 

B - Mulrnvrlename Riyasetinden 
C - Bayındırlık işleri 1 - İlk kısmını teşkil 

genel Ş<H'tn:ınıe i eden ve ke~if bedeli 
D - l\e:;if, Tahlil ,.e 206S9 lira ohm Maı din 

~ilsilei fiat ced vellrri kasaba --ı Elektir·ik tesisa-
E - Proj tı 11/10/9:17 pazartesi gü 
lşteycııler bu ş:ırtn:ıme- nü sact 15 de Mardin Be

Jeri M~rdiıı • ~:•fi:ı daire. iyJP lediye encümeninde kapa-
Vilttyet daimi Encümeni Jrn. lı zarf usulile ihale yR-

Cin i 

SA-
Kilo u 

- Kr. --sn. 
:------ı-4 50 
Huttd<ı~ 1 
Arpa -3 "75 

·---
Un (Hirçuval 675 

Mereiuıok 

J!iri.ıç 

~<~e faF--
Tere 'ao-ı 

~ t'I 

Zeytiu y:ıgı 
Yün --Deri --
Hacleııı 

ifadem içi 
Ce,iz - -
c.,, iz iÇi -

::3 
5 -----
4 50 

17 
90 

65 
4:-1 
ö' 
ın ı-

- ---70 

~-ıaıııep- - 25 -
Mazi- -16 
Kesme Şeker -35 
Toz şel~er 32 
Kalt\'C - -125 
Sabun fıfi 
çay -- ~u--

-KurıJiizunı - 15 
~- -- - -l \')k ıııez 12 

leınindc gfüe bilirler. pılmnk üzere 2480 ~ayılı 
28/9/937 S:ılı g-ünii saat kanuna tevfikan eksilt-
10 da k:ıpalı wrf usul!IP meye çıkarılmıştır. H:ıl --
.Mardin cfaiıni Enrümc>n a~ti- 2 - Bu i~e girmsk is- l'a:-tik 

40 
--ı-

teyenler 1532 lira mu,•ak -~ııç~ık--
re~inde ihale:;i yapılacak bn kat temirıntltı. kanunun 111 •---------•• 
i~in taliblcri tPklif zarflarını tayin ettigi ve .. artnarne-
kanunun tarifi vccihlı' imla de yazılı ve ikalarJ ayni 
ile ıhn1e glinü olan Hlı gn. gündcl saat 15 de Beledi-
rıU sa:ıt on:ı. kaıfor Mardin ye encümPni Rei Jigine 
Daimi E: cnmcn Hiy:ısf'tine Vel'meleri lazımdır. 
vereceklerdir. llıale ~natın. 3 - İstekliler fenni 
dan soıını , erilecek teklif şartname ve projeleri 
ıarflan kabul cdilmiye<'eği ~lardin Hclediyesinde gö
gibi l'ostadıt vaki :rl'çiı.:me recekleri gibi 5 lira mu
lerde mazeret tc:;;kil ctıııiye- k~bilınde suretlcl'ini ala-
cektir. biliı'ler. 

4 - İhale günii aat 5 - Ek~iltmeye gire bil. 15 ten sonra gelecek tek-
mck ic;in lstı,klil riıı ( ı 200) lifler posta gec•kmesi da
liralık t 0 minat ~kçe:":iııi 'er- hi olsa kabnl cdilmeyece
rnesi Ye 1/Temmuz/937 ta. ği ilan olunur. 
rilı ve 3645 sayılı resmi ga. 17 20/23/25 
zete ile neşir ve ilan olunan 
mütea.hhidlik vesikaı:iyle Mfi. 
li vnziy.,ti hakkında Ticaret 
od:ısından alınan belgeyi ve 
işin ehli olduğ'ıma dair eh
Jiyr.t vesikasini gii8termn i 
:-;arttır. • 

6 - Evraki keşfiyPde 

dahil \ e bu in,.:ıat için vuk
tiyle alınmış olan ve hali 
hazırda rnevcud bulunan 
(6000) liralik inşaat melıe-

.. 
mesini dPmüteahhidin ay. 
nen ııak1d mukabilinde ka
bul eyleme. i nıecburclıır. 

7 - Bu iş h::ıkkıııda ıia 
ha fa1.la malum:ıt alm:ık i~
teyrnlerin Mardin Vilfıyrt 1 
EncümeniylP Mardin X11fia 
daire ... ine müracaaıJarı i1fin 
olunur. 

2-4 

~ 

DlıUSSESI 
Abone e ilfın 

şur.tları 

Cç a~ lığı 

Altı aylığı 

Seneliği 

TürkJye 
için 

200 

350 

650 

Hariç 
lcln 

600 

1200 

İIAnın beher satırından 

(10) kuruş alınır. Hlln 

neşı inden mc uliyetlka-
bul edilmez . 

Giinü geçen nusbaJar 
10 kuruştur 
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: Um~mNeşrlyat e y zi işi ri : 
: Miidilril ~ 
: Si.RET BAYAR : 
: Basılmayan yazılar geri \'erilmez. : 
: Bamldığı Yer: Ul S si Bruıım ı : 
~ ·~aa••••8 aes•••~••Oe •••••"' 

A 

Ulu 

•• •< • • •••••••• 
Doktor - Operatör 

• 
aı ese 

li:,•a l::ırın1, ~eni aıııeliy:ıthane
inde muted ·ı şeraiti yapmnğa 

baslanııştır 

Pazartesi ve Cuma günleıi 
:Evinde fukaralara n1ecc~ınen baknıaktadır 

Adre : Postnlıane yaomda, Pa1'k kar ·ısında 

evralarına aid 
1 s 
1 m 

Tarafından cıkarıları bu kıyrnetli 
ve tarihi a;bünıleı de:ı sal1ık · · 

gelmiştir 

iyatlan r ' ve 2 1 ur ıştur 
Ga:ı.efe mu ·e7.Zileri iid n \'e l\latba· 
n'~ dan artı'\'uuz •• . 

Yazı 

., .. ,. .. .: ..... ... ... ... .. : 
: IDARERANESl : 
: Eski Haikevi Bina l Husu i_o.aJt' ~ 
• 
11 

Telgraf Adre t ı 

: lUardhule ıus ESİ" ! 
11 / 

•••••ıı::•••••9'••••a• ıııı•w ••••" 

• a ınasının 

ıf t'~ 
n nlma '° i§te' t"'n e ~ "i~tin rrJ'" t 

t ·ın ~s H: by" t~r ~ ic f rlt" 

arın~as 

Bir:nci CaddP. .. ·um:ırn 100 

Top·r A~ ve i:.l( \ KEı 1Di·: 
I·ü·kabei k:ıb ıl d ıcı uct.zlı ı ... t.ı l": t ~ ' l r. 


