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Onbtrinel yıl 
~ -

Kuruluş yılı ı Atlustos 1927 

liatayda, sivi m aml r 
den iti aren askeriyeye d m 

-
r 

edildi 
Delege Garo 
değ işti rild i 

Antakycı 8 A. A. - ı n1işlerdir. 
~iv~( ınakan1la r se- 1 Garo de!işfirildl 
lahıyetleri ıı i hu O'Ü ı 1 G n-onun verine d .~ .1 

en İtihclren nskeri biııb;·sı Köle tnYİn 
•nak<ın1 I· r:ı de: vret- edilnıişt1r. 

Türk -Afganistan 
Muhadenet ve teşriki me

sai muahedesinin 

MOz lKERESİ 1E BA$LANDI 
I .. A ~'kan~ 3 A.A. - ı Af g<ınista n ile olan 
l~~yuk ~lıllet .\lec- nıuhadenet ve teş
ıs1 hu günkü top- riki 111esai nıu =ıl1e-

lant1" 1 l . . 1· .ı· SltH a ruznaınc· - ( c-sının tenı( ıuıne 

İran Şahı ve Mısır Krah 
arasında 

1 Başbakan 
Ankar<~ rla 

T e~rit ve T eseKKür telğraf ları 
Anluıra 3 A. A. -

I n1 n \T e 1 i a lı din in 

1 ~1ı~ır kralı f ,, rukun ~1'il~.;; 

kız luı nlt şi ile nişa n- 1 

la nınası ıniin:ı sehe

t i 1--· Atatürk ile İran 
Şahı \'e ı\lı..;ır kralı 

n rnsınd:ı çok s n1 i
ıni tebrik ,.c tt şek

l<ür tdğrcıfları ten ti 
edilrnistir. 

Mısır Kralı Majeste Faruk • 

izmirde Zelz..ele 
İzn1İr 3 (A. A.) - yer s~rsıntısı olıııuş

bu sabah :'5,10 da kı- tur. H~\sar ve zayi 
sa fakat şıd<letli bir at yoktur· 

Ankaı a 3 A.A. -
Bnşvekil Cehil Ba
yar bu gün Anka
ra ya dönnıüştür· 

Evlenme yeşı 
infüiliyor ~le .bulun~ n ıııaJde- il ic.1 kn nun lci yiha la

erı nıüzakere et- rının birinci 111üza-rt ve hu • arada 
1 k~resiııi yapmıştır. HüKUmetçilerle f rantocuların muKa-

ır Sovıyet F ılosu Istan- ~il taarruzları ~evam e~iyor 
Proie yakında ka
m uta ya veriiecek 

Ankara - Yurdun 
iklinıi icabı evlenn1e 
vaşının erkekler için bulu zıyaret edecek 

Fıto, Barselon ve Vaiensiyaya da 
gidecektir 

Paris 3 (r\. A.) - bulu, borselon ve 
biberte g:-tzf'tesi hir \T ,ılt nsiya yı ziya ret 
~vyet filosu un .. d, ceğini haber ver
u yıl içinde lstan- mektedir. 

l\ladı id :~ A. A. - şı1ıklı taarruz1'1 ı·n 
Terul cephesinde ikı dün de devanı edil
taraf arasında kar- ıniştir. 

Uzak Şarkta Vaziyet 
Royter ~ j-ı nsına gö bir nıücc-ıdeleye gi
re Hankvu işğal rişilnıesine tarafdar 
için Çinde şiddetli bulnnıaktadır. 

., 
on Ycdivi , kızlar icin 

J -

on beşi kn bul eden 
hi r projeyi hükti
ınet hu günlerde 
nıeclise verecek ve 
p· oj · )':1Z tRtilinden 
evvel o-örüsülec~k-b 'li 

tir. 



Sa··fa 2 ULUS SESi 

Seçme Haberler 

u Sene 
22, 000 Muhacir gatirilece~ 

Sayı 94!! 

Garib Yak·~'.~ ' 
1916 sen3in~a ö!on bir 
~ir a~am ~ifilebiiirmi 1 

Nevyorkta 1016 
Sıhhiye ve İçtiı11ai n<u1olu ınıntaknla- senesinde öln1üs \'t> 

nı u avene t vekaleti nnda yer 1tştiri1 nı esi J merasi 111 le göı;ı ü 1-
- 2 - lü3~ nıali yılı içinde kaı·arlaştırılan bu nıiiş olan bir zat bu 

nemli bir şey varmış Ruınanya ve Bul- göçn1enleri11 iskan 1 gün dipdiri olarcık 
gibi koşınağa başlıyor, 1 g:ll"İstandan ıneın- işler i etrafında h f-1 - soknkta dohlsn1aktn 

Bisikletin tekcrleğ·i 
aı asma iki lira sıkışmış, 
onu çıkarıp belediyeye 
' erdiler ve bisiklette 
kurtuldu. 

hiç IJö~·Ie şey olurınu? l leketinıize getirile- 1 zır lıklarc ı başbn1- vevakındad~ n1nh 
Fakat az sonra biiyle 1 cek göçı nenleri n n ııştı r . Gelecek ınu. ke ı;ıe huzuruna çı· 

Sütten ağzı yanan 
yogurdu üfler deı·le · . 
Ne doğTu söz! .. Made.n 
kı ~ almz memleket da 
bilinde bi ikle le scyn 

şeyler oluyor ve bunun adedini tesbit et- 1 hacirlerİn sa vı s ı ~2 kacaktır. 
cezasın ı Midyath yer· 1 nıışti r. Ekseri vet i bind j r. 
!ere kapanmak suretilc 'T'ra kva ve orta A- 1010 vılında bir 
~~ekiyor. 

Bilmem hiç bisiklet-
hate çıkacaklar için ten düşen adam giir
s0lıir içinde bisikll tP. dünüz mü'! Hen pek 
binmek yasak, şu hal- acemi iken biç unut-
de bizde meydan ba mam İstnnbulda düş- 1 
şı 1a kadar yaya gide-
riz öyleya bir defa da- müştüm. Fakat bu ka. 
fa yakalanırsak bahat bende değil zin-

bu sefer beş bisiklet cirdc idi. Düz iyi ve 
Yar ikişerden on lira tenha bir yol bulmuş, 

Yerecegiz. hiiyük lıir zevk ile bi-

Ticaret Odasının Ö· siklcti sürmeğe başla 
nünden Savur kapı~ıa 1 mı tıın. Birden bire P?n 
ayı ılan acaip yolrlan talonumun paçası zın
barsaklarıın sarsılarak 1 

cire takıldı!. Hay aksi 
bisikletimi hoplatarak şeytan. Bu taktlış beni 
iniyorum. gayri ihtiyari olarak 

Zavallı bisiklet eğer 
dünyada savur kapıya 
giden yolun mevcudi
yetini lıilse idin emi
nimki dünyaya gelmez-
( 

e~ dan başmda ben
n daha evvel gele

füişer liralarını knr-

kork uttu ne vapaca0 , .. , • b 

mı şaş1I"dım , hemen iki 
frene bird'-'n bastım . 
• 

1etice mah1m, bisiklet 
durdu aınm,ı şekil de· 
giştirdi. Yani 'ere doğ·
ru uzandı. Tabii hen 
hiç kıymetli lıisik Ie
timden aynJırmıyını • 
ilk işim kimsenin bu 
akrobatik numeromu 

görüp görmed iğini an
lamak iizere etrafıma 
bakmak oldu. Bereket 
versin yol çok tenha 
ıdi, yolda yalnız kar
şıdan gelen bir Kadınla 
bir \ ocuk vardı, gül
düklerini bana göster
memek için telgraf di
reğini siper alıyoı·lardı. 

1 

., 

Istanbul gümrüklerinde 
Tetkikler yapılacak 

İktisat Vcld\leti lerdc hulunın~ı k Ü 

ekononıikişlerınü - z~re ist<1nbu -

dür nı uavini İhsan , 1: h arek" t etnıiştir· 
İstanbul giinıri.ik- , Bu tetkikler 15 gün 
lerinde bazı tetkik- 1 kadar sürecektir. 

Vatac iy net 

.., 

tren n1üsaden1esin· 
de ölenlerden biri
nin cesedi bu zata 
benzeti l n1İş ve o i · 
siın altında gönıül
n1üştü. Hat buk i bu 
zat ğarip bir tes:ı

düf eseri olarak o 
giin karısından kaç
ınış, yaba net bir ka-
dınla vnsanıavn - ~ -
haşlannş t ı. Gazete-
lerde kendi is111inİ 

Beı 1 in - i\lahkune lniş ol nıcı k ş~ı rt de- ö ! üler a rnsında gö 
rünce bil[tkis 111en1-b \ rHfı n~1~ n verilen ğildir. ~1ezkur::ıjan-

I nun oln1us ve uv, · bir -i:ar0ra göre la nıünas ·bette bu- · 
durına bir isiın albu dcı n böyle, v;.ı ta- bunnı:::ı 1 ıçm oıw 

1 tında vcı scı ına va 11 '1 hainlikt _b~ı un- gizli n1nlıiyette ol- ~ · ., 
nlUŞ oln1a k ıçın ec- 1 nrnsa d.1 ha herh·ı· 1 b şlaınış, esasen 
nebi bir hülcfınıet vernıck vatana ha j ıı.ükenıınd bir bor"' 
·:1janınn devlete ait inliktir. s.ıcı olduğu içince-
gizli 111ahin1<~t ver- binde huluıınn l<ü .. 

AmBri~a~a ölüler günün~e 
200 kişi öldü 

Ncvyork - «()Jülerl da kat) dilnu k su
<n'"ıııt"i>~ dolHvısile Y:l- ret ile 200 kisi kadar 
~ .J .,, ., 

pılan n1erasını esna- öl nı üş t ür. 

sında 140 ı oto nohil Hl37 senesinde «ölü-
kazalara neticesinde ler o·ünü» nün tesidi ö 

~·ük bir p:ıı H ~· ı ser
ına vc ittihaz ede-., 
rek yeni 'b:ı ştan bir 
servet ya p ;111ştır· 

Bu zatın terk"' 
ettigi kndı 11 şin1di 
öl ın iiş olduğ·u için 
kanuni vazivetinirı 

~ 

düzelt ilnıesi11de zor"' 

ran yol a kadaşları
ı iltıh,t \. ediyorum. 
L Ilİ tesyie gelmiş olan
hırla resimler· çekiyor, 
çakelleri arkaya bag-
1 vor ve kornalarımızı 
ö türernk muzafferane 
y )la çıkıyoruz. Yol iniş 
olmak itibarile ne ka
d r lıo-;ı. Fakat ne ya
zı ki b;tedi~imiz sür
atle bisiklet bürecek 
cl(lrecede düzgün ve iyi 

-Sonu Vaı·-- 40 ı boğulnıak ve 30 u, ( snasında !356 kişi 

ctegil. ilu sebepten do- ;--------·---·---- ölnıüştü. 
luk çekn1iyeceği sn' 
nı 1 n·,,, k tcıdır. 

layı ihtiyatla ve frenle 
iniyor u:r. Bu bisikkt
Jerdc hani belediyenin 
ı apishanesine gil'meye 
layik n3 kadar da ya 
ra naz şeyler. Freni bir 
baniye bile ihmal et
mege gelmiyor, hemen 
sankı aşağıda çok ö-

Oıt ao~ul fen Sayfası 
Bir kaç gün sonra 

Zengin yazı ve resimlerle çıka. ~ 
caktır 

1 

Kan kardeşler! 
Y erl: mah kuilanmak, Türk eko

l nomisine karşı borcumuzdur, 



ly abancı ~ası larda 

Posta Konğr si 
Atinada top andı 

1) BI u a k~sa 111 işe 
·ıs • 

t' -.;
1 
'Yacak olnn pos-

« <o . . k ngresı hır h:ıl-
il n l<o . ı · ·1 gresı<. ı r. 

Etniki 2~·5·Jll38 

vinçle selfıınlanına
lıdır. 

25 - 2ô ~la Yl" ta-_, 

G ı ihli vuncın gnzete-
a Ves· " • 

,. "' ' 1 po-;ta, telgr:-ıf lcrinin kôffesi B:ıl-
1.t tt'ft'((>n İrtib~1tlH ı kan posta l«)l1ğ·n·-
ınd·ı IJ 1 . ar ' ~ılkanlılar sınde sö)lenen nu-

b asında ki ınünase - tukla n neşretınek-
etleı·i , 1 1 1 sı (l an1a dır. te ve kongreye dair 

1 
~;ılkeln n1illet-

er · ının her snhada 
Va) 1 

ha herler vennek te
J i rlcr. 

Yurttaı1 
1 e ~ e1'· 

11 kişiye y· l rı 11 ça 
ikisi öldü, sekizi yaralandı 

Kozan - Bunıda ' 111üştür. Bunlnrth1n 
Ya rı111 SC1 n t süren i 1, isi derhal kö, ür 
"' 

şiddetli bir ·Yağ·n1ur h::llİne gel111iş1erdir. 

)'P <rn11s S·ı i nıhev- Sek izi de :1,?.!ı r su-
ö • ' .. '~ 

linin Kötün kövlin- rette vaı·.-ılnnııııs -.., . . 
den on biı· kisi v.ı o· J:ı nlır. biriııc hi1; bir ~ .., M '; 

ınurdaıı korunrn:1k ş yolı11an1ı~fır. bun 
İçin bir :ığ.•ç ııltınd, lcınıı y;ınında hulu
sığ·1ndıkla n csnad:ı nR n bir n1erkeb te 
ağaca yı1Jırıın <lüş. ülınüştür. 

lzmitte in a e~ilec ~ 
Kimya fabrikasının arsası alındı ;

11 
<ın _nş rna la rı n1e- Hu kong rt> Ati na-
nunıyet le gürü leıı 1 <la vaks~k el<onon~i 1 

hallt-'nlcndir. [,,. " · 1 

İzn1it - Sü111e r 1 \'C i. tinılc'\k nıun-
bank tar.afındaıı n1elesi tenrnınl:ın-\.0.111syon 1111 top an-

Bi naena I{ yh pos nla S ılo ıuııda top
t;\ kongresi de se. l.ı nın1ştır. 

m 
Do ttııııııı Tiirkive l··'y • 1 • \ ll un ~.,,. ı,• 
.,,. ·' :tıı ull' ta \'ilkeni . 

nıalik ııg.ı 
tur hulurıııı:ı kla nıe 'ut 
b . Son z:ıınaıılarcl:ı bu 
taııı:;ın l ı · ır:ıc· tı nrtmı,.tır. 

Ma"ıs ·1 "Jk lı f J • Yının ı · iıç a tası . r b.. .. zar ıııda TiirkiYe 
ll\uk "k . 
• nıı ya. ta yumurta 

a atı 
lbrac l'tıni~tir . 
Ymı.ıniı-;tan bile Tiirkiyc 

ih.· Bulgaristan 'e Mıt'rın 
yuınuı ta mü,. teri ·idir. 

Şimdi her iki f~p:rn~ a Tiir 
kh f•d(•r:ı vumurta almak 

• r 

üzre p:ızhrlıga giri~ıniş-
• !erdir. 

yaptınlın:ıkta olan nus\ır. ı\1:ıkine ak-. 
ikinci küğıt ve seliii- snnıı dH sipaı ışedil-
loz fabrikaınızın in- ınis bulunınal<tı1d1r . . 
şaatı <levanı etınek- yakındcı inşasına 
tedir. b:-ıslanrtcaktır. 

Yeni fabrika n-ıız 
039 senesi H zinu1 

ı avından itib·ıren is- 1 
J • 1 

leıneye ~ çalnc·ı kt ı ·. ı 

iz nitte hüvük bir -
Kıınva t~dJ1·1 1 ·;t~ıı111 

lnı r u h n ~· s ı ! ç; n de 
hazırlıkL•r vardır· 
\rsası satıq ahnı111ş 

. 
• 
L 

VaH Konağmın yı
kılan iki oda divarhı
rının enkazı Ye taı;.lan 

15 gün müddetle art
tırmaya çıkarılmıştır . 
ihale günii saat 12 de
dir. İstt>klileriu daha 
fazla tefsilat almak 

----------1 üzre her gün Nafia 
..........____ daiı·esinde müteşekkil 

-------------- ----ı T rahom~an a~· ~~::~;:;;~nalüz~:~~,~ a~r:.: 
olunur. n er Ri h.us~a k~ıra si· 

nekler en u çın 
ve onu y· şatma 

2-4 

17 Çoru!~ Esirg·enıe 
\tıı· c.. 

1· _uınu Genel ~ler
\P11 . (' 
v · ~ 1 t r v <l s ta n b i r 
"'.:lsıtı-:. l .,d . 

' q \'l ·11· ÇO'U f).u < , c -

~tı~1 nasıl bakıla
< &tnı öğret en An-

llele . .. 
ıe o".. .. 13· ti . gutun ı-

llcı s· 
d cı Yısını veni-
eı1 ı _, 
13' ~astırıı11şt ır. 

ı ınnc'ı s • ....... ))' ' ' yı oo-u t ttr a 1 h 
12 c Y ık v;1 zıl nıs 
"t"ne · · İki .111ektuptur. 

llCt S"' \' ...... na l n ı o<rtıl · 
sı ., b • 

Çocul< ların 

beslt ne ceği n i ve nrn 

nıalannın nasıl ha-
zırlcı n~ıcağını öğre
tir. 

Tr thonı bu1 şıcı 

bir h~ıst·dıktır k n
dini ,.e ;ocuklcırını 

koru çare olar<llc 

ly r 

llt r iki öğütleri sık $tk elh: rini ·a-
isteyenJerc kurun1 bunla yıka kt ndi 

ı 
pa rcısıı olanı(~ gön nıt'nd i) ve hn vl unu 
<lerir. «AnknrHda kullan çocuklarına 

bulunnn Çocuk E- i k~llann~;ı ı:iı~~i eli. 
sirğeıne 13- şkrınlı- nı kendı gozunc ve 
r,.111an bir vazı ile çocuklarının gözle
~<lres bildfrıneniz rine sürnıe bilh~ssa 
ktıfidir· kara sineklerden ka

çın ev onu yaşatına 

Türk C\'Inın şe

refli ananesi kiler
dir. 

l{a vanoz, kava
noz reçelleri, şişe 
ş· ş şurupla n oln1a
ya n bir ev, Ç:ocuk
suz bir yuva kadar 
tadsızdır. 

Bu güzel ana ne
mizi yaşatalıın. 

Sayı 94~ 

Kr. 
Bıı ~·ılay 4 _ 
.\ı p:ı :~ 50 
rn Birc;ıl\al ()50 
I Jan - 3 
~ohut 4 50 
~lt>n•iıııek 4 -50 
J 'iri ç .).) ---
~:ılle Y :ıg- UO 
T{ lf' ~ :t,.!.I - - -73 

Zt .'·tirı y:ı~ı 
Yiln 
l>rri 
Ha dem 
ll:ı d !'ili 
( 'P\ iz 

J<'l 

( P\ İl~ içi 
~\falı lep 
~l:ııi 
Kt·ı;:ıııc.· • \:kN 

-
'I Ol. sPl.er 
1\ (t il\ t: 

~.ıh un 
\':ı~ 

l\uru ti1.Uııı 
l'eknırı 

Hal 

b5 
iU 
40 

l:! 
:13 
82 

1.:!3 
·l -

310 
:W 

ESİ 
ABONE ve İLAN 

Şnrtlurı 

-~--A bo e Şal!"tları 

A\ lwı 
• M 

310 

Altı A~ lıgı 4.-0 800 

800 1500 

iL.4.N ŞATI11ARI 
İlfuıın lıener ~atırmdan 

{10) Kuı·uş alımı·. 

llftn nesrinden mesu
li~ et kabul edilmez. 

Uünü geçen nusbalar 
l10) kuruştur. 

urtdaş! 
Yiveceg>·in o·evece-

• ' b .., 

ğin velhasd her şe-

yin yerlisini kullan-
111~ yı yeni içtiınai 

j ahlak cnueder. 
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