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tatürk, Ka tayı iç i . 
davet ediyorlar 

aa 

Ankara 14 ( A. A.) Tebliğ; Nyonda devletlerle 
Yaptığı~nız mukaveleyi tetkik ve tastik etmek üzre 
Büyük Millet Meclisini 18 E ylfıl 193 7 Cumartesi 
günü saat 14 te içtimaa davet ediyorum. 

Türkiye Reisicumhuru 
ATATÜRK '--~------------------------------------------------~----------------

J\tatürkle 
\' Uğoslavya Kralı 

arasında 
\> Anknr~ 14 A. A. -
llğoslavya kralının 

t•1l~önüı11ü rnüncıse
Aı·tıle I~ e isi c u ınhur 
"latü, ide Kral ara
t'~lda tebrik ve teşek: 
Ur telğrafları teatı 

~di) n1 iştir. 

~illetler Cem:yeti 
sambie Reisiiğ i 

l~ll. J\nkara 14 A. A. ~ MB 
'%ın~ . Cemiyeti asaınblcşi 
~f! .lığ-ıne ittilakla Ağa lhın 
·~~'1 rrıiştir. Heis vekili ola-
1 ij ta İn~ıJiz. l"r:tndz \"C 
ı. tk, Po'onya ~(lrbest tr. 
~lıt) • ' 
~hab:ı La. ımır:ıhha ... Jarı in-

~dilmiştir. 

Akdeniz Bay Ziya Tekeli 
Birinci Uınunıi t\1ü 

fettişlik B~şn1üşaviri 
Brly Ziyn Tt keli dün 
Diyarbekirden şehri
nıize geln1i~tir. 

ANLAŞMASI 
Aimanya ve İtalyaya tebiiğ edild~ 
Ankarn l+ A. A. 

Akdeniz koııf r. ı nsı ,.. 
anlcış .11;ıs1 dün lnğil-
tere ve Fransa tcıra
fından Aln1anya ve 
İtcılya hükfın1etlerine 
tt'bli<,. cdiln1iştir. 

b " 

Bu ~· rcula ita lya oın 
Akdeniz kontroluna 
işti rfıki için Kont Ci
ya noya bir davltiye 
verilıniştir. 

Cenevrede İtfllvnnın 
" 

kendi filosunun rolu-
nu ve rnevkiini Lonra 
aden1i n1üc.la ıale ko-

nıitesinde n1iiz~kere 
etmt·k şartile Akde
nizJe korsHnlığa kar-

Ho~ geldiniz deriz. 

Yali Yetillmiz 
şı vııpılac -lk hareke- \'alinıiz BavFehıui 
le 

0

İştiı aki esas itihn-
1 \'uraJın izinli olarak 

rile kabul ettiğini söy- Istanbula gitnıesi ü
leınektedir. zerine ilinıiz İlbav ve 

.t 

• kaletine tayin edilen 

[s~I Pekoslova~ya ~~üıkiyc müre~tı te-y 1 rınden Bay Hal ıs Er-
Reisicümhuru öldü gün dün şehrinıize 

Arıkar:ı 14 A. A. ·- Çe- gelnıişlerdir. Sayın 
ko~ıo.,,·:ıkyanm e~ki Heisi Vali vekilinıize hoş 
Cıımlmru Maz:ırik dün gece geldiniz eler, ~1ardin 
ölnıiiştür. 

Biitün Çeko lovakyadn h«l lkının sayğı ve scv-
ınatenı ilan edilmiştir. ği lt'rini sunarız. 



~ayla 2 
ıs 

• • 

Vatan ve Hürriyet 

Er te~ü gün Siı\ari 30cu 

:thıyın hölük kumandanla 

rından lıir yilzba ... ı geceyi 
aı geçirnli-· olan Mustafa 

Keın:ıl ile Müfüli kendi ça

dırına davet ediyor, o ıılara 

bir ça) ziyafeti veriyor. 

Bu ) üzba ı ,·aziyeti ve 
bunu icab ettiren ve idame 
ettirmekte olan adamların 

gizli noktai nazarlarım se
nelerılen beri devam eden 
t criilıe. i sayeoinıle biliyor
du. n M tnf Kem~l \'C 

Müf:u şu t klifte bulunu
yor: 

Arkada 1. r gdı ü~·or
suııuz ki siz asla. kuman
danlık vazifc~i vermiyc<'ek
lerdir. Bunun , ehehi vardır. 
Fakat bana lıu :ı'-i bir va. 
zife ' erilıni~tir. E~er siz bu 
v:1ziffnıılc barıa kontrölör 
olmak i 'ter:..eııiz heu hunu 
temin clı•rim. Yalınız ~ im

diden söylemeliyim ki bu 
kontrol ncticflsirıi kim, P) e 
bildiruıcyeccğ·iııizP dair bana 
namusunuz iizeriıı<> teminat 
,·ermeniz lazımdır. 

Ya:zan: Alet 

3-

Turk Tnrlh Kurumu 
Aba.kanı 

1u:sütia .. eınal bu mü
Jafwz:ı ıle ona siiz verdi. 
lüfit do kcn<.li~:nc iltihak 

etli. 

Havran köylerinde Ga p 

Şamdan çıkan mürettep 
bü~ ük k uvvet, sanki biitün 
Havranı sömürecek gibi, ter 
tibat :.ılırn :;-tı r. Ha\ ran muh
teHf mıntakalara ayrılmı:;;, 

her rnuıtakay:ı bir kuvvet 
tahsi olunmuşt u : Bunl:ırın 

vazife i o ınıııtakadaki köy 
Jeri oymaktı. 

İlk Havran kö~ timle ~Ius
tafa I\eurnl ve Mülit, bfilük 
kumandanmm nıi:;afiri ol
muşlardır. Kfi) odasınd:ı, 

piliç kıza.rtmalan ve ıliger 
nefis yeınt'k ler yPniyor. Er
tesi ~abab Mu, t:ıfa K ~mnl 

Yüzba ıya . u h·klift bulu
nu\ or. 'S •vahatimiz c...:na · . ~ 

sıııda miJ)terek ııı:umıftan 

lıhı:- ·uıize dii:;.e ııi lı< men mi 
verelim? Yuk...:a e ı "Onunda 
tedi~ e etmek iizere bir def
ter mi tutarsınız?" 

O, dl'f ı er tutm~k usulü
nü tercih etti ve Ö) le ~ apıl<lı. 

-Sonu Vnr -

-
Môti'' G W#ft &91 1 T elğraf Haberleri 

•c•ı•,•1 1aa• 

ç· k 
Milletler Cemiyetine ~ir nota . er~I 

• 
1 

Ankara H t\. A. -
Çin hü kuınc:ti I\1 ı llet
ler c~n1iyetinc bir 
nota tevdi et ın=şt i r. 
Notada n1illetL~..- ce
ınivetinde 0z ' oln1a-' ., 
'an de rletler (1 lev-
J ~ 

hinde Zt: eri tcdbi rler 

a lınııınsile ~ lcl1uıd·1 r 
olar~k st<ıf o.nu1 ı ı. 

li, 7 İnci n1cı"ldelerintn · 
tatbi!<ini;iste:11ekte 'e 
siv:-1si istiklalin istih-

"' 
<ln f eden bir t cca \'ÜZ~ 
ınaruz k:dır ı huluıı

duğunu bildirn,ektedir. 

Akdeniz 
60 Torpido muhribi 

kulla ıılacak 
Ankara 13 A· A. 

Roytcr cıj,ns1111n bil
dirdi<rine gö ·e Akde 

~ 

nizde kontrol için yüz-. 

de kırk Fran":z olnHıI' 
üzre n .... gaı ı '1ltnh1 

torpiJo nn1hr ibi kul
lanıl<tCcı ktır. 

Uzak Şarkta Vaziyet 
Ankara 14 A. A. -

Çin tayy.:ı releri b!r 
J;ıpon destro yeri ni 

batırnııshırdı -. • 
"3 anğ·h;:ıy Ct>phesin: 

1\iu tafa lr m ı Müfidin 
yüıiino baktı ve kendi ken
din~, ~öyle bir ınuhakcın~ 

yaptı: "Bu :ıdamın J ap:ıca-
rı .. ey, bl'lli ki n tice itiba

riy le söylememek ic~lı eden 
hiC'apli bir ~cydi ı. Hiç bir 
şey yapnıauıakt:rn ic:e bu 
in~aua hicap ver n mesı l • 
nin mahiye iııi anlamak kcn 
di ve ark~da .• ı için bir ka
ıançtır. O, bu tecrübeyi ya
pabilmek içiu en ııibay et 
bir adamı kusurlarindan do
layı affetmi:. olacaktır. Bir 
adamı kusurlarmrJan affet,.. 
mck bin :ıdamın kusurunll 
ele gcçiriııek iı;in yapılaui

lir bir fel~kcttir._ 

Yurt~aşların Ashrli~ Vaziyetleri 

deki Çin I\ uvvetterı 

J; ı pon donan ııHst tol' 
nıevz i leri haricinde 
yeni bir ınev ie çekil .. 
rniştir. Bu nıc\·zi nıuh· 
tdif nn t ! a'a ·dak1 

Çi ı kuvv< tlc i arrı .. 
'I nda İı't i ba ı da fın 
h l n l r \ i el o ı lı u ğ ll 

sövlenn1ekh·dir. 

lç Bakanlık ııufos ıezl,er 
cleriııde a::ıkt'rlik ' aziyı· r kri 
) ~ızılı buluııını.' an \ :.ı.tanda
şlaı la IJu ~ibi kiınse'eıi kul 
lanaIJ husu.J, ticaret, ::ıa ıı :ı~ i 
ve zirnat miıc::ıseJer sahilı 
lerinin cezalandırılmaları ha
kkında yeni ve mühim lıir 
kararını alakı:ılılara bildirııı· 
iştir. Bakarılığ'ırı bu karnrııı:ı 
göH· alakalı nıak:ııııla ı· z:ıııı

an znımuı huRu~:i, ticaret, sa
nayi \ 'C ziraat wüessc::ıclerin-

de ~ oklamnlar ~ npacakl ır
dır Yol·lanıal ır<la :ıı:;k r ik 
ç:ığırıcla olaıılarııı nufıı tn.
k releri olup olnadığ'ı arcış 
tırıl.cık \l' nııfus teıkeı 1 
elinde askrrJik ımıamt:lı>le 

rine aitl kayıdlar bulumıp 
bulunmadıgı t ·tkik olumıca
ktır Niifııs tezlı..cr eleri bıılun 
mıy:rnlar \ P 11iıfıı teıkere

leriııdı> askerlik ıııu aırıelı ·l e
ı iııe aiti k:ıyı<l olnıı) anlarla 
Lu gibi vatanda\ilar kulla-

"' -
nanlar hakkıııd·1 . ··k' rlik ıı 11 

ıu ileri, eti J,.ıııuı ırndaıd crı:ı 
lar li

0

ıtlıik oluır.cak \ e :ı~ 
rı<'a ka111ıııı takılı ıt (.a ) ,ıp' 
!acnktır. 



(ULUS SE~O 

Mardin Nafia 
Müdürlüğünden Mardin 
. 1 - Esiltıne' e konulan 
~: Mardirıde ·Uümhuriyet 

~eYdarıı yanındaki arsa üze- 1 _ Eksiltmeye konulmı 
~e yapılacak an yataklı ı ;,: ~iar<iiıı Nafia daire,; i~iıı 

Nafia Müdürlüğünden 
tane inşaatı. 1 Hizumu olan :ışağıda cirn:i 

a .. 
2 

- ı~sas kP:;if bedeli yazılı alftti Turukiyc>. ıa93J lira isede bu sene-
11 ı - 250 add kazma ı..,} apılaca k olan k ı . mı beheri 2,5 ila 4. 00 kil o •gır lı vvuo_ J Iiralıl~ Olup bunun. , 11 

b lığıuda çeJik olacnktır. ~ ın liralık malzenıe,ı 

~ \·cut ve (]0000) lirası 2 - 250 adet kürek erı 
kelidir. ı iyi riıı~inden drlikli klin'k 

~ea - Bu işe aid ~artım. ofacaktır. 
.ı \·c· e\'rak surılıırd ı r. , 1 

3 _ 150 Taşkırına çe. 
". Rk ·ı . . l ·ı 1 o ~ ~ sı ı me şartn:uırn.=-ı kici bebeı j 0,(30( ı a , U 

(728) lira r>O ı~uruştur. 

8 - lstrkliler bu ı~ • 
ait :;-~ırtname vı> ş:-ıir C'\•raki 
Xafia da i re:::: iylı• viliiyı~t en
ctimcniııcJp göı ebili ı Ier. 

4 - 6/9/ !137 tarihinden 
itibaren 15 gün müddeth• 
:ıl,(ık ,..k,ilımeye çıkıırılını \' 
ohın i:;-bıı :ılaı, \'C oıJfııaıııı 

•• • k~ıt'i ihal~!5i vilfıy11t eııcıııne-

fi· Muka"clerıctnw ı kilo!!Tam agırlıgıııda dökrne 
~tt liayındırJık i . .Jeri genel olacaktır. c:ıkıır. 
• Qaıııesi 5 - EksiJtnıcyP gi•cbil 

niııcı· yapılacak ,.e ihaleden 
yirmi giirı sonra :ılfui ınep · 
imse teslim edilmiş oluna· 

u ı.... 4 _ 30 Varyoz lwhe ıi ı· 
· ~eşi f, tahlil ,.. silsilei ıııc k içi 11 bt •·k ı i •eı in ( 5:;) ı · 
t 5 kilo afrırlıl!ırıda dökme , k t. '•t\elleıi ~ ~ ralık mu"ak~~t tenıiıı;t a • 

l>toje / olacaktır. . ç;ı sını \' enn.-s1 'e bu ı.)erle 1,ı..YenJer bu ş•rtnamelc- 5 - 17 Adet Maııl\· cıa 1 ıne,ğııl ve •lakadar olduğu. 

Sayı: 780 

i-PİYASA-
Cinai Klloaa 

lcr.--s •. 
_Buğ<lay ___ , _4_/· 50 
Arpa _ ~- ~ 
rncnirçuv:ın 675 -
lhırı 3 
~~ohııt - 5 
~lercirııt•k - -"4- 50 
Piri.~ç __ ~17 

S•ıde Y;ı~ 90 
Tc·re y;ıo-ı 

• h 

Zertiıı \';ıi'rı 
• - · M 

Yürı 

Deri --
65 

--4:{-

Baılenı 
ifö 1 -- - ---ıt- -

Bad~nı içl_ 
< 'c' iz -----(;,.\iz içi 
,\f a~Iep ---25 -
,\1:ızi - -- - 18 

h eı::ıı-;e ... el.;er ~'35 
- - - -·ı· oo oz şrı . rr ,.,_ 

K:ıi); e ~ - - -12fJ -- ~ ~Ci bun - -55 
C..'.ıv ~lU 

~~•din Nafia Daire i~·le beheri on kilo :ogırlıi! nda j na dair Ticaret ' '" :aııat 
.! et da; mi eııeii m rııi ka- 1 "e 01 aıı • i 2 met re tııl ıırıda be ı ge l eriıı i ilı raz et ıncsı 1 \zı uı- ı 

t •Qe görrhilirler. / olacaktır. J dır. 1 

~ 27 /~/937 t~r~.hinden I 6 _ ~5 Mntk~p. çu.bıı~u (j - Bu işe ::ıi<l c~al :ı Haf - · - ~-
en bır ay nıuddctle 1 (L•ğıııı i~ııı) eıı ıyı cınsııı 1 fazla malfiınat :ılıııak ı<!e· l';l,;ti;z---ek~il!ın:ye ~ıka.rı!ıı;ıı 

1 
den olacaktır. ycn_Jer~rı Vi~:1y?t enc~.inıenıy- ~ııçıık 

l\u
0

rıı İİZÜlJl-

bu ı şıu ıhal<· ı \'ılayet 9 _ Yukarıda cins ,.0 le Nafıa ılaııe>ıııe nıurnca•I· ll•------••••
1
• 11

1 

Ctıcünıeniııce yapıla- · nev1 vazıh olan :olfüi Turu. lııri ililn olunur. 

'· , . . kiycııi~ Alulıanıoıen beJeli 15/17/l /20 • J; .. kl'ilfmeye gırehıl-
~foı istt kl:Ierin (120'J) ııtm 

teuıiıw t akçasını \'er
\'e 1 / Temmuz ı 937 
\·e 3645 sayılı re~mi 

Ui~~~~.1i!U- ıl~~-'.jij~ 

• ile ne ir ve ilfm olu- j >11 

~'Uteatıtıirlik ve..,ik:u;ile 
1 "aıiye t i hakkında ti 

SIVASTOPOL 
önünde ... 

(}dasırıdan nlıuan bel
;~ .işin ehli olduğuna 

\ • 
11
Yet \' Cf'..ikasıııı gö~-

1 ~arttır. 

Şimdi.ve k:Hlar hiç Lir nıiiellifin tl'nıas etıncdiğ'i \ '.C 

1 Türk nıatlıuııtırıda ilk d(•fa tefrika eılifect:'k olan • ı 
vasıopol h:ırbi, diiııy:ıHrıı ıtidi:;-irıi degi~ tireıı bir lwrptı:. 

~ ~' raıd ke~ fiyedP da
bu iıı~aat i~irı vcık--ı, 'Y 

~- llıııış ohm ' 'e hali 
ınevcut bulunan 

le! Bu Yeııi tefı ikH~ i ba~t ı ıı sona k<ıd ı r lıiıyiik lıır 
;ıJflka , e heyt•caııJa takip Pdeccgiııizi şimdiden r-:iiyJi
yeuiliriı. 

Bir devrin hütüıı husu~lyetlerini \'e İÇ) üzüııU bü
tü:-ı çıpJaklı~ı ile ,.e harikuliide \'akalarm hik!lyesi ile •1r liralık in~:ı:ıt mal- ı · 

tıq~ de nıüteahhidirı ay. 1: 
)I ıt InukatıiJinde ka
~ıtıeai mecburdur. 

~la il iş hakkında da. 
~ ltıaf fimat :ıJınak is
"tı~ Mardin viHlyeı 
~ lle Mardin N:ıfi:t 
~ '"'·" ı ·ır. t. ~uracmtt arı ı .m 

10/13/15/17 

öğreıJeccksiniz. 

11 Eylül Cumartesi günü 

KURUN 

ULUSSESI 
A bone ve llAn 

şartları 

Türki~·e Hariç 
tein için 

Gt; aylığı 200 

Altı a) lığl :J50 600 

8f>ııeli7! 650 ı200 

İJilnın beher ~atn·ınuan 

(lOj kurus alınır. i8Jn 

neşrinden mcsuliyetlka
huJ edilmez. 

Gtinil g-PÇPn nushalar 
10 kuruştur 
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: UmamNefriyat ve yazi işleri : 
• Udüril • • • 
: SiRET BAYAR : 
: Bn ;ılm ·an ~azılar geri verilmez. : 
: Basıldığı Yer: Ulua Sesi Basımevı : 

MA o· ' E 

Ulus Sesi 
: İDAREHANESi = 
: Eski Halkevi Binası Hu.ııMi Daire : . , 
: Teliraf Adresi : 
: Mardinde «Ulus SESİ» : 
• • .. 

"-••R•••••••••••••• • ••••••• e 

ORTA U ~ 

ayit ·· ka~ul şartları 

M At 

················~···········-~ 

Aylı~ o~a ıecmuası 
s · ci SA ısı 

Çok güzel bir şekilde çıktı 
• 

DE 

Yüze yr~ ·n rs;m e son m J~gle ! 
el i.,e ç ş : ~ı ri 

Evi, yuva yapan kilerdir, 
Ev Kadı n ı , cs, cı p c.~ohı bın kadflr kilC' 

rini de d üşün: !}'· 
Her u.e-. sime göre 1 eçel 'e unıplarını ı.aıır • · 


