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Dahiliye Vekaletinin 

u • iifettiş ve valilere 
miihim i tamimi 

Ank~rn 15 A. A. - D,ıhilivc Vekili ve C. 
~· Pdrtisi genel St kreteri B-ıy Şükrü K · ıya 
~ınunıi 1tüfctt : şlere, \'.dılere ve kaza ı,:ly
'11rıl<an1larınn «•Ş •ğıdaki tan1İn1İ g<>n<ler
ll1iştir. 

l 1 - 'ffirkiye Cumhur Heisi AtatürkHn yiik~ek teLllp;
eri ikinci marJdededir. 

2 - Nyonda de Jetle ·le yaptı~ın1ız rnuk:l\ elcyi tetkik 
\'e ta dik etmek üzre 'für~ iye Biiyiik Mil et Mf'rlisiııi 
l~/9, 937 Cum:ırtc i günü saat. 14 de içtiınaa davet 
l!d;Yoruuı. Tütkiyc Ht""İ,icuınhuru 

ATATÜRK 

3 - Bu tebli·"i- Anadolu AJ·ansı ile ııe:;ir ve tamim 
~d· e 

•luıiştır. 

4 - Hu tebliğ'i alır alrnaz elinizde ve eınriniıde bıılıı
n:m resııı'.i \·e hu usi her v:ıı-;ıta ilıı keyfiyetin vllfıycti· 
nizde bııhııan Sllylavlara bizıa.t \ ' C şahsan ibhığım 'e 
~ayın Snylavlarm o giiıı içlııııacia. bulunmal:umı tcınicı 
e<lrcck bicciimle ve~aitin emirlerine ilııar edilme-ini 
\'O hazır IJııluuduıulmar;uu rica eıJ erim. 

5 - İşbu emri aıtlığınııı, hükümleri ifa ettiğinizi 
''C harıği ~aylav ark;ıuaşlara tµLJiµ-aıta bulundunuz ise 
bunla rııı ;ıula ı ırıı tclğı afla nıakirıc başında Lana lıih.li-
ı ilıne:::iııi dilerim. • 

(} - Müfetti.) Umumilere, bUtün Valilere tebliğ edil· 
miştir. 

7 - l:~iu müstaceli~·etine binaen ve ihtiyaten lıu teb
liğin bir :mreıi lıütütı KaymakaırıJara da verilmiştir. 

Dahilivc Vekili ,.e C. H. P. Genelsckrctcri 
· Ştlkı-U Kaya 

1 l l~~eniz anlaşmasına ~air olan ~anun 
\I ismet Inönü tarafından 
,ı müdafaa edilecek 

Türk-Alman Ticaret anlaşması 

Bay Hitler 

! .. 

~ l\nkarn 15 A. A· - Akv~1111 asaınblcsinin 
~~0nda inıza edılnıiş Tü kiyeyi ten1sil et
d·ı ~ anl:1ş l1anın tHs- ı n-: ekle hullln ~ın H., 
~11(1ne n1üted<1İr kn- ricive \ 7ekili Dr. l'. 
A(tı Büyük l\1 i 11 et RüŞ' ü Arasın. Ank~
(· ~ c l isinde b;z. rH''<l gelınesıne lü-
''t . J 1
11

,. Bc:ışvc kıl İ .;n1et zunı ka lınn n11ş o1du-
tt~.1U nıüdrtfiıa ede- ğunu Anado'u Aj n
kı ciht:tle Ceıuiyeti sı· huber alnııştır. 

Büyüt Elçimize memnuniyetlerini 
~eyan ettiler 

Ankara 15 (A.A) - Jnrdır. Aln1an devlet 
B ·rlin büyük dçiıniz reisi nıüzakerelerin 
le Tüı k - Al111nn ti- nıuvaffakiyetle neti
c~ret anl;ış·nHsını n1ü 1 ct-lennıiş olnıasından 
za kereye n1enıur he- <lof;,yı büyük elçin1i
vetiıniz dün Hitlerin ze der in n1ernnunivet 

1 Ç:.yınJa bu)unnıuş- ı lerini beyan etn1İştir. 



{ULUS ~f~lı s, 

Türk Tarih Kurumu Belleterıinden: 

1 Telğraf Haberleri 1 ~ ATAT0RK0 Dİ f LERKEN: cl Hrtt ......................... ..:ıım:•-' 

Vata ve Hür ·yet Hariciye Vekiiimizin 

Milletler Cemiyetine ön~er~iği me~tu~ 

Havranlı köylüler, hr>r 
gün vo her gece, bir takım 
.insanlar \'C bu insanların 
bindiğ'i hny,·:mlar tarnfından 
y:yecek itibariylı>, ınah"e

diliyo ·, bu kftri değilmiş gi
bi 0 ü.ısanlardan on sene ik 
verği i~teııiliyor. herkes kud 
retiue gfüe bir veyli. beş me
cidiye, bir veya iki lira ve
rerek k~ndiui kurtarıyordu. 
Böl\.ik kuinandanı bu işte 
son derece mebaretli bir a· 
damdı. Hav:-anlıhırııı o,maıı

lı imparatorluğuna a...:i ol
dul~l:ırını 'c bu arlamları 
mahiv ve kahretmek lfizım 
geldiğini bir lıUkiim olarak 
tatbik cdjyordu. Mıı~tafa 

Kemal ve Müfit bu hiikmjjn 
yaıılışlığıın, yeriııde \'C göz

4-

... 
n~an: ie 

Tı.lrk Tnrıh Kurumu 
Asbaşkanı 

ye girebilir de, or.un için,.,. 
Ben hu adama tekrar: ı "i.;io? 
dedim. O bana .. Seni öldü
r lirler. Bilmezsiniz 'e dü

~ii nıııczFiııiz bPyim; bugün 
lııitün Suriye o·dusuııa Ş'l

mil bir muşterek nıeı1faat 

vardır; siz. hu menfaate ıııa 

ni olacak g-füi glirünüyor
sıınu:z; IJunu kimse kabul 
etmez, hayatımız mcvzuuba
lıfotir.,, re' abmı ,·erıııi~ti. 

işte Mustafa Kemali bu 
seyehata. se"keden funil o-
adamın musırraue 

olmuştur. 

sfülcri 

Kuneytara Orduğahi 

Kuneytarn, Usmanlı Ttirk 
Jeri tarafından 'l1iirk çerkez-

Ankar~ 15 (A.A) - 1 ile on tkizinci rnil
Hariciye vekilinıiz letlercenıiveti asnn1b 
l\1illetler Cenıiyeti ge lesinden l'ür 1-iveniıı 
nel sekn ter)i\rine oö 111illetlerceıı1iv,·ti kon 

~ ~ ~ 

n<lt'rdi.t?;i hir n\ektup seyindt'ki < ınlığının 
tn Akdeııİ1. su1hunt111 tecdidinc k:1rar veril 
le sisini ıı A vruna S\•l nıt sı 111 İ;:,te111ek file-, 
hu için ınühıın bir rinde bulunduü·uull 

.~ 

aınil oldu<.,.unu hevan , bildirn1iştir. 

iş K8nunun-un 29 uncu ma~~esi 
Ankara 15 (A.A) - j 

İktisat 'ekf1lcti İş da 
iresi iş l<nnununun 
20 cu nıa<ldesinin bir 
nu nıarc:ı lı hendi n1ü-

lannı gö5ternıt-k üıe 
re iş vern1elerini tcı ... 
liınatnnnıeler:n ihti-
va etıneleri ){ızını <YC 

' 4 l:' 

len hu$usla n nesret .. . 
cibince biluınun1 iş n1iştir. 
yerlerindt ki iş ş·u·t I Nyon konferansı 

lki ayrı düşlince: hiri leriııiıı oturup ynle~meleri- h~rllll ve işçileri~ le~- Ank~ra J,) (A.\) -
para toplamak ve bu para- ne tahsisc<lilıniş bir köy<liir. hı tutulncaklan ınzı- 1 Nvon konferansı bu .. 

le.iJ le, görüyorlardı. 

yı payl<ı~ınak ılüşilnceı::i, <li- -Sonu Var- hat, scığlık, korunıa gÜn öğleyin Akdeniı-
ğeri bu para toplı1u:a rııc- ve iş erı1nivet i ic:1p- den deniz al 1 2:enıi .. 
zv.linıiııo isyau etmek dü~ün- zn--------------=~------.:..~ ..... 

D ~ lerinin kors:ı nlıO-ın:• cesi... ö 
karşı gelınek içi11 fı:t Kuneytara'da 

.Mu:::tafa Kemal 'e l'\Hi
fit, osınanlılık namı altında 

yapıJan bu büyük ha~ cl1.Jtlu
ğun ne ohlu~uııu anlaırn.~

lardı r. Bunu yapanlar haki
katen haydut insanlardı. Bıı 
hakikati anladığı de. kika, 
Mustafa Kemal, "Mtifide ::-u 
.. özleri söyledi: 

Dicle Kıyısında 
Boynuna dolatmışken nur saçları Mehtabın! 
Fısıldaşiyor ~ördüm seni sevğilinle tek. 
Okuttu bana aşkıu öziinü hu kitabın ... 
Anladımki bil' ömriin kiymetiıniş sevil rnek. 

zırlanan ınukavele"' 
.ıin in1z ısı ık kap ,11 ... 
1111şt ır. f{onfra ns reİ ... 
si yalınız {)eniz altı 
geıııilerinin t:ı"n uztl 
nıeselc:sinin h: 1 edil 4 

Daldı~n bütün ruhumla ... fısıldaştılll sen gibi.. diğini ihtar <·tnıiş ,·c; 
Beni bağrında çocuk diye u,vutan se~ıe, diğer n1ün1es-;1l n1e .. 

_ Jfatıılar mıJırı Müfit, Nekad11.r zaman bilmem hep bu çılğın, asabi.. s~ leleri 11 vak l!H.hı Ce ... 
Şanıd~n bu kuv' ete iltiha- Duyğuyle <lidikleştim heyecan ve hevesle. nevrede ., gör iı~ül ce' 
ka karnr ''erdi:dmiz dakika- ğ·ini ve B dkan a~-
d:ı karşıma bir sii,·ari mil- Birleşik bir gönülken böyle durğun ve ses iz ... 
tazimi çıkmı~t1, - lıaııa: "Be- Gün gösterdi ıenğini çok çılğın bir sevinçle, t<-ı ntının h ldiri üzefl"' 
yim, size büyiik hiirmetim Yalınız kalınca al'tık kl)'ında tesellisi1, ... n<.-A FnınsH \'l' İnğiltt'" 
\'ardır. Bu sefere gitmeme· Bir gönülle senden de ayrıliyorunı Dicle.. reni 11 İ t:-ıl va' i . \ k' ,, ... 
nizi tavsiye ederim,, demiş- ııizdel<i nnl:ış.nıaya iş--. 
ti. Ren Sr>rıııuştum: .Ni~iıı? Kemal Turğay ... 
&;il\ :ıri ıniilfızimi . ll CP\·abi 1 

1 

t İı a ke da \'et ett iğİll 1 

, • 1 
., ernıi:;.ti: "Hayatınız tehlike- mı----------------------a~~ söy)eı11iştir. 



&,~a 8 (ULUS SE~n 
1 

~ar~in Ashri Satın Alma Komisyonun~an 
(~1ar<lin Hudud T~burn İçın) 
Temin ati 

Miktarl Lira İhale şekli Tarihi Saatı 

A<."Ik 
:?4/9/HR7 Cuma 10000 4:3 Eksiltme 9 

1200 5 
" 

., 
" 

9,30 
2400 7 

" " " 
10 

3000 1::.?4 ,. 25/9/9~;7 Cumaıtesi 9 
4500 313 

" .. 
" 

LO 
10000 135 

" 
27 /<J /987 Paz:ırte::;i 9 

20000 113 r ,, 
" 

10 
~000 ;-,7 .. 28/!l, 917 Salı 9 
2000 7~ 

" " " 
10 

20(10 23 
" 

29/9/ 937 Çaışamba 9 
600 11 

" "' " 
9,30 

400000 300 
" 

30/9/937 Per~cmlıe 9 
6000 104 ,, ,, ,, 10 

54000 ·183 
" 

1 I 9 /937 Cuma 9 
ıaıı 42000 32 9,30 

tu Ot 
,, " " 36000 1D2 
" :ı " 

10 
f:I. 

200000 188 2/10/937 Cumartesi ~ 
1 

l\ Pişi:-
" 

113 
" " !t 

9,30 

. 
{.\lardin Askeri Hastaane lçiaı) 

640 27 
" 

25/9/937 Cıımarte~i 9,30 
1800 125 

" " " 
10,30 

3300 46 ., 27 /9/9:!.7 Pazartet-i !),30 
1600 44 ,, 28/9/9ö7 Salı 9,30 

100000 75 
" 

30/9/937 Pe~embe 9,30 
1200 21 

" " " 
ıo,so 

24000 23 ,, 2/10/937 Cumartesi 10 

6500 127 
:ı 

1/10/937 Cuma 11,30 
6000 21 

" " " 
10,30 

2000 32 
" 

,, 
" 

11 

, ııardin Hudud Taburu ve Askeri hastcnenin ihtiyaci olan erzak aç1k ek ... iltıne t:ıı- ' 
. llliinakasın a konulınu._tur. Kaışılarınd:ıki tarihlerde ihale edileceklerinden ta-

' ' 1rı nıezkfır :un ve saatlerde lI-.rdiu Satın Alma komi:;yonunda hazır hulımnıal~rı 
lılunur. 

0 

7/11/16/22 

z . ı Al p· . , 
d~1~rd1in a!!~okulu- 1

:: ... -.!~~---!!~~~~~~J '.~ .. ~· ~ O C U K .... $ 
~ 9 n n11ş olduguın Satıt •· - : 

~t). ı~7 tarih ve 3 ~ A1.izi 10~;) '~; Ansikiopedisinin ; 
.,. u tnsdiknan1en11 Haıııiıii 1055 1050 l~l . . : 
·:1 a ıl gaip ettİın He._:ıdi JOGn t060 ,:~ 24 lllCl SaytSl ~ 
~ıs· . Y 1 . ,.~ 
~· .'''' n ı~cCl ğı .11d~ n u rrtaş, 1 :~ • 
'~· · ' · G E L D 1 ıq I '1111 hükınü k~l 1- Truhonıdan lf orun. ı:: 
~ 'ğını ilan ederi ın. ' Göz ı~rinde bir şilp· ~: ıo kopunla 7,5 
Jıı 1 k t 1 lf; aokul mczuııl:mrıd·ın hen varsc1. va ı Alt• r:~ kuruştur 

9 ... ,0 '!..ı''o ır-ırmadan muayene •L _ ~-~ ~ . ~ - ı' . y • •• «~~~····--·--:·-··..:..• . .--••,..~~~~~· 
Seyfi Gliıışıan 1 ol?. 1 

Cln•I !~kilo•• 
Kr. Sn. 

1 41· 50 
3 75 

~1crciıııek 

Piri.ıç~ 

--{)75 
3 
5 

__ _j_I :>o 
17 
90 _S~de Yağ -

Tere yaX·ı - -~·"'---·'---
Zeytin ycıgı 

Yün --

Deri 
Badem 

65 
4:-l 

M alılep 25 

1 

_ 

Mazi 18 
Kesme ,eker 35 -__ ___;:.._..:__ı ' -

Toz şeker 1 __ 32_1 _ 
KHtıve ' 125 
8iibun -l 55 -

Çay 1 ~10 
Kurn-üZüii1- -15 
Pek-nıez 12 
Hal_____ 40 

Pac:ti~-

Suçıık - ı-- ı--

UlıUS SESI 
Abone ve llAn 

şartları 

rurldyc HıırJc 

için tein 

Üç aylı~ı ~00 

Altı aylığı 850 600 

Seneli~! H50 J 200 

İlQnm beher satırından 

(10) kuruş alınır. iAJn 

neşrinden mesuliyetİk.a
f bul edilmez. 

GUnil g-r>çrn nushalar 
1 u kuru:;;tur 
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,. ........•............•....... ~ 
: UmamNetriyat ve yazl işleri : 
• MildllrU • • • : SiRET BAYAR : 
: Basılmayan yazılar geri verilmez. : 
: Buıldıiı Yer: Ulaa Sesl Baaımevı : 

'-••M••••••••••••a•s•••~•••••••' 

MA D. 'DE 

Ulus Sesi 

............................... ~ 
: iDAREHANESi : 
: Eakl Haikevi Blna•l Huau:.i Dalfe: . - -- . 
: Telğraf Adreal ~ 
: Mardinde uUlus SESİ,, ; 
• I 
'-················~·····~····· 


