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Antara~a ço~ parla~ ~ir surette hrşılan~ı 
Celal Bayar tarafından şerefine bir 
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Sevi~ Hiza 
• 

VE 
Di~er Aşiret Reis· 
lerinfn muluıkenıe· 

ferııı,~ de\'am 
ediliyor 

Ankara Hl l"A·A 1 
Dün Elttzizde ·ruoc; 
ili İs va nı nıaznunla-.., 

rından Sevid Riza \(• 
"' 

diğer aşiret reislerin
den Kanıcr ebra il 

.\nkar~ 1P 1 A.A l - istasyoil BinClSI ve kili, Hariciye vekili- ve Sedo, Hnsso ile 4fi 
~ost ye ınüttefik ·yu_ I CHddesi Türk ve Yu- ni, Genel Kurnıay avenesinin ı.nuhake
~n Başvekili Ekse- nan Bayrnklarile süs-l Qc:ışka nı ve Başvekil ınelerine devam edil-
'itııs GenerHI ~1atcık- ,·ekili Cdal Bavcırı, n1iş, bir ·ok ahitle-
'~ ve J~ef ikası bu öğleden sonra d; bü- rin nıazbut ifadeleri 
'hah hu u ... i 'l"renle )'Ük ~lillct Aleclisi"Re- kun·nu. 'e bir kıs-
~nkaraya gdnıiş ve • isini. ziyaret ~tıııiş "." mınında ifadeleri alın-
\lnsvonda B..t 'vddl ~~ bu zıyaretler ıadeedıl- 1 mıştır. . 
\·~ki-li c ... ftıl ı3"y:ır ' n1iştir. ~lphakenıe ayın y·ir-
~ l~efik~ ı, Ha ,:İci :· ıni ikisi ne hırakıln11ş-

~ • Bu ;.ı I\ n rn Ba:jve-
: Vekili, 1-lcıricive ! kil v~kiti Celfıl Ra- tıı. 
ıy~ 'i nıüstesHn. B~ s 
~ . ~ 

~ ekttlet 111usttşarı, 
t tıkara va1ı " İ, A ke-
ı . 
~ &arnızon ve nıer-

~l4%. !'unıPnJanlap, 
~.a•:ıcıyc p otokol Ye 

c\ı ıci daire reL~leri. 
\n1 ı.... · ·· ~ .. <ara :. .11nıyet nnı-

Muhterem MUsaflrlmlz 
Ekselans B. Mataksa• 

len rnis ve kn la hfl lı k . 
bir halk kütlesi sn-
yın nıü '~firin1izi nl- 1 

1uş1a n11ş 1 ır. 

var tarafından nıuh- ' 
"' 
teren1 ınü ~firinıiz şe-
refine bir aksanı y~-. ... 

111eği veri l111iş ve hu 
yenıc~~i bir kabul res
nıi tc-tkip etnıiştir. 

Pariste· 
Ank~ra 10 (A.A) -

Alınan vekalet müs-
te'"-arı Pdi·İse geJnıiş. 
tir. 

B~lçika Hükfimeti 
İtalyayı Dokuz devlet konfransına 

davet etti 

lltı·ü. Yunan, Yo,ğus
t" ve Ro.ııen Elçi
t~ti ve elçilik erkünı 
~ltafıudan knrştlcın- Ekselans ~1nt~l<sns Ankara 19 (A.A] - Ronıada iyi haber 
)
1

1
1
• ve b"şta Nluzika ve nıa i ,,,,ti erl<anı , ı ı" ) ı d Belçika Hükun1eti, a an ta yan n1a ıa-
llğu halde askeri Riy;-ıscti Cü.11hur köş italvay1 dokuz dev- , fili, İtalyanın hu da-

~.~1.Polis nıüfrezelt'rİ l<ünc .!.!İderck defteri · k. fi d \•etı· 1 bul etA1esı· · 
'\! ~ ,, ıet on ransına avet 'a · nı 
~li~~ı resnıini ifil et- nıcı hsu~ inızalan11ş- etnıiştir. gayri ınünıkün o]nıa-

ır. . !ardır. ı unan 13.aşve- dı~uu söyleınektedir. 
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1 T elğ_ı:.a_f _Ha_b_er_Ie_ri __ f _[ ..... l ... S._· e_hi_r _H_ah_e_rle_r_i ~I 

ispaılyada 
100,000 italyan gönüllü· 

sü raii var? 
ötc§lOy ©ın D~ır 

40,000 kişi olduğunu söyliyorlar 
Ankara Hl f A.A J -

Bir İtn lv:1 n resıni teb. 
ra Elçisi ise, İspan
va hükunıeti nezdine 

Sağlık ve Kültür 
Direktörleri 

" 
liği İspanyada l<ırk bu ıııiktarın hakikat- Bay Hakkı Ç1n Bay Nihad Eroğul 

hiil İtalyan gönüllü
len bulunduğunu hil

ta ) ' ÜZ hin olduğu KC1 )tür Dirtkı örü Bay H~ kkı Çın ve Scı ğ-
ha kkında n1aluınnt 1 ilk Direktörü Bay Nihad Eroğ·ul kaz;:\ okul-

11 u.: vcut olduğuna dn- 1 ICl rını devir ve teftişe çıknıışla r ve hu <>"Ün dirnıcktedir. 
A 

i r hi r tehi iğ neşret- 1 Derik 'e gitnıişlerdir. l:°' 

J,pn nyanın Lond- 111i!5tir. 
Derik Hükumet Tabipliği 

i~A ;DAT'TA 
E k. b' k l 1 • d d Açık bulunan l)erik ln1zHs1 Hiikuınet Ta
, s ı ır onso os oır a am vur u hipliğ·ioc ~lidyatta etskt>r1i,ğini ~·apnıakta 
B:ı~·d:ıt - i r:ıkrn e:;ki koıı ı::uloı:-larından lhrnlıiııı Htt· 

1 
olan l)oktor ~it" hn1et Z ki tn yi n edi f ıniştjr, 

,Jp~'rİ IJur:ı<.Ja prvful:1Jl ~i'·fi 'l\•vfik ::=::ıdnrıu nırmu\tur. 
~:ıılun :ığ"ır ı::ıın'tlc y:ır:ılı dır. Hıı hadise Bağdatta bil· 

)·iik loir hep••·11, uynııdırnıı;tıı" r p ! !~~~~i R 1 ;E~B;~:~~8 dav af 

1 - kesildi U~l\JJ~ Se~ö 
PEK YAKINDA 

Büyük hacimde ve yep
yeni bir şekilde intişara 

başlayacaktır 

. T et sil at ~ir hç gün sonra ... 

Ynruı Sabah saat 

1 
(fi) thı Savur, ~tidvat, Belt'diye n1ezbeha
Gercliş, Cizre po~ta - ' sında bu gün (11) ko

l lan gidecek, ()ğle yun. ( 10) kuzu, (mı) 
den . on rn ~ant ( 13) te keçi, ( 4) oğlak ve 
l)ivarbckir. ı "usa\' - (~) sı.i{ırki ceınan( 14~) 
bi~ , (17) de Kızıltepe, d;H?a r kesilıniştir. 

, !~~::iı~ ~ r>°~~~·~'.1'.~ 1~!{,~~:-. ır ... Altın Piyasesi -ı 
tcısı gıdecck t 11-. , ~ •• ··~~;.:···'•. • •••• ~ 

Gidecek Tren ~ 
1

' Yaran akşa ın gi- 1 Bu günkü Hltııı piya5a:,ı 

dect=k Tren Ekis11res 1 şuduı .. 
ı Sahı .41tD•f 

tir S ~lat. 10,50 ha:·eket 1 Hmnid 1055 t050 

.. mııE31tıB ... .aımmirıllll-.-------_.l e<lecckt İ r· t · Hei'ad 1065 1060 
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Cumhur· et Kızıltepe 
·rapu dairesinden 

B-lli l<övünde lniin 
\'e Nisan~ fi \'oldan1a 

-PİYASA~ 
. 

Bayra 
Pr©~r©lmn 

.; 

dt fterinin ül9 nun1a-
rnsında İbra hin1 oğ'u 
Derviş~n nan11nda nıu 
k:-.vvet SU'iUZ tarla)1a 

Cinai 

Bııı!da) _~ 
Arpa 
l'ıı Hirçuval 
Darı 

Kilo•u 
Kr. Sn. 

4 50 
3 75 

3 --
.ı 

4 
GU 
50 

- IHind n Artan -
A - ( ırdu .\ı::keri ko

lllııt aıımın . ıral:ıy:w:lğı iı4'.ere 
P, - M:-ılOI g:ı1ih~r , .. ~ 

1·lıit :ı nn la rı. 
t • - P rıifornı:t lı ) edf•k 

11baylnr. 
ı. - J:rntlaı m!t. 
D hcil(ır. 
E - Okull:tr (Kültür di 

1 
~törimiin 8ırala) ac:ti!'ı Hzere) 

F Sporcular. 
G - Kızı};ty. ocuk rsir 

'
1
ll1P. Cc·ak. Tecim. lJu. al 
~onoıni. "~ arttırma kurul 
~I) 

il - Kô' lü ve 'ehiıli 
1 • 
1tfsız 'c fark.,ız olarak at 
~ a, an hlitün halk Atlılar 

~ ~ 

~·antarıian ı::onra ~cçee~k-
tllir. 

~ - < ;cçıt rı>~nıi hittik· 
~ <mr. Bando clanıl ve 
trıaıar ca<lJelcri, ,okak
; dola~:ıcak, Şehri b:ıştım 
~a gezecekler ve hiitiin 
il ve g(•cc lfalkın . eviıır.i
katılacakı ır. 
H - 29/10/937 günü 
rıcıo. rl:l\'ul. zurna ince saz-t • • 
~ g€cr. ~ arıdına k;ıclur hii- 1 

11(·t :danından Halkı Pğ'
tıd· 
111

1trcek ,.e lıa,·m fi~ekler 

a<.·aktır. 
\ot ıo _ 2 / 10/937 ge.ce i 

t ..,ekiz<lP. Hü k ft met ala 
ttıı ba~l::tyarak at:ker o 

talelH•leri Halk kurulları 
tar 
~. •ndan ~ apılacak fener 
'l~ı·ı bHtün caddeleri do 
itl'ak \ e , ine hükftmet 
il • 
1n~ döneceklcırdir. Bu 

1 '. hUkunwt alanwda Lon-
1ll<•p • az. da\ ul, ıurnn 
~~~ ..,. takımları çalacak ha-
fi (!k1er atılac tktır. 
1 ~ - 29/10/::337 ak~a \ ·ıı '·l~ et tarafmd~n B le· 
~l alommda bir Balo 
·~ 1. C<!ktir. Bu Baloya <la-
•ler İ§l:ntk edecel•tir. 

12 - 30/10/937 günü 
günıliız :-aat 14 ıe ilk okul 
Jnıd·ı gö-.t<>rilPr 't.· f.rpcı·lı.

y.ıı orta 111r•ktcp tarnfıııdaıı 

bir rııi.bauıe11· teıtip olurı:ı 

cakt ır. 
13 - 30/10 937 giiııü 

gece ve gürıdiiz Bando. l>a
vu!. Zıırna "e lnce ..,,ız hii 
kfrnıet koııağ"ında hC'lkt ef! 
leuc li rt'f'•!I-. tir. 

14 - 30/ 10/937 giiııii 
~aat 14,5 ta nıeydaıı lm:;ııı

daki saha~la porcular mat:
lar 'e idman :;-eıılikleri ya
pacaklardır. 

.1 ., 

Y<ddilc cihet gö..;te-
ril r.ediğin.leıı bu kcr 
re yeres ~si l-J:1sso ye 

Şeyho ve Anışe ve 
z{ yni t.ıraflanndan 

1 ynpılnccık intiknl 111u 
1 arnclcsi için bc:thsi ge
ç~n tarlaya cihet gös 
ter il ınek su ret ile hu-

1 dudu kc~fen ye~ıiden 
1 tcshit ve ta-..h h edi-
1 lecd,tir. Bu tarlada 

~;ıdı.. .. Ya,;-,.. 
17 
90 

Ten· ):ıı.!.ı - - -

ZP,\ tirı ~·e1g_ı 1 65 
Yün 48 

1 Deri _ -l-3l' 
ıçı 

15 
70 
;~O 

15 - Bayramın ılk gii
nü Cins Sesi Gazete:;i renk
li ve biiyük hacıınlı t;ıka

cak Cüıııhuriyet ,.e deni- · 
min Yük~eklitıini ve derin-. ... 

bir kimsenin hak ve 
alak<ısı varsa al;ika
darlar g:ızetenin neş
ri tarihinden ferdası 

-· 1 
25 
35 liğini bildiren yazıları ihti 

,.a cdec•·ktir. 

16 - Bavramın de"aın • 1 
t•ttiı!i giinler<lc ınün:ısiı> ıney-
dn nlaı da bayranı yed ya
pıl:ıc:1 k f:tıllaııacak, dol:i p, 
atlı karınca ''e ~nire ~ilıi 
çocuk ,.e bayram e7lence
}ı•ıi kı.ırulıH~;ıktır. 

17 - Bu !3ılyı:ıınrl:l hiç 
hir kurul rozı't dn!?'ıtın:ıya

cak \'P Jlhr:llı oyuıılar ,.e. 
rilmiyecct..tir. 

1 - Bayram giinl,.rin 
dP her keı:; biiyiik k 

lerirıi ~yrrekı it. 
19 Bu programın fat-

hikin 'i: duı 11 nde gitme~ 
:::in~ ~arbıl\, :Emıı:ye Mil
dıırii, İıızib:ıt ~ııb:-ı~ ı \" ö..,, 
rr rne-n h:ıPt 1lh!ln ~h .. ıur 

edilıııi~lerdir . 
20 Sil.,lPme ' e do 

nnnına 'e ışık1amlırma i:;de
rinin yolunda yapılm:ı,..ı d;ı 
öfrrrtnwn lbr:ıhiuı Oııı:tY ve r . 

Belocli~., 1.a bita amiri ınP 

murduıfar. 

gününden itib<lren 10 
cu gün saat ikide ta 
pu ıneınuruna evraki ı zinin izR.lei ~uyu da-
n~üsbiteler!ni nı;ıh~ 1- I VHsının 111uhakeme-
li ın,..z1n1rd~ ibn1z t:'t- sinde nıerkuın l~t şi
ınelcri lcızıındır. Ş'1 - l de davetiye tehi iğ e
)'t-t ınüddeti ınuayye dildiği halde ıuahke
•ıe za rlinda nıü 14 ,iJCH- nıeye gelnıemiş oldu
ct t edil.nt"diği t~ıkdir- ğur1<.h~ngiy:ıb1nda nıu 
dl· so.ırnJ~1n vaki o1a hake:i1enin İcn1s111a 
.cak iddinyi nHz:.ırı iti · \'e h<.1kkındaki giyap 
bare cılınnıcıynccığı i- k~raıının ilanen teb-
lan olunur. liğ ettiri 1111esine ve 

M hı. J 111uhaken1enin 11/11/ a ıtt.· ... ııe 
937 gününe bırakılına 

Başkitafıetinden: sına karar verilıniş 
l\1aosori f,öyünden o'duğundan n1erku-

Halef kızı Ad)e ve a- n1un nıezkıir günde 
İre v~kılleri B,:hranı biJasale veya bih'e
~ar~fındn n n1ezk(ır ktıle geln1ediği tak
l<öydrn Hiso oğlu Re dirde ev\'elki gibi nlu 
sil :ılevhine ~ıcılan hir haken1cve devanı o-
• J ,, ., 

hane ve biığ ve cra- , Jun~cağı ilan oJunur. 
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: 'Um11111Meşrlynt ve yad itleri : . "\- -• uduru • 
: SİRET BAYAR : 
: Da. ılma) an • a11l:ı r g('rİ 'rı ilrnı.:z. : 
: Basıldığı Yer: Ulus Sesi Bnsımevı : 

Ulu 
'-··~····················~·····' 

2 .••••• . ( . 
• : Doktor - Ope ·atör 

i Saim Kes n 
• • 
•ı -4.nıeliyatlnrı ı, yeni ameliyutlıane• 

slndP muted şer~ itle l upmn ·a • 
: ha lam ur ı 

: Pazartes: ve Cuma günier· ı 
• :Evinde fukaralara nıeccan n bakmaktadır• 
• Ac!r a: Po&tahane yanında, Park karıısında • • •••••••••••• ············~ 

Ordumuzun 

tri ·ya 
Manevralarına a· d 

albüm 

\le tarilı a 

.. 

• 
Sl 

Yaz 

, ... 

19·························--·~ 
: İDAREHANESİ : 
: Eski Haikevi Blnosi Hu•ud.Dalre : . - . 
: Telğrnf Adresl : 
: 1 ı. r i ndl" «Ulus SESİ» : 
• • 
'-•••••m••••••••••••••••••••••..I 

• a ~ınasının 

LI 

Bütün yazı makinalannı geri~e ~ıraka 
y i i1d ~e. mali~tir 

Uukinıl :ıhnali iste~ t•nlPr düşünmede 
{"I ıes Uı b) ~ er ih tınelidirl~r 

-


