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On Hirhıcl Yıl Kuruluş yılı 1 Ağustos Ht27 
• 

Eı• • •• unun 
mezu yeti 

Bir çot yanlışhtlara meydan vereret ~ır ma~iyet afmattadır 
Tan Gazetesinde çıkan, Teşki!a(ı Esasiye kanununun 

tebdili ve intihabatın yenilenmesi hakkındaki 
rivayetler temamen asılsızdır 

Cüm~ur~a ş~anlığı GeDelsebeterliği nin T e~liUi 
l"t~nhul 2 (A.A) - j nin 2 E~·lül tarih'i t-fkari urraum;yc>sinin 

Cü.nhur B •şkaulığ! nush~sında çık:1n teş. böyle harekt>tlrri tas
Genel S-l<rt"terliğin- kilatı eAnsiye kAnu- vipetn1eyc c ğine şüp
den tehriğ rdilınişt ir. nnnun telx!ili n1ahi · ı he yoktur. 

................. 
SiRET BAYAR 

29 E Y L O L 1937 

Çarşanıba 

SA YISJ (2) &URUITUJl 

tjayu 748 

Türt Kuşu Filosu 
Diyarbekire 

vardı 
Ankara 28 <A.A) -

Türk Kuşu Filonıuz 
dün Diyarbekire en
nıiş Uıuumi Müfet
tiş, Vali ve kuman
dan ile kalabalık bir 

1 halk tarafından kar
şılannuştır. 

Havacılarımız ıe
refine ziyafetler ve
rilnıiştir. 

Filo bu gün Ela
zize uçacaktır. 

B·lşvekil 1"111et İnö- yetinıleki yazılar ve 
nünün n1~zuniyel Cl ı. İntihn ha tın yt>nif,..n
n1as1 üz rine b,ızı ga ,nı,·sine Hİt riv:ıyetler 
z, tt lerde rivayt"t şek . hu esn. a istin:1t et.. 
linde çık:-ı n ve ta h- nıeyen hA hf'rler<fen 
kik.~t•ı uvö·un oln1~1- h:111 g-nzetelerin nıem . 

Ecne~i Profesörler şerefine 
Bir Ziyafet verildi 

. ô • 

y;ın ')a~i ılHr içerde lt-l<etinıizin t>S~slı iş. Ankara 28 (A.A) - fından bir ziyafet 
Ve dış ırd.ı yanlıt'ık lı·rlP :-ı h1k:.l<lnr ri\·a- İkinci Türk Tc•rih veriln1İştir. 
1 .ıra nıeYd<ln vere celi 1 VPt lf'r h:ç bu l<o'1t- l(onğresine iştirak Profesörler bugün 
hiı· lll~hiyet aln1al\-

1 

rol:1 t:~bi tuhn; ks1 eden Vt' Ş ·hrİn1İze ge v~rköy bırikile ar-
ta.fır. 1 

1111 ve 111,,sul VP se- fen Ecnebi profesör- kt·oloj k kazalarını 
B şvt'kil İ..;nıt t i 1 ö 1ah:~retli n1"'cilerden lcr -.ere fine dün ak görınek üzre Alaca 

illi n ezuniv(·t ~.ı.ı ış- hlh,<ik Ptrıv·cfen her 1 ş 1111 HdeJiye tara- 1 höyüke gitrnişlerdir. 
tır vı.: \kclis topla - h:ln~i uz:ık v<:> ,·:ıb ·lJı- 1 dığı v:ıl,ıt Cel[ı] B ı- n bir lllPnıl...-l<<·ti J!P· 
}' 11 "' B·• ~vt:~ftlt tına· çiyornıuş jrİhi nrş:r 

ka1111na • g-t>çiı ilnıesi etn1elPrİ nıillef i 111 izin Anknra 2.S (A.A) - 1 zakereler başlanmış-
l~karrür c tnıi .. tir. j yül<st k n1<>nf.1 :1tl:ırile ltc.ıly~nın Nyon an- ı tır. Konfrans mün-

Nyon anlaşması ve ltalya 

Şa y :ıl..-1 rı na n1ı ;.l I- ı h :ç hi r vıdd I< :ı bi 1 i J 1: ş 11: 1 sının İşl İraki h~siren teknik nıa
lıuuaı ·ran iazele:iİ- t~t.f Jtiildir ve ·rüı k için <lüt>- Pariste naü· 1 hiyettedir. 
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T elğ af Haberleri 

Hitler usolini şerefine 
büytik bir Ziyafet 

verdi 
4\nkara 28 (A.A) - 1 lerle Musolioi "utuk

"lu olini düıı ak 'am ı larıntla Alnıan İtal
Berline gclnıi tir. yan İş birliğinin sar

Hitler ~lusolini şc- sılınaz bir kudrette 
ref ine büyük bir zi- o!duğunu söylemiş -
yaft:t vcrnıiş ve Hit- ferdir. 

F an a ve Ingiltere 
ltalyaya 

Müşterek ~ir Nota verecekler 

_z _ z ____ z ım:_zıw -
4 Kardeş birden Hapse 

mahkum edildi 
Eski bir husume~ 

sa ikasile Kavus l<ö
yünd~n ,\ li oğlu Os
ma nı öldürmekten SLJÇ 

lu ve m\!vkuf bulu
nan ayni l<öyden Ha
mo oğulları Halil, Na
vif ve Osnıan adın-., 
daki 4 kardeşin ağır 
ceza n1a h kemesi ndc 
yapılmakta olan du
ruşmaları evvelsi gün 

bitmiş bunl~rdan Hn
lil 18, Osnıan 9, İbra
him bir sene ve Naif
te altı ay oıüddetler
lc ağır hapse ma h 
kfun edilı11iş1crdir. 

Bunlarla berc.beı· 
suçlu olarnk vakala-., 
nan Ahn1ed, Hasan. 
Yunus · ve Abcfül "e
hap berat etn1işlerdiı-. 

lstan~ul-Uirne · Lon~ra Yolunun 
Lüleburğaz Kısmı 

Çetinkaya tarafından 
merasiınle açıldı 

Ank:ıra 2n ( \ .A) - ... ransız . İngilizlerin İ
~tusoliniuin oma- t t lye1ya nıüşterek bir 

ya dönüşünden son- 1 ıota verecekleri Pa-
ra un1uıni İ.;panya ris siyasi n1~hafilin- Ankara 28 (A.A) - diği Nutukta hükÔ' 
vaziyeti hak i ında F- de söylc:nıuektedir. İstanbul Edirne Lond- n1etin bütün vat:tı1 

Y B k•ı ıı ra yolunun İstanbul topraklarını böyle~, un an aşve J ı Lült'burğoz kıs 111 dün s~s'ı )'Olla rla hiı- hl' 

An arayı ziyaret edeceg .. ini re men Nafia v~kili Ali Çe. rine bağlanrn~k hll' 
tin kaya tarHfindan susundaki nziın ve 

bildirmiştir merasin1le açılınış•ır. I tt şebbüsf nü teyit et' 
1 Çetin Kaya söyle- nıiştir. 

nk:lra 2 1 .. \ l - farından sonra An· 

karavı ·ziyaret ede- Japon Tayyareleri uncın Bas' t·k ili ı 1a-. 
kedon 'ada Y' pıl~c~ı I< 
on bahar ınanevra· 

ceği Atinadan res-

n1en bildirilmektedir. Nankini 
i ·s i Bombardıiman ettiler 

Bir ingEiz komiserile bir polisi 
öldürdüler 

Ankara 2 (A.A) -
Filistinde gaiple 111111-

takasında i11gıliz ko
mi5crıle İngiliz polisi 

ölJürüln1üşl rdir. 
Aral1rında eşrafı 

bulunan 108 kişi tev
kif ediln1İjtİr. 

Ankara 28 (A.A) -
Japon Tnyyar~l~

ri dün ve bu güo 
Nank ni bon1b;ırl!u -
l)lao ctnıLşL.rdir. 

• 

"" Sovyetler ı "arı 1 
. b ~·~ nın omba nlun11 

J . ,et/ 
•pon hükun1etl 1 • 

dinde prott> ·to etı111ş 
lerdir. 

( 

t 
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Yarınki 

Postalar,,,, 
Çığır 

Ank;:ırada çıkan 
[Çığn·] n1ecmu~sının 
5j üncü s·• yısı çıknuş
tır. 

İçinde bir çok fa· 
idt'l i y~zıl~r bulunan 
hu fikir, külı ür ve 
g~nç1ik mecn1unsını 
her l'ürk gencine l<lv
sive e<lt>rİz. Fiyatı 10 

"' 
kuruştur. 

Yarın Sah~ıh saat 
fo) da Savur, ~tidyat, 
G~rciış, Cizre posta
la rı g"decek, Öğle 
den onra saat (13) te 
Diyarbekir, "usay -
bin, (li') de Kızıllt p~, 
Derik postaları g~le
Ct-k, (18) de rf ren pos-
lnsı gidecektir. ---------

Yarın al ş ın gi
~ect' k ·rren Ek ispres
tir saat 19,50 hareket 
~dtc ktir· 

Yurrtaş! 

w ·~ 

Çocuk 
Ç o c u k Esirğeme 

Kurumu genel mer
kezi tarafindan çıka
rılan [ÇOCUK 1 n1ec
n1u.1sının 51 İnci sayı
sı çıknustır. 

Hakiki bir çocuk 
111t'cn1uası olan bu 
değerli Derğiyi her 
Anne ve Baba, çocu-

ğuna okutınalı<lır. 

Fiyatı 6 kuruştur. 

Ti -
Sayı: 743 

TT'JS 

ı-PIY SA-
Cinai 1 .Klloaa Kr. il s •. 

•-H-u-ğ"d ... a_y_-; 4 l. 60 

Arpa 3 l 75 
-Un (Bir çuval _6_,,7~5 ı ı·_ 

{)~rı 3 
.Nohut 5 
.\1 erciıııek 4 50 
Piri .. ç 
8<Jde Yat 
Tere y; ~ı 

_zeytin yağı 
Yün 
Deri 
Badem -----Had em içi 

Ceviz --
CP-\ iz i<;i 
.\Jahlep 
~Jazi --
K esrııe Şeker 
Toz ~eker 
Kahve -----

Trahomdan korun. 
Göz1Pripde bir ~up. 
hen , ·ars.a vakat ~a. 
çırmndan muayene 
ol t. 

Vilayet Daimi 
Encümeninden ı ~:fabun 

,1'İ" 

nı"' 
,et" 
~liŞ 

lll•ınnUIHB]WllnlDIUIDllllllllllWDıuJllllD llUDIUWHIUHlllUHlllllllD llllllJllRBHIHlllD' tstekli si ç, k mayan memı-
A 1\.1 ~· ekot ha:;tanesirıin mayı~ ~NKARADA ÇIK ~I ~ /938 sonuna ka<farihtiyaci 

~ olan kömür, tavuk, yumur· 

U L U S 1 ta, cenazelerin teçhiz ~·e 
~ tekfini abun, tuz benzın, =· , 

29 BİR; CİTEŞRİN 

Cum~urjyet Bayram:n~an iti~aren 
Yeni makinesinde ve büyük 

hacimde basılacaktır 

~ x.az vaın , meclisi umumt , E: ~ ... r 

e encümen ve busıışi idare 1 ile birlikte muktazı as~arı 
~ 80 azami !}5 hin kilo odun-;:.: , 
~ un eksiltmesi 23/9/937 deuf ' 
i§ itibaren bir ay içınde \'e 
~ ı· e pazarlıkla yapılacaktır. ta ı· 1 plerin mPzkür daireye gel
~--:-'1 meleri ilan olunur. 
!:5 

!I lıtus1 ,enl şekil ve kadrosu ile yaln•~~ 
devlet merkezinin değil, bUtüo 

1
ı::: 

Vilayet Daimi 
Encümeninden 

TVRKIYENİN 

1 Nafia dairesinin ihtiyaci ft,ber ve Fıkir g~zetesi olact:tktır e olan alat ,.e e,P.e"atın ekıilt-
'\ e meı:-i 22/9 /987 den itibaren 
<;9 Birinciteşrin günü 28 sayfa I on gun uzaııımıııır. ihale•İ 
1 1 f 1- J "d e 2/10/937 tarihine rastl .. ~ap ()arak Çıkacak 0 an eVHa 3 e ~ Cumartesi saat ıo da vıJa. 

h t• k } DiZ e yet daimi Enciimenince ya. nu~ asını mu Ia a a 1 ~ pıı~caktır. fazla malumat al-

ili mak isteyeıılerle isteklil .. rin \ • siz Kendini taıutaeakt•r ı, mezkür dBiıeye ıelmelcri 
' manansıru ... __ ,A illn olunur. 

•ı••w-ınııımnı~ 

_9ay 
Kuru iizüm ----Pekmez 
Hal 
Pa~tik 

Suçıık 

ULtUSSESI 
Abone ve llAn 

şartları 

Oç aylığı 

Altı aylığı 

Seneliği 

-·-
Türkiye 

lçlo 

200 

850 

650 

Hariç 
lcln 

600 

1200 

lıa.mn beher satırınd&n 

(10) kuruş alınıro iAln 

neşrinden mesuJiyetİka
bul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
10 kuruştur 



, ........................... . 
UnıumNc riyal ve nd 1 h rl ' 

• tıü ürli 9 

• SiRE.1: BAYAR : 
"' Bn ılnı.t) :m y.ızıhr geıi H~riln ez. : 
, nsıldıgı Yer: Ulu Sesi Ba ım •vı : 
~ ··~••Dmll••• • a••P ••••••••••' 

MA 

Ulu. 

..•. •· 
Dokf or - Operatör 

esen 
nııer. atin ·ın , .. Pni ~lnıeliyuHı:ıne~ 

in le nııte ıl !,;<"ı·:dtle ) apmnga 
başla anıştır 

Pazartes: ve Cuma günleri 
• • • • 

Evinde fukarcılara n1eccanen haknıakta<lırı 
• Adres: Postahane yanında, Park karşıaında • • • •••••••••••••••••••••••••• 

Ordun uzun 

r y a 
anevra arına aid 

bu kıyn1etii 
:ı satiık için 

ge'n1·şrr 

Gazete nı ··' ezzHeriııden ve ıuatbna· 
m:.zd 1 :ıral' R EZ •• .. 

' 
I'•• ••••••a•••••••••e•• ••••'~ 
: i D REHA NESİ • 
: Etıkl H ıh •vi 8fuosi usu_ i Dait' ı 
• - - 1 

e : Telgr f Adr a\ . 
1 

: l\lardhu e «Uh S"'~SI' ı 
• . ' ..... ~·············~~·········' 

ak ·na :•l a h•h." 
Ht' ıe Uah t 

'ak 1p .. e A' dllı • ız "] .~ 
Her rıe,'i tuba iyt"; kırt.. ·y~, b-· d~,e 
l'or~ıelen, Şt•!(.eı ie te 't"' ba ~ 

nn ~~ l 7.a sı. 

TOPT ~""; l ... ;~ . ~~· ,., ~E, p-
) ı t 

Hc!,abeı kalıul etıııf z tıc ızlul-ta :-aı ı!o. ~ • 1 

99e~~S$~ C ~,ol 


