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'-e"11ek et menafiine ald yazılara 
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Perşenıbe 

Sayısı 100 Paradır. 

~llblrlnci yıl Kuruluş yılı ı Ağustos J927 .. 

ttamutay dün ya 
liükUmete mütte 

• • • 

fil n ı 
reyi verdi 

BaşOa~an Bay Celal Bayar 
lç·ve Dış meseleler hakkın
da çok mühim bir nutuk söy 

liyerek Hatay işine de 
temas etti 

l&bıa Radyosundan ı ve davamızın hir 

ti 
sulh yolile heli et-

00 anmız ınevi arzu ettiği-., 

l\an1utay dünkü 
toplantısında b:ızı 
kanun hi yihalarını 
il} .. 

uzakere ve kabul 

n1 iz ha kkıntla hey-
etimize diriktifler 
verildiğini söyle_ 
ıniştir. 

Celal Bayar l{a-etfk 
b 

1 ten sonra Baş-
k n1utayda Fransa ile 

a an Ceh\ l Ba),,'\ ı· d l aranHz a n1e,·cud 
ç ve D ' 1 . l ış nıes e e- ve valıu~ fashı ıh t hakkında verdi- bar. edilmiş, fakat 

ı-ı'. Uzun N~tkunda ' henüz nıeri bulunan 
r ;tay n1es elesi et- nnrn hedeleri n1eri
h"ın~a İzahat vern1iş, yetten kaldırn1ak 
ukunıetten selflhi- veya teındit etı11ek 

Yet isten~iştir. ve yapılacak hare-
ll b kete göre vaziyetin 

h 
aş akan bu iza-at İsti lza nı edecefri ted-

u
.. ında Ha tav işi u 

ı · "' birleri almak bu-
t 
erınde yapıln1ak- d K a 1 susun a anıutav-

1 
° an müzakere- J er· dan sek\hiyct ve ı'tı'-
ın h .. .. h t -

bir 
11 

t:nuz ınus e. nıad istenıiştir. 
~· e ıce verıned ı-
6'0i ve ifade olu- Kanıutayın şiddet-
:~cak ~adar olğun ı li .. :-ılkışhırla hü~ 
etn:'adıgını tebarüz kunıcte 336 rey ıle 

tıre k f'k · · r I .re nıüzake - n1ütte ı 'an ıtınıad 
e erı k · ı t . -illi n ço ı erle - \ b.~yan e nıesı !1z~-
ş bulunduğunu r11ıe tekrar kursı-

• 

.. 

lran Başve~ili · 
Bağdat'ta 

1 
Bağdat 29 (Rdd 

~1ısıra gitnıiş o 
İran Bi şvekili ve 
nıniyetindeki heyet 
Bu gün B~ığdada 
gd nı icş Ye Başvek i 1 
tarafından karşılan
n1ıştır. 

ispanya Harbi 
Ankara 30 (R:.ıdyo) 
Barselondan bildi
rildiğine göre Fran-

kistler ileri h<l ı· 
ketlerinde ha -

bir vaziyete .' 
lerse de hükt •. 

J@l jp> (})fi) V/ c§} D cdl <§1 

Yağmurlar bir felaket 
hahnı aldı 

çiler bir çok n1ev
zula rı elde etıniş
lerdir. 

Kuvvetli bir n1u, 
hare be deva n1 ~t

ınektedir. 

Tokyo 30 (Radyo) 
üç günden beri 
Japonynnın nıeı ke
zinde yağnı::ı kta o
la o ş;<ldet 1 i ,.e sü-

ye &>:'t'len 13nşbakan 
l<ısa bir hitabe ile 
teşekkürlerini bil
dirn1iştİr· 

Kanıutay İkinci 
teşrinin birinci gü
nü toplanıııak üzre 
n1üzakerelerine son 
venuiştir . 

rekti yağn1u.-ıar bir, Irakta sıcaklar 
fel{lket halini aln.1,ş-! B'."lğdat 29 «Radyo)) 
tll". Ynğ·ınurun şıd- - Bir kaç gündür, 
delinden bir çok ev- Ba<'Ydat ve havali-o 
ler yıkıl111ış her ta- 1 sinde çok şiddetli 
rafı su bnsrnış, yol- 1 bir sıcnk hüki'ını 
laı· nıünakalat ya- sürmektedir· Bas
pılanııy~cdk dere- rada hararet 160 i, 
cede bozulnıustur. ve bağdattada 110 u 
Alınan habe~lere hu1nluştur. 
nazaran yağmurun nt! zarfında vukua 
zarar ve ta hı ibatı gelenlerin €0 büyü~ 
çok büyüktür. Bu l günü teşkil etn1ek
felaket son 60 se- tedir. 



1 Seçme Haberler 

Nafia Vekili 1 Hakim 
Nafia Vekili Ali Naınzedieri 

ULU6 SESJ 

SEHİRve ... 

İLÇE 
//J JJ'EllLJ:Ri 

Çetin Kaya ya nın
da bir fen hey'et i 
olduğu ha ide gele
cek avın ortalarına 
doğn; İzınire gide
cektir. 

Almanyaya ui~ecek 
Ticaret ~ey'etimiz 

253ü Nunıaralı 1-h\
kinıler kanununun 

1 

bazı n1Dddelerini 1 
deo·i~ İren lclvih3 M-. 

lc111 utny rüznan1e-
1 

sine nlı ı ınışt ır. 

1 L{ıyih·-l ya güre 

ilçelerimizin istihmetine ~oğru ~ül
liyetli fas çe~irgesi a~ını var 

h{1kiı11 naınzedlcri Alınan habere gö-
bir sene staj göre- re Siirdin Hadah 

Aln1anyaya gide- ceklerdir. nahiyesile Cizre 
cek olan Tic ı ret . .ı · Mith:at ve Gercüş 
hey'etin1iz Hnriciye Gizli ~lr RauyO Jstas- İlçeİerin)izin istika-
un1unıi katibi Nu- yonu ınetiılC doğru külli 
nıan Rifat !\lene- Bir Polon)rt ga- yetl.i ve .uçkun ~;1 ~ 
ıHenc~ oğlu~ıun b:Jş- z..:t esinin yazdığına çekırgesı geçdıgı 
kanlıgında ıstaubul- gôre Pozaı.ı nıın - / anlaşıfnııştır. 
dan Berline haı·e-

Me~'us ve Profesörler 
av~athk yapamıyacaklar 

ı tı k ~~ sında bır ~ad- Vilavet Ziraat 
ket etnıiştir. ı yo ıstasyonu Hıtler - E 

! I f • -1 . t ınenıu ru Şeha p ... r-
' ev ı ınl e nt sn yn - .. 1 l .... 1 - • <,·u en JU ışı un e-
ta b!.ılunnınktrıdır. h • • d 

nıeı< ve ıca p e en 

• ·dbirlcri aln1ak fız. 

ı e '2.7 / G /U3 tarihin
(1 ~ l\lid ya ta ha rekct 
c tın iştir. 

! ~ ızıltepe T def onla 
h u gice cenup'tan 
gden Suna hflşeresi 
L\lelho, Salı, Hazne
da r ve Pirn1İr köv
leriınizi n ekinleri ne 
girn1İşse de hiç b'.r 
ZJ ra r ver nıen1işti r. 

Kitap Sergisi 
Kamutayın kabul Ö - iizdeki birin-

ettiği yeni avkatlık ka- ı . n~n ı 
.nununa göre meb'uslar, cı l\a n un ~onunda 

Bugü·ı~ü Postalar 
vilayet ve bel~.diyc ıw c- An karada bir kih1p Bugün <> .. ~·leden sonra saat 13, 5 ta 
lisi ~~a!ar·ı, Universite scrg·isi nçılc~c"ktır. ı Diynrba kır lstaPbul Nus:n1 bin, 15 te Kı-
ve yuksek rnekteb pro- , · . . " '. ' ".., . 
fesör, muallim ,e asis- 1 St> rgıJe harf ınkıla- zıltept\ Denk, Hi da Mazıdngı, 1 de Cız-

.. nları. b~susi. müe.~se / bındnn bugüne ka- re, İdil, ~lidy~t, Gercüş, Savur postalan 
9f se ve şahıslcrm muşa dar çılHTllŞ olan bii- gelecek 18 de lstn nbul Ye Ana dolu pos-
, , ir avkatları, avkatlık -· 1 · l ·h' . 1 · 1 l · 

k h kk k . tun 'ıtaıJ ar teş 11 ta aıı g1(ıt>~t' <lır. yapma a · ını ·aıp . . .. . . . 
etmektedirler. edılect'ktır. Bu gece gıdecek Tren Ekısprestır. 

Sayı 

incelemeler: 

İnceleY!°., 
Zeki Teo..,.. 

(Ş ere fet tin All•1' 
eaerinllen alınınıştlt 

-3 

CljIH? izin t orunl_,, 

dan Tuğluk Tinıur ~ 
diııi <;ağat ay hanı İ 
<'iti. Kendine• bırşı ~ 
yanları ezdi. TimurıeolC 
Tuğluk tarafını tuttu. 
dan aldığı on Lin ask 
le maverai nehir kOIJJ 
tanı oldu. Ma ''c r:ıi ne 
de Emir Ilüsevin Tu 

ğa is~'an etti. ~Fnkat &_ •• ı 
11üscvnin ordusu bOV 
<lu. Tutt-lu<Yuıı o lı lu 11 

~ l"l ~ 

hoca bu illerin lıauı ol 
İlyas hoca lıcr kesi ~e 

Timurlengi öldü rınek 
.. 1 T' k b' uvon u. ııııurlen • 
uii:;-iiııceyi görüııce t;Jlll 
Hüscyle savaşa girdi. 
ıııir vPnil<li. Gazan JI• 
ela öİmü~tü. M~werai _, 
lıir Tim~rlenge kaldı. sf 
tün komutanlar, ilbaYI 
Tiınurlengi sPifı.mladı 

Oda altın bir t:ıç geY 
kılıç kcı~andı. Etrafts 
l~re altın, inci, elmas ,t 

GUrUşJer: 

~arbay Yetilimiz~en bir Rica 
Türkiye de 

Açılacnk :Ceynel· 
nıilel sergilerde 

1 Havacılık 
Konğresi 

1 

çarak Krallığını ilfuı e 
Jfolk kendiJinc ( S:ıb 
Kuran ) adını 'erdi. 

Belediye müfettişi .. 
derhal tenzifat amele-

Belediye de bizimle 
itiraf eder ki : bu son 
günlerde şehrin temiz
lik işleri yolunda git
miyor. Birinci cadde 
üzerinde bile temizJiğ·e 
önem verilmemektedir. 

Jerine buranın temiz· 
lenerek kapısının ka
patılmasını emir etmiş 
ti. Aradan üç gün geç
tiği lıalde hala pislik 
yC'rinde duruyor. üyle 

Türkiyede açılacak 
Beynelmilel penayir ve 
sergilerin vergiden 'e 
rçsimlerden muafiyeti
ne dair kanunun Üçün
cü maddPsini değişti
ren kanun kamutııya 
sunulmuştur. 

Berlinde toplan
n 11ş olan en ternas
~·onel ha va konğre- ı 

sinde Türk Delege- ' .. ------~ 
si Şükrü Koçakı 

Geçen gün Beledi
ye müfettişine Birinci 
cadc!e üzerinde bulu
nan develi~in bir hll& 
haline gelcligiııi etrafa 
intişar eden pis koku
nun o civardaki evlere 
pençere açtırmadığını 

söylemiş ve göstermiş
tik. 

anlıyoruzki; şehrin te- Bu kanuna göre bu 
mizliği ile alakadar en : yerleı de sarfedilecek · 
bü) tik zabitaı' belediye elektirikten istihlak ver. 
memuru- tanzifat a~ gisi almmıyacaktır. 
melelerinc sözfinü ge-
çiremiyor. 

1 ~ 

~ 
Okurlarımızın <tevali 

şi \ayetleri üzerine Be
lediye Reisi vekilinin 
bu hususta dikkat na-

zarını celp eder. Bir 
mahaJle halkını izaç 
eden bu yerin temiz
lendirilmesini bekleriz. 

ikirci rtislige seç
nıiştir. Ve Türkiye 
l<ırk dört re'\' ka-., 

znnınıstır. .. 
Yurtdaf 

Yi)·eceğin, geyece. 

Çağrı 
IIaJl..evi dil, cdebiyS 

şuue~i iiyeleri 1/ 7 / 938 
emııa giinü saat 15-SO 
ela Ilalke' inde geııel 
topbntı 'c konuşın:ı ya 
paeakJardır. ç:ığıılır. 

Dil, tarih, ettebfyat 
şube başkanı 

lbrahln Bilsen 

ğin velhasıl her şe

yin yerlisini kullan 
nıa yı yeni içtinıai 

ahlak, en1reder. ı .. ------~ 

• 



laya.f 8 ULYS SilSI Sayı . 

~ 1 Yurttan Haberler 1 
Y ozgatta Bayınr 

Rahat uyumak isterseniz dırlık 
Yaş meyva ihracatı 

için te~~irler almıyor 
Yozgadın inıari 

gün geçdil<çe bir az 
daha inkişaf ctn1ek
tedi r. Vdavetin lıt>r 

İzmir - Üzürn kurumu 

bu srne ya:;: ınry' e 'e S(>b
zc ihracatını artıracak lJa
zı t('şehhiisler(> g-irh-mi. tir. 

Maraton m ·· sabakal 
Ank~rah Selim birinciliğ. 

Geceleri rahat ra
hat uyun1ak isti
Yorsanız Çinlilerin 
Usulünü tatbik edi
niz ... 

Çinlilerin çoğu 
başlarını sin1ale ve-

1 

ba kınuhı n i ler lenıe
si için çahşılınakta
dır. Yeni bir hükti 

Kurum Umumi Direk
törü Sinop 8a}lavı Hakkı 
Y cral bilh:ti":t r-.imali .\\·. 
rupa menı1eketl"riııc yaş 

üziinı, kanm 'e patlıC'an 
ilırac1 ttrafıı lh t tkiklu

yapılnıaktadır. Hollaı.d.ı, 

İSH'Ç, .\lınan) adan kıık· 
ağ"aç cinsi tatlı 'c oJ~un 
ka \ unlar için talepl •r 
'\ardır. N on rçlil(>r i e çağ-. 

la halinde \'Catsız kanm· 
lar ist mekte olılukl mıı
dan bunlar Orta Anadolu. 
dan temin cdilccrktir. 

kazandı 
l:-;taıılml atk·*izın fed1.1-

ı as) unu tarafınd:rn tc·ıtilı 

cuileıı Türkiye ~laraton 

miı~atı.ıkası K ·ıdıköy ı-ta

<lından Peııdige kadar 
gidih gelme oluıak fürc 
4:? kilometrelik bir ınc 

ı:_;af e uzunluğunda 

ıııı::;;tır. On altı 

• 
terek yatağa yatar. 
lar ... 
~1eşhur İn o-iliz ro-

eJ 

n1anc1sı Dickons bu 
Usulü bikliginden 
seyahate çıktığı va
kit vanında dain1a 
küçtlk bir pusula ta
Şİrn1iş ve bu sayede 

Çok rahat bir uyku 
uyuduğunu anla tıp 
dururnıuş. 

Oc ılakidası 40 liraya 
telefon muhaberesi 

Tokya ile, 2200 ki
' loı11etre masafede 

'b~I.unan Santiego. 
Şılı arasında n1un
tazar11 telefon nıu .. 
l~aberesi açılmıştır. 
Oç dakikalık konuş
llıa bizin1 paranuz
la 40 lira kadar tut
ıııH ktadıı·. 

lnoiltereden Belçikayı 
50dakikada 
İngilterede Kroy

d.ondan kalkan yeni 
sısten bir tayyare, 
Sakin bir ha va da 400 
kiloınetrel i k n1esa
fede bulunan Brük
SCle, saatte 480 kilo 
llıetre sür'atle, tanı 
50 dakikada var
lllıştır. 

n1et konnğının yap
tırıln1·•sı için ta hsi
sa t n yı ıl n11ştır. 

Kurltar parçajadı 
K·1ş kazasının Ak

üzü köyünden 115 
v·1şında bir kralını 
kurt la p:ı rçafa nıış
tır. 

Mahkeme baş 
kitabetliğinden 

Ka,·uıı üziiaı 'e iiıüm 
ambalajlara kat'i o arak j 
tcsbit edilm: tir. Bu spnc· 

1 yeni bir tl'rrülıe y.tpılnrak 
tır. Ya~ iıziiuılede ihrac· e 
dilmeye ba~l:macaktır. 

Karaburun, Sivrihisar 
Sa1ihli üziimlr·ri bu mcyan
dac1ır. Lonbra bu cins ) aş 

lllU SESİ 
ABONE ve iLAN 

Şartları -. ., 
Abone Şartları 

Alrı A~ lıg-ı 

Senelir'>i 

Telş~ir l<öyüııde 
vaki şinrl1en bir ta
va cebuben telşeiri 
snğlr şnrkan telhi
lif garben şağlan 
ve doğan köylerinin 

üzümlere büyük bir ala ı•-----------·• 
ka göstermektedir. 

sunurlerile n1ahdud ---------
bir kıta tarlaııın 1 

~puca J11USf ecel ol- Tapu memuriu-
nıadığında n bahisi- ğundan 

IL.4N ŞAR 1 LA RI 
İlanın lıetıer satırından 

(10) Kuruş alınır. 

İlan neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

i~lirfik ettigi ve bir ka
çının yolda bayılarak 

hn:;tanı:ye kaldırıldığı bu 

müsabaka neticesinde Uç 

f''ıat 21 dal ikada Anka-

tanhuldan Sulbi ikinci, 

Ank:ıradan Ali i çüncü, 
Ankarndan .Mehmed dör
düncü, lstanlmldan Reşat 
beşinciliği kazanmışlardır. 

3-3 kaldılar 

Fenerbahçenin ot11ıunc11 

~ ıldüniiınü müna~ebetile 

1:staııbula da' et edilen 
Yunan ınuhteliti Enosis -
Panatinaikos takımlan 

ii<:iiııC'ü macıııı taksim sta
dında Gatatasarayla yap
ıni~ 'J 3 - 3 berabere kal
mı:.;•tır. 

-PİYASA~ 

ı~ na nuna tesci 1 i 
il ~ohut 

ınezkür kö)•den >- Abdulke1·1'111 og"rlu 1-.-------~ ---,ı ,., ~I t•rcinıek 

rHhİn"! oğlu Ct>ınit .\1ehıııe<lin nıcşkin J h J lı ı.ııı------·---

tarnfından açılan nwhallesindeosnıan ra omuan 881\ln 
davanın nıuhake. oğulları Ali ve şebi 
n1esi 6 7 /93 gününe ve ha Lan ve hüscy. 
bırakılnıış olduğun- jn ve en1ineden ha· 
dan bu arnzidc ala- ı icen aldığı hanenin 
kadar olanların nan ına te~cilini is
nıezl<ür günde nuıh- tedigindcn ötürü 
kenH.:ve gdıneleri nıahallen keşfi~~e lü. 
lüzüınü ilan olunur. zün1 görülerek ga

Vurddaş! 
Kurduğurrıuz fab

r;kal~r \'e yaptığı· 
nuz Den"?İryollar hep 
ulusun biril<tirın~ 
gücüne ddyanır, bu 
gücü arttırn1a senin 
elindedir. 

zetenin çıktığı gü
nün ferdasından i~i 
daren 15 inci günü 
s:;ıat 12 de alakadar
ların mahalline gi
decek ınenıura nıu
ra caa tla rı ilan olu
nur. 

Bilhass:ı kara si· 
neklerden kaçın 
ve onu yaşatma 

Tı .1hoııı bul. şıcı 
bir hast ılıktır k n
<lini \'e ;oculdaı ını 
ko ·u ça ·e o)· r.ı k 
sık 5ık ellerini sa. 
bunla yıka kc ndi 
nıendil ve ha' lunu 
kullan çocuk la rına ;:;abım 
kullannıa kirlı eli. f'ay _____ , __ 
ni kendi gözüne ve hııru ii_zu_·_ı_n ___ ,__,,_, 

1 1 l't·kmez 
çocuk arının göze- Bal 

ri ne sil rnıe bi lhass,ı Pestil 

kara sineklen.len ka- Sm:nk 
tlılillııiiliıiı __ ._.lllllllilj 

çın ev onu yaşatma! 
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Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

~ı. Siret Bayar 
BaHldığı yer: (ULUS SESi) Basımevl -


