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Alman Kıtaatı A vusturyaya 
girdi.· Başve il Şuşinğ istifa 
Avusturyanın 
son durumu 

1etti ve tevkif edildi 
A 'VUsturyanın son du- severler cephesine ğa

l'~ınu orta A vı•upe.nm lelıe ~~alarak Avusturya 
~~Yasal havasını birden- idaresinin Naziler: geç
.;re değiştirmiş oldu. mesini istcmelerı Al: 

Hitler Viyanaya giderek 
bir beyanname neşretti. 

d.ava bulutlu ve sisli- manyaya Avusturyayı ıl- Ankara 12 A. A. -
ır. Bu bulutun bir Harb l lıak için büyük imkan- d 

Ya"' A vusturv" a Baş-d gınuru yağdırmasııı- lar hazn·Iamış oldu. J 

an koı·kulabilir. vekil Suşinğin ya-
Almanyanın bu su- rın yapnıak istediği 

A· Bugünkü Anadolu retle A Yusturya jo;.;:Jcri- 1 b. · k d 
~ y 1) e ısıt rarşısın a 
ı Jansı , A ,·usturyanın ne el ko \ ması orta Av-
SlikJ A ı· · Alnıanvanın alJıg ... Yı a mi müdafaaya rupa devletlerinde hu- .; 
çalışan ' 'e en soıı çare siddetli tedbirler ne-1 sule getirdiği akisler ~ 
~arak memleket dahi- henüz tavazzuh etmiş ticesi Şuşinğ dün 
~nde bir Pelipisit yapıl- l gece istifa etıniş 
t-ı asına teşehbüs eden -Sonu 3 rıcii ı:ınyfada-
0aşvekil Şuşirığin Al- Ye yeri ne Nas yona l 
~anyanın aldığ·ı şiddet- Siret Bayar sosva 1 istler<len da-
1 tedbirler neticesi ols.- r-----------~ · S r k hiliye nazırı nys 
k~ İ8tifa ederek tev- · 
ıf edildiği ve 2;; Nazı- lnkovart gelıni~tir. 
~0 müracaatı üzerine Son Telgraf Şuşinğ tevkif edil-
t iman kıtaatı~ın Avus- 111iştir. Diğer taraf-
~-ryayı işğal ederek tan )'eni Başvekil 
.~Yane üzerine yürü- H~berlerı' ~~ğtinü ve l\1unillten -.:1 Hitlere nıüracaat 

ni İstemistir. . 
Bunun üzerine bu 

sabah Aln1an kıta
atı Avusturyayrı gir
miş ve Viya na üze
rine yürünıeğe baş
la nıışla rdır. 

Alınan hava kuv
vetleri kunıandanı 
ve Berlin enıniyet 
n1üdürü Viyanaya 
gelnıişlerdir. 

Hitler, yanında Al
n1an ordulan baş

kunıandanlık daire- : 
si şefi olduğu ha ide 
~lunihten Viyanaya 

gitmiştir. 

H itler, neşrettiği 

beyannaınede Al
ınan ve Avusturya 
nıilletleri arasındaki 
ırki, harsi ve siynsi 
nıünnst:bet1eri izah 
ederek Avusturya 
nıilletinin talebi üze
rine Alnıan ordu
sunun Avusturyayı 
işğal ettiği ve bir 
kaç güne kadar 
Avusturv<1 nıilleti-

"' 
nin bir plepisit ile 
kendi nıukaddera-

- Sonu 3 te-}f~Yan.aya gelen Her ederek, husu le gel-
.•tlerın Avusturya işle- nıesi ınuhteınel kar- -------------------

l'ıne el koyduğunu yaz- 3 ncü 
lllaktadır. ğaşalıklara karşı 

Bu Haberler Alman
Yanın A vusturyavı il-
h k . • 
a a ınuvaffak olduğu-

nu serahaten iöstcr
~~ktedir . Zaten Her 
A;tler son Nutkunda 

1 nıanya haricinde ka
~n 10 milyon Almanın 
k Ukadderatına lakayt 
aı~mayacağını, en önce 

Yedı milyonu bulan A
Vusturyadaki A J m an 
~eı'elesini hal cdece
gini söylemişti. 

Nazilerin Şuşinğ ta
raıtarıa~ına ve vatan 

f d geln1ek için A vus-
sa y affilZ a turyaya Alnıan kı

taatı gönderilnıesi-

GAZETEMİZ 
BU GÜN 6 'SAYFADIR 

İki Mürettibimizin birden hastalanarak vazife
lerine gelememeleri dolayısiyle gazetemiz Cu
martesi günü çıkmamış, kadın ve moda sayfa
ımz da gelecek Cumartesi gününe kalmıştır. 
Bu teahlıürü telafi etmek için gazetemizi bu 

gün 6 sayfa olarak çıkariyoruz. Sayın okurları
mızdan, umulmayan bu geçikmeden ötürü bizi 
mazur görmelerini dileriz. 

Fıkra: 

Her günkü haberler 
Madrid İspanyolları , 

Salamanka İspanyollarının 
lıir zırhlısını lıatırdılar . 
Helki yarın Franko tay
yarelerinin Barselon üze
rine lıir intikam uçu~u 

yaptıklarım i~iteceğiz. Bü
yük harbda. Fransızlarla 

Almanlar arasındaki bo
ğazlaşma bundan daha az 
kinli ve ateşli değildi. 

Kıtaınızm yarısı lspan· 
yada kanıyor: Bir dilden 
bir dinden, belki bir ana 

bahadan insauları bu ka
dar lıiribirine dii~ürcn fi
kir avnlıi"rınm varın. errcr J I::> • • eı 

ı\ vrup:mın iki idPoloji ceb-
:Lıesi arasında !Jir <;:ırpı~ına 
olur~a. bizi nasıl l!ir faci
f ya ı;;ahid kılacağmı tasa
vvur ediniz. K:ırde~ kar-. 
de~i giilerek ateşte yaktı~ı 
baba oğlunu Ecvab i:;;le
ınck için aslan pençesi 
altına atıb giUerek scyr 
ettiği biiyiik taasub devir-

-Sonu 2 nti sayfada-
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Hakikaten radyum mu- l 
hitiı11.leıı sıcaktır. llunuda 
miil.ayese yapmak mak
sadı il~ şu suretle izah 
edebilir iz. 

Eınanusiyon ile Ilcl
yumu meydana grtirPbil .. 
ınck için baıı proton \'(! 

<•lektronlarin n rrılıııa~ı lf~ 
ıınıdır. Uumııı içiııdr. lııııı· ı· 
ları birbirine bağlayan 

krnlrctiıı ı::arf crlilıneı:;i 1:1- ı 

zııııdır. Buda ancak btın

l.lmı hararet ve ya elek· 
tirik suretlt· lıari('e inti~ar 

etnıe:-i lflzımrlır. 

Hunu h:ı .. ka tiirlii • \i~· 
Jiyelim: Haı iri etkim al-
1111da kalmadan kPrıdi keıı 
diıı; tnh:ıllül ediyor. Bu 
e$ırntİa miktar ıd.ı nz:ıliyor ' 
ve ba::;;ka ci:-ıirııll'ıi llll'Y· ı 
<lana gı·tirıııiş olııyur. 

Bir cisıııin içiııdeki elek· 
trun adeıli s:ılıit kaldı??,'ı 

müddetçe. cbmin C\'Safı 

mn dtığişmiyeccgiııi bili 
YOnız. }{ndyı.:ımclan ma
demki yı•ni ch-im!Pr te~ek
ktil. ediyor ~ıı halele rad
yum lıazı proton \'C elek
tronlarıııı k:~yip cıliy<ır. 

Hakikatcıı rauyuıııun 

nesir ctt<:·i h:ı ra ret k ol:u; ., ~ 

cisminden ... üYlemck 1tı 
zım gelirse lıir gram 
raclvumuın bir saatta ı.e

şir ~ettiği hararet 18 mili 
kaloridir. Bir granı r:ıd 
) umun tnmamile tahallü
Hiııden intişar cdt.:9ck ohın 
hararette on milyon ka
loridir. Bir gram kiiuıiir

drn oda en iyi cins ol
mak ~artile 8 kari ııe:;;-rct
tiofoi dll~iiniirsek bir gram t"I • 

radyuında toplamııı~ olan 
ıııuaw.:ını kudreti kul:ı~ c~1 

:mlıvabiliriı. Uörülüyorki; ., 
bir µ-ram radyum. bir 
grnrıı "üınüriin bir milyon 
yüz yirnıi beş IJin mi~li 
hararet ha8il etmekterlir. 
v(' l.ıu harareti bu giiıı 

bıze 'creeck hiç bir kml 
rnt k:.ı."'n:ıl':·ı \'Oktur. " ~ . 

• • Yalnız bir granı ı a<l-
vnuıuıı varısma kadar . . 
inebilmesi ı<:m geçmm•i 
lflZlnı gelen zamau ( .580 ) 
senedir. 

Hadyuın madeniuin l.ıu 

fotoğraf plft~ına etkim 

-. ı :z -::cz;==a 

Yazun: Sedad Y e~ugey 

yapan oksijeııi ozona ce· 
viren \'e di~er IJazı evsaf 
ile kendi::ıiııi belli eden 
ı~o .. ZC rröriiııınİ'-'Cll Rtıaları-n • e .ı • 

11111 rt'::mıi almak ıniimkün-
dür. Bunun içiıı<le ~u *e
kihlı' bir tecrübe bazırla

ııır. 

i\tünde \ 'C civarında 
lıiı; bir elektiriki ve ınik

ııatisi Ptkiın ulınıyan ka
lın bir kur:-;un ll'\'ha alı-

' 
ııır. Hu knr~un blokunun 
iizerindP lıir <;tıknr açılır. 

Ye lmr:l~·a küı;Uk lıi r rad
yuııı p:ırçası yerle~tirilir. 
Bli r:ulyum parçasından 

yalnız lı:ıvaY:t doğnı ~!IC\ 

~· kabill'ceui · iı·iıı bunların ~ ,.... '( 

foto~raflarını almak uıünı-
kiiıı olur. Bu ~u:ılarırıua 

fo:oğrnfları l!..:tkik edilir
se hepbiııiıı dih lıir uı
rekte gittiği güriilür. 

Faka1; bu l,uı-._ıın blo
ki bir dekt.iriki 111iknati
~in iki kut.hu ara::ıına ko
ııulıır::a İ\' tlc!!i~lr, çıkan 
~uaların lıep:::iııirı düz bir 
İıat :;:eklinde gitmedikleri 
uir kısmının kinldığı gü 
riiliir. N'cticı'cle bir birin
den farklı üç ~11:ı grubu 
nıe,·d:ma ı.;ı kar. Dcımck ki 
l'\·~·l'la lıir tek ~uadatt 
tr~ckkül etıııi~ g'ilıi "ürü
niir raıl\'tıııı Ruaları iiç . . 
:;:uadaıı 111iite:;-ckkil imi~. 

Bu ~ııalanlan bir kıs-. 
mı elektriki miknati~in 

nrnııfi kutbu t arn.fından 
c.;rkifü. Bmıclmı dolayı bu 
~ualarııı ıniisbet e l t• ktiri~i 

ha \'İ old ıığ·ıııı u an!arı1. . 
Çiinkii: lıiliyoruzl,i daima 
ıııii, lıd uh·ktirik ilı' men
fi elektidk lıirLiı·iıı! <:CJ,ur 
müslıet elı·ktirik ile ıniiR 

bet e!Pktir ik: nıl'nfi elek
tirik ilt> ıııeufi clektirik 
birlıiriııi deft>der. 

l~tc menfi kııtuy ta
rafınuan ÇPkilen bu nıüı:

bct elektidkli şııalara alfa 
:-:unları dPniiir. 

Bir kısıııı ~ualar mik
natisin miis~ct kutbu ta
rafından çekilerek i~diri
lir. Bu sclıcpteıı dolayı 

lmnlarında ııwııfı clcktirik 
ile yiikleıımiş şualar ol
tluğunu :mlarız. Bu şua

lara Bcto ~ual,ırı denilir. . 
-Sonu Var-

ULUS SESJ 
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ŞEHİ R ve 
İLÇE 

il J B h' R L E il i 

~ r~ı r -
li ııcz..... ı • 

Direklerin dikilmesıne 
başlandı 

Marinin uzaktan görünüşü 

• 

Şehrinıizin dckt iri k i şi büyük bir sürat
la ilerlenıektedi r. ))İrekleri n dikdınesi nc 
başlannHştır. Bir kaç g ü ne kadar hat 
çekilecek Ye pek yakında lanıbalar ya-

., g-::> 
- - . ~~yı ı:.. -

Her günkü 
Haberi er--
-- 1 inci ıayf adan -

leriniıı deh:-:eti i<'iııdı• '-'a . , " 
~ryorıız. 

Ilf'ııü:: iç ~iikfınlaııııı 

konıyabilen de,. ı et l cri:1 
vazifPsi. milletleri manP\'İ 
aynlığ·a ve t·elJhelcşmı•ye 

~e,·keden bi.itlın t:ıhriklcre 

kar"ı l>illıastia tEkatlı bu· 
luıııııaktır. 

lıısnııiyct: devirlik na
b0tlcriııden biriııi geçiri· 
yor: .. Maddi bültiıı terak
k ilcriıı i. dPriıı lıir ~u u rs11ı
l ıı k i<;iııJe tekrııil mane\'İ 
kazaııc;larını talırib c>tıııel.

için kullanıyor. 

Garu ftleıııi, maıide 

tcııkitl etti!!'iııi . imdi. iııs-'""' , . 
tl'ıılı·riııiıı z;ıliın Sl'\"ki al· 
tında kör köriinc t •kıar 

e d i ~·o r. O~·iirıdiiğ"iiıuiiı 
rııüsuet. iiinılt>r diiııyasıııııı 

ortasında cbcdiymı ka~·IJ 
olrııuş old:ığ·n zaıınoluı · aıı 

iki ı\::;yalı ktliıne yrniueıı 

zekfı vı RÜ p:ıelen<liriyor : 
~ . . 

Kader, te,·ekkiil! 
Zanımmzın tnı ihini bir 

a~ır ~unraya gidib oku· 
nıak mümkün ol,ayuı! 

Ulus FA TAY 
nacaktır. 1 

-------~a 

11 V abancı ~asınlarda 11 c::>~ S\ 

Mısır Basını: 
. ... ~~~~~ .......... .. 
ANKAIRA 

• 

lf (gJ~ 

Gecesi .. 
Yazan 

Maxime Uorki 
Çeviren: ~. A kyay 

81 ı, .. ' En· ··ıü Şe rı .. ır l\8Ç gun sonra ... 
ı~~~~~~~~----__.;..;,J 

Eyiptios Eli in - İskcnderiye 

lwrkc::;iıı nazarı dikkatını 
celuetııwkt<'dir. Ill'r ~ey, 

sözlrıriıııi lıi1 irıııı·d cn ..\tat. 
her ıniie:-:-:t·sc pırıl pırıl 

Aııkara h:ıkkırnlaki 

buat Miidtirliiğii mcııınr- yanmaktadır. Türk ıııille-
ların uezaket: ı-:aıniıııiyet ti ruhan da viıksPlıni:-.tir. 
\ ' C derııokratlrklaruır da ::'\Iccleniyet. h;ık ik i ıııı:de-
zlkret 1111..)k i~tcriır.. <;ok 

uiyet Türk du::-tlarııııızın 
rnüııcn·cr lıir zat olan malı olmu-;:tur. Bununla 
miitliir H. V. Tör, hak- iftihar edebilirler. 
kiyle bu ınakaıııı i~gal f·t- ~ 

mektedir. Bu müdiirliiğün 
teşkilfıtı c;ok ıui.ikcmıuel · 

dir. Her seııc lıinlercc ki
taplar nt'~rnttirerck mem
leketi biitiiu dünyaya t:ı

nıtmaktaılır. "FotoğTafla 

Türkiye:' all>öıı:ii <'idden 
bir şahescrd ir. 

An lrnraJu temizlik c.le 

Ankanı, bulvarlar, bah
ç·elcr. c:içckler ~ehri, yani 
ar:-;ıtektiir. tt•rakki. mıstii-. .. 

tiiler. etHt \"C ilim şehri-

dir. İ•:::;ki Ankara ornda 
lıir kü~e<'ikte bll'akılmıştı r. 

Mazi ııın~:1l olınuı: \'C ye
rine yeni ve ası i şeyler 

vücııc.lc gelmi:;-tir 

'l'iirk ... Komalbt Aıık:ı 
ra,., "Kcnıaliı:,t Türkiye,, 
sözler ini söyleı kt>ıı, derin 
bir iftihar <.lu yıııak ta ve 
bu şchı in ht·p~iııi lıirtek 

<ldamııı l>aşarılığını hatır· 

lat ıııa kt au rrl:ır. Hak ikate.ıı 
buıılarııı ht·p~iııi birtek 
adam haşarıııı~ ,.<' orıuu 
biikülıııPz irade:ıinin kar· 
şısmJa her~ey değişmiş. 
her-:ev bovun e1'i-ınis her-.. . . ~ ., 
şev terakki ederek vük· . . 
!:Selıni~tir. 

Oeçt iğim her ycr<lr, 
" ı · ı ya~:ısııı \.Cma • ya1;1asın 

~üyiik önderimiz .. dum~ı 
ile kar~ıla:-:tıııı. Bunu cc-. . 
nebiler iıilc söylemektedir-
ler. A vnıpanın siyasi ri
-Sonu 5 inci sayfada-
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Alman askeri Viyanaya girdi. 
Yeni Avusturya Başvekili söylediği Nutukta Avusturya
nın Almanyaya ilhakını men eden muahedenin hükümsüz 

Başvekilim izin 
Atina seyahatı 

Avusturyanın 
son ~urumu .. 

Btışvek ili nı iz 
Bay C lal Ba
Yarın dost ve 
111ilttefik Yuna
ı~ist , , n Başvek i 
lınin Ankara se
Yahntını iade et
l11el<" üzre Ati ne 

Ye bir ziv<ıret 
Yapınası t~kar
tur etrniştir. 

-Baş tarafı 1 nci sayfada-

değildir. Yalnız İngiltere 
ve Fransa bu hareketi 
protesto etmiş, İtalya 
muhafiJinde ise hiç bir 
hareket görülmemiştir. 
Yalnız aldığımız ıon bir 
haberde Almanya İngil-
tere ve Fransanın pro
testohırını rerl etmiş, 

İtalya daFransanın Av
usturya istiklAlı iç in 
müşterek bir harekete 

Ög>-ren ıl~l i o·i ne . ~ 

o·-

1 geçilm~si. teklifini kabul 
1 etmemıştır. 

Diğer orta Avrupa dev· ~Ore hu seva h~ t 
- - 1 0nüınüzdeki Ni-
s~ı n ayı içinde ola
cakhr. 
. Başvekiliınize dış 
•şleri bakanı Tev
fik l~üstü Aras ta • 

Bay Cel fil Hay ar 

refakat edecektir. 
SeyH ha tın kaç gün 
süreceği henüz nıa
lunı değildir. 

Alman Kıtaatı 
A vusturyaya girdi 

Hitler Viyaneye gi~ere~ ~ir ~eyanna
me neşretti 

- Baş tarafi 1 nci sayfada -

~ını tayin edeceğini Frn nsa bu hareketi 
ılave etnıiştir. protesto etınişlerdir. 
Alnıanyanın bu su-1 Aln1anya bu protes

tetle Avusturyaya tolr•rı reddetıniştir. 
el koyn1asının bey- İtalya nıahafili hiç 
nel?1ilel. akislerine \ bir harekette bulun
gelance, lnğilterc ve manuştır. 

Jetlerinden henüz bir 
ses çıkmamıştır. Ve çık
ması ihtimah da aıdır. 

Bunuala beraber Al
manyanın bu hareketi 
beynelınılel hadiseler 
doğuracak bir mahiyeti 
haizdir. 

Çünkü bundan ıonra 
s ıra Çekoglovakyaya 
gelecektir. Çekoslovak
yada 3 milyon Alman 
bulunmaktadır. Alman
ya Avusturya işini hal 
ettikteA sonra Çekoslo
vakyaya el atacaktır. 

Polonya Berlin - Ro
ma mihverine girerse 
her taraftan çevirilmiş 
olacak olan Çekoslo
vakya için de Almanya 
sahayı lıoş bulmuş ola
caktır. 

Siret Bayar 

Yurtdaş! 
Yiyeceğin, geyece
ğin velhasıl her şe
yin yerlisini kullan
nıa yı yeni içtinıai 
ahlak emreder. 

olduğunu ilan etti 

Avusturyada 
250 bin Alman askeri bulun

duğu tahmin edilmektedir 
Ankrra 1!3 A. A.

Hitler dün geceyi 
A vusturyada ge
çi rnıiştir. 

Avusturya Baş
vekili de Belediye 
dairesinde Hitlere 
hitaben söylediğ·i 
nutukta, son Zer
n1el1 ınua hedesi
nin Altnanyaya 
iltihakını nıenne
den n1uahedenin 
hüküınsüz oldu
ğunu ilcln etı11iş
tir . 

Bitler de cevabın-
da Alınan Vahde
tinin yeniden tcsi
sının kendisi için 
nuıkad<ler olduğu

nu Ye bu vazifeyi 
bu gün tahakkuk 
ettirıniş bulunduğu

nu söy leıniştir. 

Ankara 13 A· A· -
Alman askeri dün 

Her Hitler 

gece Viyana ya gir
ınişt ir. 

A vusturvada iki 
w 

yüz elli bin Alınan 
askeri bulunduğu 

ta hnıin edilnıektc

dir. Vivana civarın-
" da iki yüzden fazla 

Al111an bonıbardu-. 
ınan tavvaresı var-

., .J 

dır. 

Bir Yaz Gecesi 

Pek yakında ! 
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Seçme Haberler 1 
Kayma~ nı ve Na
~iye müdürlerinin 
Maaşları 
Bu günl "rde kamufaya 

verilecek olan Dahiliye 

Resmi i şler~e 
Resn1i işlerde be

heına hal sov adla-. 
rı nın da vazıln1ası 

.t 

Dnhil i ve vektı letin-
"' 

den vi hl vetlere biJ-
J 

vck:iJt:>ti Tn~r:ı teşk ilatı dirilnı ;ştir. 
hakkıııdaki i\aının layılw sı 

l-==-=-l .ı...1..:.l l l_T [_L G_R A
5
_f _H._e ~-B l_E R_i .!-!-:.1 ~ı ı. ~ , Ga~ib V_ak'_alar 

1 1 
Bir karında 

Inğiltere ve F ransanın 
Protestolarını redettil 

3 Er~ek ~ocuk 

son seklini ulını:--lır. Bu 
1 T ~ o n il f tt 1 1 

1:1yıh<;ya göre Ka_.yn_ı :_ı k a- 1 f 8 ya 
1 

• U e f Şf 1 \ 1 A \ 
1 

• ı n G l r a 1 :1 . : . -
ın arııı ına:ısları 4o. O:.> \'e 
70 Ye rın hi;c nıü~Hi ıler i- ! Ankarada Aln1any<l, İ nğiltere 

yanın ist ik lül i için 
n1üsterek bir hare .. 

Eskişehirden bil 
dirildiğine göre Al 
pu Nah iyesi nin ka
raka ınış köyünde 

bi ı· çoha n ı n l< ctrısı 

1 ü ç e rkek çocuk clo
ğurnı uştur . . 

nin maaşı da 23, 30 YC ve Fransanın pro- ket kabul etnıe si 
35 lira olaC':ıh tır. 1 T'ı <ikva unıunıi testolarını , İ ta lvad a 

Ayrıc:ı lfıyı lı ada ' ilfL- 1 " ,, 
tekl ifini redde tnıiş
lerdir· Dünyanın 

Geçir~iği teMih 
ı ıı üfetti s. i Gener a l Fransa nın A vust ur

yotlerdı · ı;a lışan k iı.t ib 'ı• 
memuı !a rın tt..:r fil ı> ri ı c; ın Ktız1n1 Dirik İç iş-
hlikiııııler vanl ı r. 1 ler i hn k3 nlı~Vi l e te-.. .., 

Yeni öçmen 
Layihası 

11ı<1 s~ada bulu nına k 
üzre Au karaya git
nı i ş t iı·. Genera l Di
rik bir kaç gün son

l ra E<lirneye döne-
Ankaradan al ı nan I l t' 

b. l l 1 .. ce c ı r. 
ı r ıa )er~ göre ıu 

kt1 n1et. yeni bir g öç- 1 y • S''"' t 
men layi hıısı ha zı r- 1 enı ıgor a 
laınıstı r. ya bancı ül- lı 

keleı:dc b ll ı u il a il ' ~anunu 
i ktisa t \'ekfıleti-

l'ürlder in a na v:ı l 
ta na ka ,· uşelh i lınc- 1 

)eri iç in yc ııi iınk ~in- : n in h <t zırlad ığ ı yeni 
)ar ln1hşede11 bu ka - Siğorbt kn nununu 
nunun kaınutay ın 
ya z tatili nc.~en önce 
çıka rıl n1 ası ç o k 
n1uhten1eldi r . 

tetki k et ınek üzre 
B:1 şvekalettc husu
si bir ko111isvon te-,, 

1 şekkü l e tın işti r. 

Milli Küme 
maçları G eçen v1l içinde 

" 
senıc:ı boşluğ·u na dü# 

Ankara 13 A. A. - : 
~1illi kün1e ına çları 
nın neticeleri şun
lardır. 

İstanhuldn Alsn n
cak F eneri dokuz 

bir, Güneşe dört iki şen büyük· bir yıid ı · 
111a<,.luh olnuıs Be- zı ıı h ·:ı n keti ~ğer 

b "J I : • • • 

şiktnş Anka ra da 110 s:1<tt gec kse ıdı 
Harhivevi iki s ı fır kü ren1izle ç ... rpış fl -
Muh:ıfiz -Güciini.i ıle : ca k "'' c iiııı l t·i ıı iz 
yedi sıfu· yeıııniştir. ! ı n ~ dıvo) . ca k t ık . 

--~~~~~~~--~~---------------' 

lsviçreli Müte~asis frant ~üşüyor 
ııoo yaşını geçm i ş 

Ameril< da 
l'ü rkivede ic rn 

i şl t> rİ hakkında te t
kika t yapnrnk bir 
ra por hazır in yaca k 
ol a Fı İsviçreli n1üte-

İs tan bu 1 g:ı zetele- ! :-
ri ycı zi yor: Frank 1 3960 ınsan var 
düş ·ı1ekte devan1 J)ün yet nııı y.a şlıla r 

---------------------- --- , hassis B. Neynıan 
1 bu gü nlerde Anka-

edi yor. Bir ha fta rekoru ga l ı ba A nıe
içindeki düşüklük ri kada dır. Ç ünkü 
üç frankta n biraz son yapıl a n Nüfus 
fa zl a dır . tahririnc..ie, A nıer i -• it rın t u 

VE 
Fraıısız Matbtıa ı 

) 1. Hitlcriıı ııut~ı. Fran- yalnız toprak mcf,'t·lcsinin 
sız ınatlınatında uhlukt;a ı d eğil \ ' C fakat :tynı za
fcııa lıir i nt ib~ ıı y:ı ııdır- ı' manda ıııüste n~l t>ke ve Av-

!;t s .... < 1 T:-J.ZC nıpanın orgaııızasyoıı mcs-
ıııı .. ı r. :ı~ \ c ~' ~· .. ele l criııin de thılı i l bulun-
tı·ler nufüuıı lıir rok t:ı - -• dugıınu yaznıaktad ı rlar. 
rafJilrını te rık id (·tııwktc 

v(> Lıazı g-azctelcr hu tcıı 

kiddc bir haylı ileri gi~ 
mek t e<.lirler. ( ı kadar ki. 
bu gazeteler. Almanya ile 
Frans:ı arasında. toprak 
ilıtil~fı ıne \'C ud olmadığı 
hakkındaki llitkr'iıı bcya
natınm dahi lıi r ~ey ifade 
ctınedijl'ini çiiııkü Alıııan 

}"' r a ıı ::) ı z münaselıatmda 

Suriyede 
Suriyade l(rallık 

iJ ttnın vıldönünıü 
" 

kutlannı ış, n1erasi
n1e hüktinıette İş
tirak etnıiştir. 

raya g elecektir. 

Romanya Kralı 
l~ornanya Kralı 

Ka rol Londıre seya
ha tı poroğra nn bu 
hafta içinde tesbit 
edilın iş ol:l caktır. 

Kra la sa bık başve
kil profesör Yorga 
re fa ka t eercektir. 

Büyü~ ~ir çığ 
Son cı· iiıılertle <.levanı e 

eden poyraı fırtınaşı Kop 
dal?;ınd:ıki yolları kapamış 

ve mii ıı ak:.ıl:Jt ı <.lıırdurnıu ~

t ur. 

Kop <lağıntlaki ~oseye 
<lü~en 70 ı ııetrc uıuulı

ğm<la ve 4 metre yiik::;ek
liğindeki çiyğ; parçasının 

ka ldırıl masrna çalışılmak

tad ır. 

Elazına Cüzzamhlar Hastaneşi 
Elazığda bir cüz-' •hastanenin inşa atı 

za nıhlar hastfl nesi n~ Nis~ nda b<l Ş1 '1-
kuı ·ulaca ktır. Y,eni n~ca ktır. 

kada yüz ycı şını geç .. 
ıniş insa nla rın s ı 

yısı ( 3üü0 ) olarak 
tesbit edi lnı i ş t ir. 

Yerli nıallar 
""' • ıİ 

sergısı 

İsta nbuld:\n bildi
rildiğine göre, se
na yi birliği her se-

l 
ne olduğu gibi bO 
sene de bir yerli 
nıa lla r serğis i aç1l-
n1ası ıçın yakınd~ 
h:ı zu ltğa b şla ya
caktır. 



ara 
E:nistüt· Şehri .. - :) .. 

.. ııırı sa \'l':tLlan - lıh.·rsinc ,,c \Ok t'hemmi-
<'aliııtlr ı . . : . . 

1 •lllO'J,ı f\rnı·ıl ılu .'·pt veıilıncktedir. ınuka ~ ~ • 
' ) C~P. ı ·tli lc· l>i lir! A 1 

~atııya ile İtah aııın dik- Türkiye ciiınhuriyrti 
a iiıleı··ı ı ·. ,\ nkar:ı,.·ı te lim aldı!!ı va-tnu 

1
, ıeı~eyı hazır bul- -

Ilı ·, ·lrl1ır. Halbuki nsrı- kit. şehir pek kötu bir hnl 
h'ızın Irakli 'i ( _ Hcrkiil) de idi. Bugiln "on sbtcın 

1~ Yol t l.Jir .\\ l'llJ)3. ŞPh: i olmu~ -L" • \ an hatırı ~:wılır 
ır dtı\'l •t • . tıır. ~Plıirde bir çok ilim . ı.. ııır\'{hll'ı get ır-

lııı. ı i · ' : · ' ıııiie.::se. el eri \'iicudt! gr.ti-
l) • 1

• .ıluhalıllcr onu \'ıl-
ıı·rrı:ı ~ , . . ·. rilıııbtir. Y:ıkrnda bir dC' 

l ~ . ıııı:;-t ır. J•,o·oızını ılo • 
{fıı'ıl '"' 1 G11i, ersite kıınılaeaktır. 
11 ~ ' \'ataıı :ışkı ile <;alı::j 
11.tır 'l' . 

,ı,.. . ı·nıız . ~ r \ c. J:.·ı- r, k. 1 "k" t' u.-re 1 _., \: • 1 iir ıycı nı ·uıne ı c;n-
"~. l .· J:tfrlı '.'tırdl~ .• ·ıı:;f,·11·ını 1 ~ ·r·· ı ı ı "'·u · • lı:;ıma,taııll". ur\l'rruıan 
k:ı.rıı ır ı~ııırrn ic,;inde ı;ahş- da yiil~~c·lıııi~lerdir . .2iitiin 
lıar ıııuııc\ \ c·r insanlar L~ s.ırnıı-: oldukları işh::rl•! 

1

~ 1): koyınıı~t ur. i. ti lıar 1.>dc·l.Jiliı ler. 
..ı ıl Kıırult·ıvı C'Sll:l$111 · 
\l(l ) • 

t·· ( nıı y:ı.kırıdaıı o·örmüş-

ULUS SE:-;f 

'111 il T EL G R Af ABERL[Ri 

Nazi Müfrezeleri 
v t hu 

Ank~ı ra 11 (A. A )-
1 

n1ünaln hHının kc-
Alına 1 .N zı ııüfr<:-

zelerinin Av ust ur-

y<1 hududuna gön

de ı · İ 1 d İ . \T c ,.\}: 11 :1 il -

v ' A vusturv~:ı nra-. . 
sınd~ki D ·ınirvolu 

J 

1 sildiği ve bu 1111ntı 

k~ula bazı A 1 n1a n 
1 askeri kıtaatı ha-

relü\tı o-örüldü<rü 
~ ,.., 

haber verilnıektc -
dir. 

r kUıu. Kart:ılı andı;:ııı ha- !ı • 
•

1

kŞındaıı ıııııazzaııı knLIH•t i f"' ] l, · ı 1 1 "' · · 
q. f· 1' ~ ... ocu \: ~sı rgcnıc )es euecegı n ı ,.c nın -

c- s-" .:ıayl I _, 

Dıığılay__ 4-I 
.Arp:ı 3 50 

J; ıı ( l:i r ı:m·al l(fü(l __ 
D:ı rı 3 
:\ ohnt -3-1 GO 
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Jlt'reiıııt>k :3 fJO 
Pirin<; 
:1:tde Y:ıcr I U5 ,... 
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Ce' iz 1;:; ---
c~ iz iı;i 1 :Jc:_ ı __ 
1\f alılep :!.> 
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Toz ı;;PJ,r·ı~ 3~ ı = 
K:ıll\ ı• 130 --- -
~:ıbun 53 
<.:a~· 350 
lS:ını iiz~ ]._0_
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_ 

l\·kmı>z ıs - --- ----
B:ıl 40 ' "'•kr.< ıyor. \ p eııli ;ılnıııdaıı ı 

"' t ı Kuru n nı Gen el ~l e r- ı na 1 : \ ı ı n ı n na s ı l ha - ı tı ' 1 lPIİıİ\'Ordu. Huz.ı 

ıı .;alısi\'ı> fiııd" e ıHlı'r j g 1 kezi sıftr y:l s.tan hir 1 ;~ırlanaccıg'Yını ö.!!:re-
- -- ı, l;(,)l ıl--= 

rııı•z' . • . ~ ' .. , 
L .ı:ı l:tl~'r lt'l't.:lllmll <:'lmig YC1SlllH knda .. COCU- tir. 
} Ulııııınaktaılı . VP <'tim~ J • • 

IUrrn· . • orma arı v ) l l f trı " 1 ı hı·ıııal Al:ıtiirk bu gun nası la \:1 3-
ı Pziyc·tleriniıı hE-p:.iııi ke- c:.ı (.,.1111 o" er ret en A il-
%)' . • • ..., • .., 
Ylı 11ııelıarctle kullaııılı·.·ıl: 1 Gazeteı11ızde J)ar·ça I:>' 

• , , c ' nelere öğütün :>l-rct~d~1.11.uıı .tı,rakkLine has- 1 parça neşretmektP ol- ı . · · 
t ıııştır. ilk öııcr maarif. ' 1 - (Z'.r..hı' ı·lı' Gaz) nncı sayısını venı-en b < ugumuz ~ , . 
ra l. :t~lamış ,.e ihti> arla 1 dersleri forma halinde den bast ırınıştır. 
t. 

11 le okıııııa ii!!.rctıni~.· ı ı> ı f B' · · ··"' ·· t 1 ., bası mıştır. ıe 1er orına ınncı sayı ogu 
k r. Aııkara bir iliııı ıner- ... k atb 1a 

<.'1 · (.,J uruşa m· . ~ ınız- birer nvhk vazıln11s 
t ·

1 olın11ı:;t11r. 1Ik ııwk- da satılmaktadır. " · ~ 
tePlıardcn ıliıı dı'rRi kalkmış · 1~ tane nıektuptur. 
ır ı ·· ~ 

l · \ırıı. ı ı;oc11klanıı de Bütün f orn1a )c, r bir ikinci sayı ög"'rüt: 
( Htıı " · · - , tızr•rıııde tesır Yapa- ) Ç 1 l 
•rıaz. Ta. il licr<'ti ~·alnız arada (25 l<uruştur. ...ocuk arın n as ı 

Her iki öö·ütleri . .., 
istC'ven lerc kuru n1 . 
parasız olaı·ak gön

derir. « Ankarada 

bulunan Çocuk E
siı·genıe Bnşkanh

ğtrHı)) bir yazı ile 
adres bildirnleniz 
l<tıfidir. 

2p • • 
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ULUS SESİ 
ABONE ve iLAN 

Şartları -·-Abone Şartları 

~ 

.:::- ~ 
Aylığı .:.:: 

ı... c ı... -d-::::1- tr;.:f-t-< :::.· 

Kıını.:;- ız;ı ~ı{ 

0{' Avlı.rı .. ' :""' 
300 1 -

Altı Aylığı 450 800 
~ - -

~cneli~i 800 1500~ 
= - -

İL.~N ŞARTLARI 
İlanın hencr satırmdan 

(1 O) Kuruş alınır . 
~akıaılır. Beden tı·;._ :.:.: <e @lY/r!S <§J·m O ~ ~:_;=-:: 

- ii!if?) U ~ İlfuı ııeşı·inden mesuliyet 
=- ·.; kabul edilmez . 

.. 
0 !01~~~~ ·~~ 19 Mart Cumartes' günü & 1 Gün~\fı)ç~~~~t~~nlar 

~~~~~~~~',:~:;.tren ~ Renkli, resimlerle e teresan bir ~~ ~3 
a~~ ıtü~i~r~~'~ı~:~~ ; şekilde ÇI i<acaktır ~ 1 N Ü~@\ in 
Yatı <Jf·rcüs, Savur :; O gün, gazetemiz mahdut bir sayıda basılaca~ · 
Postaları o-idecek ve r cu'' Haf tasının ~aat l!{ t~ nıezkur ~ ğından Sayın Bayaniarın şimdiden idarehane- yO 1\ ~ 
Postalar gel<~ektir. ;;;:; ı:ıize mü~acaat ederek isimlerini yazdırmalarını: : ~aşlanğlCl~lf 
Bu ak~anı g·ıdecek ı·ıca ederız .. t . • -- -
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1 D AR K!H A NE Sİ 
Eakl Halkevl Blaaal Hu ... i Daire - · -

• 

lVIARDIN.'DE • Umumi Neırlyat ve Yazı itleri 
Direktör& 

M. Siret Bayar ULUS SESi Ba .. Jdıiı yer: (ULUS SESi) Baaıme.l Telğraf Adresi 
Mardind.e "Ulus Sesi,, -

·-Halis Morina Baht Yağları - ·! Mardin Vakıflar Direktörlüğünden 
Büyük şişesi 60 kuruş 
Satıı Yerl: A bdo Teppo 
}J:ırdiıl Birinci cadde! No. 165 

Vakfı 

Melek Mahmut 

,, 

Cinsi Mevkii 

Dükkan Babıssor 

Sülüs dükkan Eski kasaplar 
Dükkan Kasaplar 

" 
,, 

" " 
" " 
" 

Camii kebir 

" 
Attarlar 

,, ,, 
Hane Tekke mahallesi 

Muhammen lledell 
Ura Kurut 

10 
10 
20 
10 
20 
10 
25 
60 
50 

8/11/ 14/17 

• 


