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~~Usturya hadiseleri hak- Türkiyeyi ziyareti ·ıspanyada 
ında beyanatta bulundu Ycnıen Vdiahdı-

i~n~~ra lfı (A.A) - knyıtsızca k.ırşıla - ııııı Türkiyeyi ziya- son vaziyet 
i\~tltz ~aşveki l i dün na ınaz· Bu hiıdise- reti ya klaşnııştır. 
ha ~ 111 kanıar~sında lerin şuınulu şiındi- · Bu hafta içinde A 

1 
K 1 k 1 • 30 k'I 

~I tıcJ siyaset hak . l den tahmin edeme- memleketimizi . zİ- si er ata onya öy erıne 1 o-
~a:da ynptığı be- 1 yeceği neticel t: r ala- yareti be~lenen Sey- ~ı t 1 
t~ attan son Avus- c,ıktır. fullahın Istanbulda metre yal\ aş 1 ar 
hj 1~~a ~ildiselerinin beş, Ankaradada iki 
tık arıhçesini y;-tp- Silahlann1a 'proğ- .. k 1 .... h 

t;
111 

_ l . l . gun a acagı a-
lefı sonrn 1tze nunınnzı - yeni ltr ber n lı nnnstır. 
di re.t .. ~eren bu ha- tetkike tabi tutn1a - · 
~~eler lngiltere hü- ğa karar verdikde Ye~iller ~ey' etinin 

~ir ~aran 
llnıeti taraf ıntla il 1 n1 iştir. 

~·Bitlerin Bayan Afet 
1Yanede söyle- Bir nıüddettcn 
dig" i Nutuk heri İsviçrede tet -

kilderde hulun<l n 

Bir Nis~1ndan iti-
ba ren üç sene n1üd
detle kf\pannu1sına 

·\nk ( ) 'l'nrih kuru111u as- karar verilen İstan-
~· ara 15 A. A - -
V~tler dün akşnnl bnşkanı Bı1y~n Afet bul Borsası haklnn-

1\,!\ 1 · A vrupn d? n l
0

stn il - da vtkiller he)r'cti t J<•nava ge nııs ve 
~2nl .. ·"' 1 · bula !!"el111iş ye An- veni bir kürar ver-i· ·< lurat a karşı - .. _, "' 
{ 1 ~tnıştır. karaya gitnıiştir. nıiştir. Bu karara 
lnd· ... · ı· b 1 göre Borsa konıi-

k 'g• ote ın " - z· t K v • 
Ot) ıraa ongresı seri ve re.fa kC\ t nıe-

b. Unda söylediği 
ır l\.l 1 n1urla11 Borsanın 

()' !~Utukta her ne 4 N" d to lanacak 
Ursa olsun bugün \ fS8n 8 P kapalı bulunduğu 

ı11ev Anknradan nlınan müddetçe yazifele-

Barselan 16 Üç ' yaklaşnııştır. Ka -
günden beri Asile- talonyada tehlikeyi 
rin ileri hareketle- nıüdafaa için tcr
ri devanı etmekte- tibat alınn1aktadır. 
<lir. Halk sükunet için-

Katalonya köyle- 1 dedir. Her tarafta 
rine (30) kilon1etre esnyiş yerindedir. 

Mussolini 
Bugün ~ir Nutuk söy

leyecek 
Ankara 1G (Radyo) 
İtalva Basvekili Mu-., ~ 

solini bugün saat 
17 de sivasi bir Nu-

"' 

İngilterenin 
llava bütçesi 
Londra 16 Avcını 

kanıarası bu ·gün 
proğ·raoıını nıüza

kere edecektir . 

Hava bütçesi 92 
tuk söyleyecektir. nıuhalife karşı 43 

Nutuk Radyo ile j reyle kabul etn1iş-
nesrolunakcaktr. tir . . 

k·ı cut olduğu şe- h' 1 1 .. · 1 B 

l 
ı ~eki Al ın;;ı n dev- ır ıa J~re gore zı- rini An {ara orsa-
etını· h' k' ra.<ıt konğresinin 4 larında görecekler- ı ı ıç ı nıse kı- ._, t 
t e:\rn Nısanda toplannıa- dir. Orgeneral Cevad 

Vefat etti 
"!lıl ayacak vepar-
l'q st taknrrur ctnıiş-
~,·darnıyacaktır. Ne 1 " d tir. Ziraat V ckale-
. . et, ne de sefalet 
ıç,0 ti, bu konğrede Ti-
y andı hozama- caret odc-1 tarından 
acaktır. 

'-........ seçilen ınurahha s-
---2-3----~ ların mütalaalarını Ankara 16 A.A ·-

't' n I ~ ca k ve vereceği Hitler birden bire 
" NİSAN nihai kararda bun- tayyare ile Viyana-
'-'0euk n h1rdan ist ifade ede- \ dan ~tünihe dön-altasının 

ilk IUnUdUr cektir. müştür. . 

Hitler 
Münihte 

Büyük bir Asker, temiz bir insan olan Ge
neral Cevad Dimağ Nezfinden vefat ~tm_iştir. 1 
Askerliği gibi hususi hayatıd~ ?.o~ ~ıddı ve 
temiz olan bu kıymetli aıkel'ın olumu her ta
rafta büyük bir teessür ve elem uyandırmış-

tır. 
Ordumuza ve merhum aile efradına derin 

teessür ve taziyetlerimizi sunarız. 
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1 Yabancı ~asınlarda 
Mısırda 

Yeni meclis intihabatı 

1 Rcldyo 
Haberleri 

Dünyanıu 
En eski kitabı 

_....., ____ _ 

Mısır gazeteleri tisi ve nihayet n1üs
yeni n1eclis intiha- tekil parti. 

Amerika 
Avrupa ha~iselerine bü

yük ala~a gösteriyor bat dolayısiyle ioti- Gazeteler, ayni 
habatın ne surette zanıanda p~rti nıü- Vaşinğiton 16 Si
yapılacağı ve ana nakasala rına devanı yasi mahafil Avru
yasada ne gibi t~- etnıcl~tedirler. Bu pa hadiseleri hak
dilat olacağı nıese- n1üoakaşa esnasın- kındaki haberleri 
lesile n1eşğul olınak- : da her bir parti di- büyük bir alaka ile 
t~dırlar: Gn.zetele- 1 ğer pc1 rtiyi krali- takip etnıektedir. 
rın verdıklerı haber vet nıakanıınn hür- I~ozvelt bir Nu
lere göre, yeni ~1ı- ;ııets1zlikte bulun - tuk söyleyecektir· 
sır parlan1entosu el n1akla ithan1 etn1ek Hariciye Nezareti 
znsı 2ü! kişi olacak- te ve bu iddiasını Nutkun n1etni ba
tır. Bu suretle ıne?- bir takım delilerle zırlan1akla n1eşğul
us n11ktannın eskı- tı vsikn çalışınakta. dur. Hasil olan ka-
sine nisbe~Je" farl~lt ı dır. naata göre Aitlerin 
oln1ası hukun1etın . 1 son hareketine kar-
intihaı) nizaınna - I\lısır gazetelerı d' 1 t'k r·ı . 

ı l C , d şı ıp oma 1 ı nr-
mes.ınde )'H }lt ıgvrı ta- (fCl orc un ayısı 1 d b" . er arasın a ır nıu-

dı.lattan :Ieri rrel - ıle lr1lasının ~1ısıra h 1 · ~ va zene usu e ge-
nıektedi r . İntihap yap· ıkları ziyaı·eti lecektir. 
31 ~1art ve ~Nisan- kaydetn1ektedir. K-
da yapılacaktır. Pclr- nd Faruk bu iki 
tiler tesbit edilnıiş - prens şerefine Abi
tir. Halihazırda in- din sarayında bir 
ti ha bat oşağıdaki yenıek ziyafeti ver
partiler arnsıoda ce- ıniştir. Misafirler 
reyan edecektir. 1 ~lısırda bir knç gün 
Vafd partisi, II <lok- kaldıktan sonra Su
tor Ahmet ~1ahir udi nıenıleketine ha
ve l\1ustafa El-Na k - rcket etn1işlerdi .. r . 
raşi tarafından ku- «Riyad» da kral Ib
rulan Sad partisi. nissuudun ınisafiri 
Ill eski düstur par- olacaklardır· 

Gecesi .. 
Pazartesi günü Neşredi

·lecektir 

de Hidrojen gazı meyda
na c;ikmıştır. rrecrübesini 
fosfor ve flüor gibi diğ'er 

basit cisimlerle tekrar et-

v E 
11§ " • ~ ıniş neticede müsbet ol-

• HAVaT ~AINAT ııı mu~tur.Yal~ızatom.":ır-
~. ~~~·~s ..-.:~~~ ~~~411.•~:· lıklMı dort ıle kauılı t<tk-
~-•;g:;lL.l ~ sim olan karbon (12) ok-

Yazan: Sedad Yesugey sijen ( 16 ) kükürt ( 32) 

- 18 - kalsiyum ~ 40) gibi cisim-
1 erin bombardımanından 

hidrojen , diğerlerinden 

helyum gazı vermi~lerdir. Buda ~öyledir. Alfa 

~uni yani Helyulli atom· . . 
la~ ı menfi olan elektron· 
larla çarpı~arak~ clekt_irik· 
lerini ~ayip etmelcn ve 
ıııuteclil helyum atoml&· 
rırıa tahavvül ctmclPridir. 
:grrcr alfa atomunun ç.:ı.rp-
~ . 

tiğı yer lıir nüve ıse o 
zaman inhiraf fazladır. İn
hirafın ckseriy:.ı çok az 

olma::;ından ,. dolayı inti
kal cdcbilirki nüveye isa.-: 
bet ihtiınalı çok azdır. 

Ruterfort ba~ka suretle 
tecrübeler ya}'m:ığa baş

lamış ve şöyle yapmıştır. 
Bir kaba azot gazı dol
durmuş ve buııl:ırı alfa 
şualarile bombardıman et. 
nıiş ve neticede aıot gaz 
tahallül etmiş ve ııetice-

Ba~ka fllimlcrde yine 
radyo aktif bir cisim olan 
polonyumun neşir etmiş 

olduğu şualar ile atom 
ağırlıkları az olan basit 
cisimlerin hepisini parça
lamaj:/;a muvaffak olmuş

wrdır. 

- Sonu Var-

~etoslovaha ve Paristedir 
Almanya Bir iddiaya g.ö0. 

dünvanıo en eskı ' 
Berlin 16 Çekos- t b · P . t 1illi a t · arıs e n 

lovakya A vustur- .. d t 0)~ ~ 
. . . nıuze e ınevcu 

yanın nıeşruıyetın1 ... t .. ııdP 
" . h"l " j papırus en YUC 
taşıyan u cunıet- .. 1 . b' eı'' 

l b .. d. . F· getırı mış ır es . 
lerc en ırı tt. a- . d" B k't esl\1 
k Al 

ır. u ı ap 

B 
alt l ~an~adnı~. ~1ısır Fir'avtuıılar•;, 
a tı < uzerın e ı ve ıniladJa n pe~ 

son hareketlerini l ele 
.. ki 111u" tees- ço < zanıan ev\' 

gornıe e . d b 1 1 uı . d" a ı u .. unnıa c 
sır sr. 

1 t11JŞ. 

~. __ s_eç~m_e __ H_a_be_r_le_r __ J 
Kültür Batanı . 
Midesinden rahat-

sız olan Kültür Ba
kanı B. Saf fa t Arı
kan tedavi ediln1ek 
üzre İstanbula git .. 
nıiştir. 

Mısırda 
Kahireden bildi

rildiğine göre Kral 
askeri 111ahiyetteki 
bütün cemiyetlerin 
yasak ediln1esine 
aid olan kararna
n1eyi inıza lan uştır. 

Hatay Seçimi 
görüsmele'ri 
Anadolu Ajansı 

hususi n1uhabirinin 
Cenevreden bildir

Tütün Kanunu 
Kan1utav ziraHt 

encüıı1eni Tütii~ 
kanunu Ut vihasınt~ 

" n1 üza keresi n i bi tı (" 
n1iştir. Pek yakın
da un1unıi hey'ete 
sonulacak olan )~"' 
yihanın önün1üzdc
ki ay içinde kanıtl
ta ydan çıknıası tah"' 
nıin olunn1aktadır· 

Layiha Tütüı1 

ekip biç~n köylü· 
lerin1iz için ço~< n1i.i' 
said hükfunleri ih .. 
tiva etn1ektedir. 

Paket 
Gümrügü için 

Yeni Talimatname 
diğine göre koıni- Paket gün1rüg.ii 
te görüşn1eleri nıü- ı için yeni bir talı
said gitn1ekte, Türk nıatnanıe hazırla"" 
projesinin ortaya nacaktır. Bu tali-
attığı en öneınli n1atnan1e paketle"" 
prensip n1es'eleleri rin naklı işinde biı· 
üzerinde konuşma- çok balcın1lardan 

lar devanı etnıek- kolaylıklar tenıin 
tedir. edilecektir. 

I 
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37 

38 

30 

31 

33 

34 

36 

37 

ıı 

8 

9 

2 

1 

2 

Tarihi 

Nisan 
338 

Nisan 
338 

Mavıs 
S36 

" 

" 

,, 

" 

Eyhll 
308 

Eylül 
336 

" 

.Birinci 
kanun 

336 

Nisan 
337 

Nisan 
337 

- -

Me•klf 

Kar aç 
kerriki 

Ziruto 

ltfrydan 

:Mesno 

" 

Keşkenıbo 

• 
.. 

" 

Kayase 

Şak ok 

ŞabuDi 

,, 

Bugro 

Nizari
ben 

Benna
pabn 

Cinsi Karye•l 

Susuz Midyat 
tarla 

ı: 

" " 

" 
,, 

" 
,, 

,, " 

" 

" 

" " 

" 

" 
,, 

Bağ yeri Kerburan 
ile eicarı 

Susuı. " 
Tarla 

Hududu döatlm llatasamfı Lira ltr. •-------:---..:."--·• 

Şarkan Yelki Yakub 
Şeinmas Bahki, garben 
Gelö Kerimo tarlaları 
.)malen tarik .. • 

Şarkan tari~: gabcn 
:Melki Yakub Şemmas 
Bahki, ~imalcn uiyar, 
eenuben llapsuhohay-
do tarlalariyle mahdut 

..,arkan tu$uf, garben 
tarik, şimalen lşo Ço
pi, ccnuben Gcvriyc 
Şaınun Bahho .. 

Şarkan Mclki Bhisi, 
garben kara<;, şiınalen 
tarik. ceııulıen :Melki 
tarla sile .. 

Şarkan Sindi, gaben 
tarik. ~imalen İllo llö 
ccnubcıı gelli tarlasile 

Şarkan gelo verdeki 
tarlası, garben tarik, 
simalen ~clo vcrdeki 
\ . 
,.,. circo bahı, cenu-
ben görgis tarlalarile. 

~arkan ~ekkiro sefer, . . 
garlıen adi mcsso tar-
laları, şimalen karaç 
ccıınben a<li mt!sıo 
tarlalarile mahdut .. 

.. arkan ~ekkiro sefer, • • 
tarlası, garben karaç 
ı;iıııalen ~abo zeyto 
cenuben musa baydo 
t:ırlalarile mahdut.. 

Tarafları tarik ve 
Mesut .. 

"J'arkan melki nıü~kil 
garlıe& melki hirmiz, 
şimalen süleyman meh 
medo tarlalarile, ce
nuben tarik .. 

Sarkan Sülcvman Meh . . 
m~do, gar ben Ferma~o 
şimalen Yusuf Ballı, · 
cenubcn Melki Hirmiz 
tarlalarile mahdut .. 

~arkan Musa Abdul
abat, garbcn Hanna 
Sefer ta daları, şiınalen 
karaç, cenubcn tarik 
ile mahuut .. 

· Şarkan güherri bigo, 
garuen kefri muallak, 
'j imalcn Yuı:;uf Denho 
cenuben kc~~e hıbak 
tarlalarile mahdut.. 
Şarkan Melki )lurat, 
garben Lahdo Asat, 
şimalen Sevmi Effo, 
cenubcn Yusuf Osman, 
tarlalarilc mahdut.. 

3 

1 

3 

2 

4 

6 

2 

9 

2 

5 

----
Kerimo o. Hanna 
ve Yakup gellimu-
ri o. Melki müte-
saviyen .. 

Keriıno o. Hanna 
,-e Yakub Muri 
o. M~lki.. 

Kerimo o. Hanna 

" " 

,. " 

" 

" 
,, 

,, . 

Kerimo circco o. 
Hanna 

Kerimonun oğlu 
Hanna 

Sa"mi Zeytun o. 
Şaıııun ve Kerimo 
oğlu Hanna 

60 

35 

100 

50 

40 

30 

60 

30 

100 

10 

200 

- Sonu 4 üncü sayafada -

Nohut 
Mcrcim<>k 
Pirinı; 1~ 

Sade Yağ V5 
T -::---- -- --ere va•rı . "'"' - ---ze, tin v:ı .,., - · - ·,.... (iÜ 

Yün 4:> 
Deri 
Badenı 

Badem ic:i 
Ceviz ı;; -- --
Ce\ iı i<;i ;lf) -- --
Mahlep 2i> 
Mazi-- 1 () -- --
K esuıc ~eker ;~ ~) 

- --
Toz. ~ı~ker . 0:? 
Kahve 130 
Salımı 55 

_Çay 350 
Kuru tizi.im 20 
Pekmez 18 - - - - --
Bal 40 
Pm•til - -
Suçuk 

• 
ULUS SESi 

ABONE ve iLAN 
Şartlan -. -Abone Şartları 

c.ı 
;... 

ı:.> 

Aylığı 
:;;: ·;;:: ~ ... ı:: 
;::ı-~ =·--v 
t-' ~ 

.... _ 
- ,_ 

Km:ış Ku rıı::-

Üç Aylı~ı 800 1500 

Altı Aylığı 450 008 

Scnclil'Yi M 800 
1 

İL.4.N ŞARTLARI 
ilanın betıer satırından 

(10) Kuruş alınır. 

İlan ue rinden mesuliyet ş 

kabul edilmez. 
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1 D A R E}H A N E S 1 
Eski Halk evl Bhıa•i Hu .... i Daire 

• Umami Nefrlyat ve Yazı işleri 
DlrektörU 

-·- ... -
Telğraf Adl'e•I 

,\lardinde "Ulus Sesi,, 

ı\1 . Siret Bayar 
Ba•ıldıiı ye r: (ULUS SESİ) Ba•ımevi 

Mi yat icra Dairesinden 
- 3 üncü sayfadan mabat -

-fo. Ta rihi Mevkii Cinsi K a r yesi Hududu ' dönüm Mutasarrıfı 

3 

4 

5 

Nisan 
3:.!7 

" 

" 

M"zari 
tubine 

Xcval:ı 

a~a 

Afiye: 
k(jür 

su~uz 
tarla 

nağ' .veri 
ile cşc~rı 

~uiu 
'l ;1 rla 

Kerlmran 

,, 

• ,arkan g iilıcrri tarı, 

garbcıı sahil> tarla, ~i
maleıı şeyh lbralıirıı 
azinıiyl'. <·enubcn hıa. 
kPŞ:-;:l· tarla!arilc mah
dut. 

Şarkan kefri mua1Jak 
garbcn be::ıte afi, şi
malcn Fcrlıo Abmet, 
ccnulwıı lbrnhim Ta
bir tarlalarilc mahdut 

:;\arkan lw:;t. garbcn 
tarik . .. imal~n Mclki 
Salilw, ccııuben Şa-

mırn Yu. nf tarlalarıle 
mahdut .. 

15 

10 

2 

Hane Kerimo oğ . 
Hannt' YP. Melki 
1.,: • "' ...,e mın:ıf' cırco og. 
!sksnder müştere
ken ve mütesa vi
yen .. 

" " 

" " 

Muhammen 
kıymeti 

Lira Kr. 

15 

50 

8 

1 - Yukanladaki µ·a~ rı nwııkııl Hanna Kcrimonun hissesi tayyare şubesine olan iki bin üç yüz küsur lira 
horcmıdan dolayı sa ı ı 1 ığu çıkarıl nıı~tır . 

2 - ihale giinii 11. ni:-an. ü38 pazartesi giinü saat 14 tle Midyat İcra dairesinde icra. kılınacaktı r. 
3 - İpotek sahibi ala ·aklılnrl:ı. diğ"er :ıli\kadarfarın ve irtifak sahihlerinin g~yri menkul üzerindeki hak

l arını hu:::usile faiz ve nı:ı ~rafa <lair olan idtıialarını i~bu it;ln tarihindt!n itibaren 20 gün için evrak ı nıüsbi
telerile IJi rli ı.. t0 meınuriy~ı i ın ize bildi rilıııesi ic ı betler. Aksi ha ld c satış be<lelinin pay ! aşmasından bariç kalırlar. 

4 - T:ıyiıı edilen g-iıııdt> gayrı nıeHkul ü~\ defa hağ·ıııl<lıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak 
arttırma bedı·li muhamııı<·ıı ·ı,iıı ~·iizJl! bcş"ni bulnıaz veya , atı:;- istiyenin alar.ağına rüchani olan diğer ala 
caklılar Lmluııulıd:• lı8dt·1 hıııılarııı o gayrı nwnkııl ile trmin edilıııiş alacaklarının mecınuundan fazlaya. çık
ıırnzsa en çok artımının t .:al ılıiidii h :ıki kalmak iiz.erC' arttırma !5 gün daha temdid edilerek 26. nisan, 938 
salı giinü ayni saatte y:ıpılal'Jk arttırmada lıNlcli satı~ istiyeııiil a l acağına rüclıani olan di ğer alacaklıların 
o gayrı menkul ile teıııin Pdilmiş alacakları mecmuundan fazlnya çıkmak şartilc en çok artırana ihale edilir. 
bövle bir bedel elde l'<~ilııH·zsP ilıalt• yapılamaz. ve satıH talebi diiHcr. J .. • ) 

5 - Gayrı ıııl'nkul kendisine ihale oluııan kimse derhnl veya verilen mühlet içinde parayı "ermezse ihale 
kararı f<~sh olunarak kerı di ~iudcn C\'\'Cl en yiik~ı·k teklifte lıulunan kinı~c arzu etıni~ olduğu bıdelle almağa 
razı cılursa oıı:ı rnzı olıııaz5a veya lrnlunıırnzsa lıeıı:l'n oıı b<'ş gün mü<ldetlc artt ırmaya çıkarılıp en çok ar
tmma ihale edilir. İki ilrnh· :ırasındaki fark ve gc•çeıı giiııler için yüzde he~ hesap olunacak f:.t i ı ve di&{er 
masraflar ayrıca hiikme hacet kalowk::ı ızin ınrmuriyrt iıııi ::ce alıcı darı tahsil olunur. 

6 - Arttırıııaya iştirak edenlerin kiymcti mıılrnmmcncnin yliz<le yedi buçwk nisbetinde pey akçası ve
ya milli lıir bankanın tt•minat mci<.tnl>unu tevdi <•dccektir. 

7 - Bütiid ma~rar ,.e yüzde iki bııc;uk kuruş dell:ll ücreti müşteriye aiddir. 
8 - Şartname 11-3 93S tarihinden itibaren hcrkt1sin 938. 30 sayılı dos.vada görebilmesi için açıktır. 

keyfiyet Han olunur . 
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MUHSİN TEVFİK 

I 

Analera 
Öğüt 

Çocuk Esi rgenıe 
Kur u n1u G ene l ~1er
kezi sı fır v .. ~tan bir 

"' . 
yaşına kada r çocu-
ğun nasıl baktla 
ca ğını öğreten An
nele re öğütün Bi-. . . 
rı ncı sayısını yenı-

den bastırnı ıştır. 

Birinci sayı öğüt 
birer aylık ya zılmış 
12 ta ne rnektuptur. 
İkinci sa y ı öğüt: 

Çocukların nası I 
besleneceğini ve ma
nıalarının n :ı sıl ha
~ırlanacağını öğre
tir. 

Her iki öğütleri 
isteyenlere kuru rn ~ 

parasız ola rak gön
derir. « Ankarada 
buluna n Çocuk E 
sirge ıne Başkanh
ğın ~» bir yazı ile 
adres bildirnıeniz 

kafidir. 

• ••••• .. 
Diş De li.imi 

Hilmi Kıymaz 

Aylık Moda 
mecmuası 

9 numarah İkinci~anun 
sayısı çıktı 

Bütün Bayanlara ve 
kadın ter7.ileriue tav-


