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C. H. Partisi Kamutay Gurubu 

~ariciye Vekilimizin Hatay müzakerelerinin son saf~ası 
iV abancı IB3asınlarda 

~akkın~aki beyanatını ve Başbahnla 
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Maliye Bahnının iza~atını tasvip etti 
Kamutay Ceıaı Bayar 

Hükumet rcislii"i·i ezici 
!"' 

''aıifcsini on iki sene nıüd-
Konuşmaları 

A Ankara 16 A. A _ detlc i~gal etmiş olan Gc-
.. nkara 1ü A.A - j tı n lnıış, Başvekil ncral ismet inönii, kcmli-

Cun1huriyt>t H<ılk 
1 

Ct hıl Bayar ile nıa-
1 
Kanıutay bugünkü ni yoru1muş lıisscdcn·k, 

Partisi Kaınutn.\.· ı1 li_Ye vekili s~ yını 'j topl:-tntısı.nda ru:z- lJiraz istirahat etmek mü-
- d k 8aa<lesin~ talcb elti. Bu 

~ 

uir han·ket yol ... tur. H:ı-
ri~te, hiç lıir tehlik e mc,·
cutl dEğildir. Tiirkiyenin 
iktisadi istiklalinin fothine 
atılmak i~·in~ zam:ın nıü
saiddir. Şimdi Celül Ba
yar ve tcknisiyen1eriııiu 
saatidir. 

1 

&'Urubunun dünkü \'Crğ·i~i nde yapıla- 1 na~lle e 1 111adde- tamamen hak cclilmi~ bir 

topl:\ ntısında Ha- c;.ı k tenzi lata dair lerın kabul undan istira hatti. Atatürk bu se. 

riciye vekili Hatay hüvük ınillel. 111ccli- 1 sonra hükuınet proğ fer, h~ku~etin ha~ına_bir 
l11üzak 1 ~ .· . s·in.e se,·l: , ı · ı I· ranunda da ten1as , asken <leg-ıl fakat tecrııbe 
S 

4 ere eı ını n son · - .. cc. 1 en \a - edilmiş bir ikti~adı;ı olan 
'afl1~sı h 1 1 d J ·ı . 1 ki edilen verrri tenzi- 1 
• <. a { \:tll a nuıı n vı 1ası ın - <lll ...,. Türki vc s Bankasının ıııü 
tz;ı hat verıniş, göç. da bevanatta bulun la tına aid kanunun <'~sisi· ve. İktisat! Vekili 

ll1eı 1 1 · · 1 1 H 1 111ecl ı·se veı·ı· Jc.lı'g"yı' nı" ll<l\.' Celal B:.n.·arı 1·ai!ırdı. ı er nıest· esının nnış arc ır. ii nl- " c· 

o- ve bunun bir ;1 11 ev- Ct>liU füıyar devletin 6Urupca teşkil edi ilktin bevanatı ınüt ~ en yük~c·k vazifcı:-ine cri:;:-
lec~k bir ko ı ı isvo- tefi kan ~ıl 1' ışla t<ıs- vel k~ı bu f unu ten1i ıı nıi~ bulunuyor, ı;iinkü mi i

lla tevdii kararl~lŞ- vipedilnıiştir. için alakadar encü- li sava~ınmebdeindcn beri 

At~\tlirk, bu saati . Cüııı
huriyetin tesisinden daha 
~·ok ev,·cı, uzun zaman
dan beri tlcrpi~ ve temen
ni ttnıİ\itir. Bu ı-a:ıt, Cı·lfı.l 
Bayar ve onun teknisiyt>n
Jcr, maliyeciler ve nıüte
ha~i'ı~lar ordut:amun saa
tidir. Cclfü Bayar, her . . 

----------~----~--------------------!R@l <dl y © 
Ha erlerimiz 

M. Hitler Berlinde 

nıelerc 111 üstereken memleket halaskflrıme ar-
~ kasında me\'ki almak rne-tet kik edilınesini is 

ziyctini gösternıi~ti. 
tt_.nıiş ve bu n1üna- Atatürk, Türk halkını, 
sebetle buhrCl n ve i~tiklfüe kavu~tıırduktan 

·· · r sonra: onun dahili ve ha-l11 UVcı zene Yerg" ı e-
rici emniyetini temin ı ! t-

ri ne a id tenzilat hak uıt•ğ·e çalı~maktadır. )Ieın-
lcında ki kanun da lekct müsterihtir ve E tivği 

1 d 1. "c sükunet i~inde \.' a:-.·a-ya cın a n1ec ıse ve-
makt:ı<.lır. Dahilde, aile 

~cydt!ll C\'\"Cl, bir tPkııi~i-
ye:ı<lir. Atatürk iktiJarııı 
dizğ'iulerini onun eline 
te\'<li etmekle, memleke
tin, maliye . ve sanayill)~
me fcyıi iklıalinio hüyiik 
tt>knik ba~:ırıları yolunda, 
eınııiyct ve metodla iler
lemesi hakkındaki arlusu
nu mfü~ahhaslandırmı~ o
luyor. 

ril~ceğini bildirn1 iş- ocaklarının saadet ,.e sü-
Bt·rliu 17 Radyo: ezcüınle den1İştir ki: tir. kfınctiui tehdid eden hiç 

0ay Hitler dün öğ- Alın rı nya, bü)1 ük ı----B-.. -M--
0
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0
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-
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Bu hareketi sevk ve 
idare edebilmek, meınlc
kcl in her tarafına mühen
tfü; Ye mütelıat'~is ordula
rını saçcbilnıck için, ~n 

leden sonra Berline Alıuanya olnıuştur. .. -Sonu 3 nci sayfada-
&eln1işt ir. Sacı t 17 de ve böyle kalacaktır. 

on binlerce halk ta- A 
1
. 

1 
. Siyasi Nutkunu söyledi 

ederek nnsyona 1 sos. den sonra siyasi bir rafından karşılanan VUSf Urya po IS erı 1 

Aln1a n devlet reisi 
Başvekalet balko- Viya ne 17 l{adyo : 
11Una çıkarak biri- Adedi 7500 zü bulan 
kcn halka bir nu- polis ıneıııurları Her 
~uk söylemiş ve hal- nıan meydanında 

•rı şiddetli alkısları A iman polis nıüdü
arasında biten· bu rünün önünden geç
nutkunda A vustur- nıişlerdir. Polis n1ü
Yanın ilhakı etra- dürü, polis n1emur
finda İzahat vererek larına n1uhaJif ha-

Roına 17 Radyo: 
ı\1ussolini dün öğ·Je-

reket edenlerin nıe-
111 ur i ve t 1 erinden ., 

uzaklaştırılacağını 
söylen1iştir. 

Viya nede bazı Ya
hudi mağazalarına 
vaki tecavüzlere 
Avusturya polisi se
yirci kalmı~tır, 

' .. . . ya list A vustuya nın 
nutuk soylen1ıst1r. , b' t ' h .. 
A b 1 • k 1 ır arı çesını yap-
vrupanın u anı , .. I d 

h d. 1 .1 A , n11ş ve ezcunı e e-
a ıse erı e vus- . 

1
. k' 

l d . . . . h 111 ı~ ı r . ı: turya ıa ısesını ıza 
etlen bu nutuk rad- Avusturya hak
yolarJa neşrolun- kında gazetelerde 
111uştur· bir çok sözler söy-

Mussolini bu nut- lenıniştir. Bunlar 
kunda Avusturya- tarihin seyrini de-, 
nın yirn1i senelik ğiştirn1ekten acız-
hadiseleri ne tenıas dir. 

\ 



:Sayfa 2 

l.~.A Ya TjE ft<AiN~]"_j 
Yazan: Sedad Y esugey 

- 19 -

Bütün Rath•um insaa-• > 

tının yüzde ikisini teşkil 

edeıı şualara. beto şuaları 
denilir. Bunların sür'atı 
saniyede 100 - 200 bin 
kilometre arasıııdauır. Bun
lar miknatisin mii:::bet kut~ 

bu tarafından kuvvetle 
inhiraf ettirilir. Şu halde 
beto şual:ı. rı menfi cılckti

rik cüzülerindcn miite~ek
kildir. Bunların cisimlere 
girbe kabiliyeti çok faz
ladır. Meselft bir santim 
kalınlığındaki alünıinyüın 
tabakasın<l:rn geçebilir. 

Üçüncü nc,·i ~ualara 
gama ~uaları denilir. Bun 
lar çok küçük dalga tulü 
oları şualardır. Fiziki ev
saf itibarile röntkcıı \'U 

alarından başka. hiç l>ir 
şey değildir 

Ba~ka ci:simlcre geçmr 
yani nüfur. kauiliyeti çok 1 

yüksektir. )lii:ibet veya 

miktar Emontasiyon'un 
yarısına kadar inebilmesi 
için 3,85 gün ge~mesi 

lazımdır. Radyum B. de 
bu Ş<'klini muhafaza. ede
mez. ve tahalliil ederek 

rud.yum C cisrnini t•asil 
eder. Yarısına kadar in
mc5i için geçmc~i lazım 
gelen zamana yhrı kıymet 
zamanı dersek radyum C. 
mu yarı kıymet zamanı 

( 26,6 ) giin<lür. Radyum 
C. de tahallül ederf'k ra.d. 
yum D. yi meydana ge. 
tirir. Radyum D nin ya
rı kıyme t zamanı ( 19,5 ) 
gündür. Buda radyum F. 
yi meyuana gctitir. H.ad
yu nı F in b!r ismi de yu
karıda. adı gec;Pn polon
yum cbnıidir. Polorıyum

da talıallül edcı ek rau-

menfi miknati8teıı hi<; nıii da raLlyumun tahallülü <le 
teessir olmadıkları içi ı ı 

yum kurşun dcrülen cis
mi ıııı ·ydana getirir. Rad
yum kurşun artık tahal
llil etml'z. Ve lıu nokta-

elektiriği hiç. bir mahiyet-
1 

durur. 

leri yoktur. Bu suretle meydane 
Şimdi radyum cbıni- gelen kur~un, kimya nok-

nin tahallül ~afhalarını 1 tasından adi kurşundan 
tetkik cdclinı: < >rtaya ı ın hi<; fark cılilmez, her tür-
şckilde ve ııc C\'Safta arü Jii evsaf itibarile ona bcn-
mahsullerinin çıktığ'ını vt· zer. Yalnız atom vezinle-
en son hangi cismin ha- ·ri arasında hir fark var
sil olabilcceğiııi görelim : dır. Adi kurşunun atom 

Yukarıda süylediğiıııiz 

gibi Hadyuııı evvt·l!l Enıun
tasiyonııe ta h:ı n· ül eder. 
Yalnız radyuaı yarısına 

kadar ineuilıııesi için ge
çecek zaman pek uzun
dur. (1580) senedir. Rad
yumdan basil olan Emon
tasiyon cisnıidc tahallül 
ederek kısmen helyum 
kısmen <le radyum B. eis
ınine talıa vvül eder. Bir 

ağırlığı (206) radyum kur
' şunun atom :ığ·ırlığı (2072) 
dır. 

Hadyum cismi de ih
timalki ürnnyüm cisminin 
ta!ı:ıllülii ile meyclanc gel
mi~ lıir aro ınahsiilüd ür. 
Yalnız bunun i<;in çok 
uıun bir zamana ihtiyaç 
vardır. 

- Sonu Var -· 

lngiliz Avam Kamarasın~a 

ULUS sssı 

ŞEHİR ve 
İLÇE 

11 A B E R L .b' R İ 

ilimizin 938 yıh 
bütçesi 

İlinıizin 938 vılı Hu
susi İdare bütçesi 
(348,633) lira olarak 
tesbit o!unınuştur. 

Tabi ikn1al edilerek 
bu günlerde vekc.i
lete sunulacnk olan 

rılnıış yol, köprü 

ve diğer Nafia işle
ri için adi ve fev .. 

k a 1 a d a b Ü t çeyc 

13055~ lira tahsisat 
konu lın u ş tur. 

bu yıl bütçesıle vi- Bütçeve konulnn 
layetin kültür işle- tahsisatla bu yıl 
ritıe 69,632 lira, zi- 30 yatakh n1oclenı 
raat, baytarlık, sıh- bi hastane binası 
hat ve hayir işleri- yapılacak, birinci 

ı ne 26142 lira, ınuh- caddenin parke ile 
telif hiznıetlere de döşenn1esine devaı11 

65083 lira para ay- ı edılecektir. 

Vali konağı 
Firdevs nıevki in

de İnsa edilecek olan . 
vali kon~ğınuı te
nıeli bulunınuştur. 
Bu günlerde inşaata 
başlanacaktır. 

Hariçte ilk nıodrn 

bir bina ol..ırak ya
pılacn k olan bu bi
na ~lardin ş· hrinin 

hH rice doğru hüyü

nıesi ne ön aynk ola

caktır. 

ispanya mes' elesi ~a~~ın~a 
i:ıgilterenin noktai nazarı 

Londra 17 n.adyo: nıuttali old11ğu va
ispanya nıeselesi kalara ve aden1i 
hakkında Ava nı rnüdahale kon1itesi
kanıarasında beva- nin vaziyetine dair 
natta bu)unan Ha- · izahatta bulunnıuş 
riciye Nazırı, İspan- ve ezcünıle denıiş-

Londra 17 l~ad yo: dikta rlık nıenıle- yada her iki taraf- tir ki: 
Avanı kamarasında 

İnğilterenin Çekos
lovakya tahütleri 
karşısındaki hattı 
ha re keti kon1:1şul
muştur. Hariciye 
NazırılLord Halifaks 

ketlerin hareketle- taki yabancı kuv- Aden)İ nıüdahale 
ri önünde lnğiltere- vetlerin bulundu- komitesi İspanynda 
nin lakayt kalami- ğuna ve hükuınetin yabancı kuvvetlerin 
yacağını ve Çekos- 1-----------ı bulunnıası önüne 
lovakyaya bi taar- söylemiş ve serih geçnıeğe nıuvaffak 
ruz vukuunda ona teahhütltrden icti- olan1aınış, bununla 
yard!nl edileceğini nab etnıiştir. beraber nıüdaha)e-

Sayı 875 

~ : Gaİib Yak'813r·;; t 
Domates 
Çekirdeğinden 
yağ çıkarıhyor 

Son seneler içinde 
Avl'Upa ve Aınerikada 
domates pek büyük bir 
rağbet kazanmaktadır. 

Domates konserveleri 
çok sürüm temin eyle-

1 mcktcdir. 193-1 ~enesin
de Fransada domates 
konserve fabrikaları 
37,000 ton tlotaınes iş
lemişlerdir. Haluuki 
1930-32 senesinde işle
nen mikdar 32,000 ton
du ... 

Domateslerden arta 
kalan çekirdek ve po
salu.r Qliınlel'in nazarı 
dikkatını cclbeylemiş
tir. İlk evvel teşebbüsa
ta girjşen İtalyan alim
leri olmuşlardır. Çekir
dekleri ayırdıktan son
ra bunları kurutmuşlar 
ve bunlardan bir nevi 
yağ çıkarmışlardır. Bn 
y a ğ sahunhanelerde 
kullanılmaktadır. Keten 
yağına katılarak boya
larda dahi kullanılmak
tadır. Harbi umumiden 
evvel boyalarda hep 
ketenyağı kullanılırdı. 
Şimdi tercihan üzüm 
çekirdeğ"i \'eya domates 
çekirdeğ·i yağı istimal 
edilmektedir. 

Saat 11 de Nusav-,, 
bin, Kızıltepe, 0.:'.-
rik saat 1:3 tc Savur, 
l\lidyat, Gercüş, İdil 
Cizre ve J)iyarba
ksr postaları gele
cek sa~· t 18 de Tren 
postası gidecektir. 

Bu gece gidecek 
Tren Ekisprestir. 

)erin enternasyonal 
bir şekil a)n1asına 
111ani oln1uştur· 

~ 
n 
ı~ 
o 



JYaba~cı ~asınlarda 
Ronıen Basını: 

Celal Bayar 

ULUS SESİ 
--~--z:s=-

lrRa~yo 1Ha~erleri 

linde Fransanın var ., 

dın1a koşaca ğ-ı bildi
ri ln1ektedi r. 

Gecesi .. 
Pazartesi günü Neşre~i

lecektir 

. 1 

Anrıelere 

Öğüt 
Çocuk Esi rgeınc 

Kuru n1u Genel ~ler
kezi sıfır yaştan bir 
vasına kadar ço~u
rru~1 nasıl bakıla-
h 

C<l <nnı ögvrreten An-._.., . 
n<:lcre öğüt ün Bi
rinci s;ı \"lsını veni-- . 
den b1 st ı rnnşl t r· 

Birinci sayı öğüt 
birer a yJık vnzılınış 

" " 
12 tane nıektuptur. 
İkinci savı öQ-üt: ./ .__.,. 

Çocukların nası I 

. Sayı - 875 

• 
PiYASA-

Cinai \_ Kiloau 
Kr •. Sn. 

BıııJdar 4 ı 

_:\q~ , -~i fJO 
_l_;n (_Bir çuval) 650_ l-
l>:ırı ::3 , 

Nohut 3 1 fiO 
M er_ci_ır_ıl'-k-- ı;'.3- 50 

------
(Jp, iz İ\'İ H5 

}JU"iii"ep 25-, -
t\lazi -~- lü --

1\p~ııw ~eker ;-li) -

'roZŞ"P.kc~ 3:.! -
Kahve --- 130- ' -besleneceğini ve nıa-

1 Salıuıı 55 ıl)aı aı·ının nası ha-
Çay '350 

~ı rla naccı ğını öğre- J\: uru iiziirıı -20 ,I_ 
tir. l't~knıez -~1--

Her iki öii_·ii tleri Hal 40 'j 
' ·' Pe~til -_--,'-:-ı =-= 

isteyen le re kuru 111 ~nı:ıık mı 
para sız ola ra l< gön- llmllllliıı ___ ._lllİl_ıııi 

derir. « Ankarada 

bulunan Çocuk E
si ro-en1e Baskanlı-o • 
ğına» bir yazı ile 
adres bi ldirnıen iz 
kfıf idir. 

Yurtdaş! 
Yi vece<.ri n <>"evece-

J h ' h J 

ğin velhasd her şe-
yin yerlisini kullan
nıayı yeni içtiınai 

ahltık enıreder. 

1 

1 

1 

ULUS SESİ 
ABONE ve iLAN 

Şartları --·---Abone Sartları 

;:, 
;.... 

~ 

A~·lığı :.:;: ·-.. d .. -
:::ı·- cı:.:: 

E-< ::!' :I:~ 

Kuruş Kıırn::-

O<,~ A vi ırı· ı :300 11500 . /:'"' 

Altı ı\ "Jı<ı· ı , 4iiu ı-soo .. :--., 

1 

Seneli iri 
:"' 800 l 

İç baknnlık, bele- ' kanırındcıdır. Ba
d~yeleri n olduğu g-i- kcı n lık bu hususta
bı, hususi idc1 reler- ki hazırJıklarını ik 
lef<öy san<lıklarının 111al etn1iş ve hizını 
?a senede yüzde beş gelen kanun proje
;Ştiraki ile. belediye- i sini hazırlamıştır. 

1 eı· lı~nı,~ısıııı ~e11iş ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 
ı:terek oo .. nıilyon , M d. V k fi n· kı·· 1·· v •• d 

iL.4N ŞARTLARI 
iıaum hetıer satırından 

ıra serımycli bir 1 . ar ın a 1 ar ıre or ugun en 1 Il!inncşrinden mesuliyet 
~aha l li idareler - kabul edilmez. 

(10) Kuruş ahnır. 

ankası kurulnıası Vakfı Cinsi Mevkii Muhammen ltedeli 

Göçmen 
Yuı~taşlarımız 

h' Türlü tarihlerde 
•cret. ve sığınnıa su . 
retıyle vurdunıu 

la gelen w 1172 Tür
kün va ta nd(l şlığı
~ıza kabulu bakan 
ar heyetince tasvib 
olunmuştur. 

Lira Kurut 

Melek Mahmut Dükkfın Babıssor 10 
Cami kebir Sülüs dükk:1n Eski kasaplar 10 
llaremeyirı Dükkan Kasaplar 20 ,, 

:ı " 10 ,, 
" " 20 

" :> " 10 
Camii kebir •: Camii kebir 25 

" " 
Attarlar 60 

Ş<>yh Abban 
" !' 50 

İl.ırahiın Bey Hane Tekke mahallesi 25 

Yukarıda evsafı ve muhammen bedeli yazılı vakıf yerlerin mülkiyeti 
ıatılmak üzre müzayedeye çıkarılmıştır. !hale günü 22 Mart 938 salı gli
BÜ saat 13 tedir. Taliplerin bu gün ve saatta Vakıflar idaresinde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

8/11/14/71 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

j ~3 
~NJn~an 

Çocuk Haf tasının 
~aslanğıcı~ır 
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ULUS SESi 
Umumi Neşriyat ve Yazı iflerl 

Direktörü 
.\1. ~iret Bayar 

Baaıldığı yer: (ULUS SESİ) Baaımevi 
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:: - ~ sayısı çı~tı 
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• • : sinde her gün saat : Der çeşit Gramofon plak ve 
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1 Gaz, Benzin, makiııa yagları, t! ~ -- ~~ 
j Mişlen otomobil lastiklerinin ~ ~ Her nevi Defter, Çt'k, 80110, ~1akbuz, Kağıt başlıklnrı ~ 
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