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Hatay i tiha at omitesi işini 
tam bir anlaşma ile bitirdi .. 
Seçim 15 Temmuzda 

bitmiş olacaktır. 
I 

Barselon 
Ankara 19 A. A. -

Cenevrede toplan
~~ , olan Ha tay 
ınt· · ıhabat komitesi 
~esaisini bitirmek 
Uzrcctir. Hemen he· 
~en ,bütün meseleler 
Uterinde · anlaşma 
haııı olmuş ve mü
birn ve esaslı nok
talardaki noktai na
ıatınıız kabul edil
nıiştir. 

Ankara ~8 A. A. 
il \tayda ilk se-
Çİnı nizaınncınıe~ini l seçinıin önünıüzde 
tetkike nıenıur Alil- : ki 15 1~enıınuzda 
letler cenıiyeti kon- bitnıiş olmasını tes
s:y.i konıitesi işle rini bit etnıiştir . . 
bıtırnıiş ve ko,nite 

Türk- lnğiliz ticaret ve 
inas müzakereleri 

Ankara 20 A . . A· - 1 du.~unıuz ticaret ve 
·Bir n1üdd" tten beri finans n1üzakereleri 
londırada İngiliz- faa l birsnhayc1 gir
lerJe yapına kta ol- nıiştir. 

Rayıştağ feshedildi . 
Nisanın 15 inde umumi bir 

~ seçim yapılacak 
Ankara 19 A. A. - bisit yapılaccığı on 

~~Yıştag nı e c 1 isi Nisadda Almanya
" un feshedi lnıişti r. da unıunıi seçin1 qv . 

Usturyanın ple~ 
1 

ya pılnca ktır. 

Frankist Tayyareleri 
tarafından bombalandı 
Ankara 20 A. A. -

Franl<ist tayyare
lerinin Barsdonu 

ticesinde vedi vuz 
el ,, 

kisi ölmüs hin iki . . 
yüz kişi yaralanınış-

j bon1baı·dunıcı111 ne- tır. 

Litvanya 
Poionyanın şart
larını kabul etti 

1 

Ankara 19 A· A. - · 

Milletler Cemiyetinde 

protestoda bulundu 
Avusturyanın orta- dinde ilk olarak 
dan kalknıasını Mil- l\1eksika protesto 
Jetler ceıniveti nez- etmiştir. A. A. ., 

Litivaııya Polorıya- re~oslova~yada~i Alman Memurlarının 
n ı n oltinıatonula Y 
dernleya 0 ettiği şn- His~eti Yüzde 28 e ~ı~anldı 
rtla rı kabul etn1iş-
tir. Ankara 20 A. A. - nıan nıemurlarının 

• • Çekoslovakya dev- nisbetini )'Üzde 2S e 
lnğİIİz - ltalyan : tet idaresinde A ı- çıkarmıştır. 

~lirinğ anlaşması Milli Köme · 
MAÇLARI 

Ankara 19 A. A. -
İngiltere ile İtalya 
arasında bir klering 

anlaşnHlSt ve tica

ret nıuahedesi in1-

zala nnu~tı r. 

Ankara 20 A. A. -
Bu haftaki l\1illi Kö
me nıaçlarında An

kara Muhafiz Gücü 

lzmirin üç oku iki 

bir, Harbiye Yurdu 

sıfır üç İstanhulda 
Güneş Galatasarayı 

sıfır yedi yennıişler
dir. 
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Hariciye Vekilimizin 8. Şükrü Kaya 
· \~ısn seya~atı 

Haricive \'ekiliıniz _, 

J) ıhiliye Vckilin1İ'Z 

ve Cuınhuriyc t H. 
P. ı rtisi Genel Sek-

Sayı 878 
~ --

I~ · Gari~ Vak'alar:. ı 

28 Parma~lı bir 
~ocut 

Görülivor ki, lıu 11.-1 

nevi dalğ"a arasında lı.ir 

fark vardır. Dış gürüııii:;: 
itibarilP denizin dal,[a::ıı 
ile dur~un ~u havuzun yü
züne• atılan bir taşın ha:;il 
Pttigi clalgaları k:ıba bir 
mut:ılea ile birbirine bcıı 
zetcbiliıit. . F~ıkat ta:;-ın 

ha il tıttiği d<tl~alarda :-;ii
ıiiklcnmc yoktur. Diğc 

riııdu varı l ır. ~üriikk11111 

yap:ını iyaıı ta~ın basil et. 
tiği dulğalar hakiki dal
ğn değildir ve uıadcıııki 

süriiklı•ıırnc ı.IC'\'İınidc yok
tur. ~u halde hareketi 

lPvlıayı lıu ~i viyc n~ya 

ı:;ivri tı('a değdireJiııı. Men
gene) t· s.kı ~tırılınış olan ı B. 'fevfik Rlistü .. 
dc::-tl'n'yi ınıırıtaz:ıın lıir Aras, ~Iısır~ git111ek 
surette sağa sola s:ıllıya- 1 1 
lım '"e lıu eşn:ıda i~li l'am üzre bu gü 1~ ere t: An-

releri Bay Şükrü Aydın nıenıleket 
Kaya İstanbula git- h<lstnnesinde bir ka-
ıniştir. 

• 
alını" olan b:r su ınolc-
külü tloğ'rmhn doğruya 

bu etkim altıntla yerin i 
(j( "istircınivur. :-;u halde M \'. ... , 

her hangi bir diregelı' 

doX-ru Lir itmede yoktur. 
~ 

Yalnız her su molekülü 
ken<li::ıiııc gelıııi~ olan ha
reketi vanıııdakine ver
;ııek nw.cburiyetiııdc<lirlcr. ı 
Bu suretle her ıııolekiil 

hareketi yaıııııdaki ınole

kü!c veriyor "e adeta 
elden ele dohı~arak ke
nara kadar gidiyor. 

lşte lıu suı etle dur· 
~un bir su ~atbma atıl;uı 
Lir taşın lıasil ettiğ·i dal· 
ğ"al ar:.L ibtizazi hareket 
denilir. Ve hizde hir ilıti 

zazi hareket <le<liğ'iıııiz 
vakit ihtizazi harıjketiu 

olduğu muhit iı;inde her 
hangi bir yer dcği~tirıııtı 
olınad:m ve her molekül 
kendi olduğ'u ycr<lc ufak 
Ye .,,akuli bir hareket yay
mak suretile meydana 
gelen dalğaları hatırlıya

e.tJız. 

Bir ihtizazi hareket el
de etmPk iı;in fizikte <;uk 
basit \ e her yı>rdo ynpıl

ması Jrnuil kii\,'iik tecrü
beler gö::teriluıi~tir. 

Mesclft: bunlaı daıı lıir 
iki misal gösterelim: 

Bir uzun l'aııı le\"lıa 

alalıııı, isliyelim, . ..i~·aiıla
t alıııı. Hir de uıengcnc 

alalım. Bunıııı lrn;kaeın:ı 

bir iıı<·c demir levha ıııc

sclfl. bir testere sıkıştıra

lım. Bu tc::;tercuin özgiir 
ucuna <la sivri bir iğne 

veya çivi takalım. İsliye
rek hazırladığımız cam 

lcvhayı muntazam ve ::ıeı i kH rada n l -.; t·111 bula 
tm harekr tlc a~attı indi- ha ı-eket cdt'cektir. 
rıı liııı. F<ıkat te<)tere üze-

ıirnleki si\•ri ııc daiıııa isli Ha r ici ve Vekili
carrıa değ·ecPktir. Hu ~u ] nıizin f{. a hirede ba-
rl'tlı· vrıpılaıı drııemeclPıı . .. t 1 

• • 1• .. • ,, zı sıv ~sı enıas nr 
soıır:-ı. ı:- ı c·:ıırı uzerııh.,ıf' • ., · 
yilfrnka vi bir izin peydalı- Y<l JJaca g"rı haber a Jı ır 
• ~ J ~ 

laııd:ğ"ı güri.ıliir ki bir ilı- n1ıstır. 
t izazi lıarı:!ket dalğ·asHlı r. .. 
F:ızla dohinıleıı gclcıı her 
haııg-i lıiı ilıtizn'l.da <'::-İri 

b ı s~ rc t!c dalğalaııdınr. 

Bıı dalğ·aların Şf'killeriui 

k:ılıa o!ar ık su tarif f!dl'
lıi iı iz. Bir diİz ı;iz~i <lii
şiiııeliııı. Bııımn !ıll ıara

fıua bir yarı daire ~·izalım . 
~Ierkcz hn c;izgi üzcrinllo 
olsnıı. Un mcrkPzdt>ıı im 
d«ireııiıı ı;apı kadar ala 
lıııı. Bu yeni nokta ycııi 

bir dairenin merkezi olur. 
Bu nokta merkez uu ~e-

fer çizgiııiıı HzeriııdP bir 
d:ıirı> dalw ~izalıııı. Biri 
!,'izgiııin ııltırıda • <liğ'cri 

~izgirıin iistfüıdu olnn bu 
iki dairenin tam çizgi üs
tiiııt.lt.• lıirbiıforile lıi rl eşe

rPk ıııütt•ıııadi Lir hat lıa

~il t'ıll!rl('r. !kiııei daire 

Oöidüncü Umumi 
Müfettiş 

Dördüncü Unıu ıni 

J\1 ü f ettiş Genera 1 
A' 1Jdo<h1 n J)o<>·u vi-• .., h 

la vet lerinin in k is<ı fı 
J • 

için Bakan lıkl a te-
ınas etınek üzre An
ka ra va davet ed il-
nı işt ir. 

Hayvan Saohk 
1 1 

n ızam nam esı 

1 tisad VeKilimiz 
l3en1 vı •.cd<1 Yİ \ 1i

ya ned~ bulu n~n İk
t isat vekilinıiz B. 
Şakir Kesebir hu 
gütı Ankan1ya gel
nıiş hulu n<1ca k tır· 

icra müte~assisi 
Adliye Veka leti 

nin İ~v i çreden da
vet etnıiş olduğu 
İcra nıütehassisi İ ..;
t a nbu I volile Anka-., 
raya gitıniştir. 

Avusturya ve Alman 
elçileri 

Avusturv:nıı n Al-
· ' 

ınanyny:ı ilh nln üze-
rine Ank<lradaki A-

merkezinden yirıe lıiriııl'i / H v l l · 1 vusturv..ı ~laslalıa t -
1 J 

'

. avv,ıns~ 2ı~n•-ı ·· .. dairı• c; cıpı rnf :ır )ır uzun - ·.~ . 1 o-üzarı Harıcıve Ve 
hık :ılacak olur. ak fü;iin- 1 za ınna nıes· ııın bı - ,.., . . - . . 
cii bir nıe rke1, bıılıııuş olu · · ld · · 1 ' k<-iletın1ıze v:ızıvet ı 

rıncı n1a( esının < e-· l .
11

. "'. 
nı7 .. Hu nokt adan çizgi- <ristirilınesine YC 2 resınen ) 1 t ı rn1ış -
nin :lltırıda olıırnk şart ile o .. t · 
bir ·1aire daha <,· ize<'ı'k o- nci 111.Hldes'nin kal- ır. S f 

u Avusturv;1 .. e H -ılıı·:::al: lı•ınıııı IJiı· irıci da- ı (ftrı)rn ., sıt-ıa (l ·ı ı'ı· ol l ll - . '"· (, ' 1 . i 1 •. 1 
irt> ilf' ayni en;::ıf:t malik · · · 1 ret 1a llt:'SJ 11( t ' ı h e r-

n1za 11111cı nH:· ı ncrıyel I 1 • \) • • ·f·· _.· . oldugun•ı giiriiı üz. 1 l . . . . . oc L nı.ı n sc ıı ı t cı-
-~ ·onu Var ı nıev iline gırrnıştır. ı· I · · 1 

• 

ran eclisi 
Şark pa~tım tasdik etti 

i ra n ~leclisi Sa
da bat paktını t::ıs
dik et111iştir. Bu 
n1ünasebetle İran 
Hcı rici ve V t'Zİ ri ile ., 

Harici ve V ~kili ıniz _, 

Tevfik i(üstü Aras . 
a rnsında Telgrafla r 
teati. t:dil n1 i ştir. 

" f[l ııu an c.L vır a 111-

'Osm nl asının 
imtiyazm"O~ i 
Osnı:ınlı BHnk,ısı

nın iıntiy~z ınüdde

tinin uzat ı lınası hak 
lundaki kanun:ı ek 
layiha kn ınutny 

ruznan1esine al ı n -
nustır. . 

ınnğa hrışlann1 1~tı l'. 
Alınan sefiri de v: -
zivl'ti hükuıııt'tİıııi-

.; 

ze biJdirıni~tir. 

Sergi ve Penayu için 
İktisad vekaleti 

yur<l içinde Serg i 
açınak ve dış n1eın

)e ketle rdPki serg i -
lere iştirak etn1ek 
için bu sene bütçe
sine ( 500 ) bin lira 
t a hsisa t koyı nuş -
tur . 

dın el ve aya kları 
yed İ şt~r pa rn1cı klı bir 

I Çocuk doğ urnnış 
t ur. Çocuk y;ı şanıa
ın ı ş, bi raz sonra öl
n1 üştür. 

Bir Kız h~er oluyor 
Yine Aydında 

15 y:-ı şında bir Kız 
hu g ünlerde ame
liya t edilerek Erkek 
olac<• ktır. 

Ameri~a~a açık hava 
1 

sıneması 

Amerıkanın "Camden,, 
şehrinde bir açık hava 
sinema münhasıran oto· 
mobilli kimselere mah
ıustur. istiyenler, oto -
mobilleriuden inmeden 
sinema seyredebilirler. 

Maarif Umumi 
müfettişleri 
l\laa rif U mu111i 

~lüfettiş leri bütün 
n1en1leketl erinıizde
ki L t!'le v O r taokul
la nn ikinci teftiş 

t u r n s ı nı i k n1al et
nı ış ve haber alın
dığına göre hazır

ladıkla rı raporJar 
bu okullarda tedri
satta bulunanlar -
d a n 270 ınuallimin 
l<1den1 zen1mi aln1a ... 
la rı icap ettiğini 
kayd etn1işlerdir. 

s 
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ULUS SESİ 
ABONEveiLAN 

Şartları 

.., .. 
Abone Sartları 

· -1- r C; 
.-. ;..> 

Aylığı 
~ "i: -.... ::: ce.::::: ;.:: ·~ - " t"" - --

ı Uyumadan önce gü
rUıtuıu hk şekilde nefes 
alan ,r0 -

" rgun bir hay-
vana benzeyen şehri 
Yiidızsız ve aysız bir 

g=ce örtmüş. Alçalmış 
gok Yüzünde yavaş ya
~aş Yürüyen kara bu-
8.~tlar var. Bahçenin 

Belediye 
R e!simiz geldi 

----
Kıırıı~ jKu ~ 

Üç Aylığı 300 1500 
----

A1tı Aylığ"ı 4f)0 800 

Seneli<Ti n 800 ,-ı 
iL.4N ŞARTLARI 

İlft.nm beher satırından 
(10) Kuruş alınır. 

ga<;Iarımn dalları ha
reket · t sız duruyorlar. Her 
karar sanki tozlu bir 
b~rantıga bulanmış gi-

bu sıranın üstünde aç
lıktan türlü sesler çı

karan karnımdaki ba
ğırsaklarımı dinliyorum. 
Bütün vücudumu saran 
baş dönmesi her an 
fazlalaşiyor. Kendiıni 
çok halsiz hissediyo
rum. Hayat ve bütün 
beşriyet için duyduğum 
kin bu dermansılık için
de yavaş yaş kuvve
tinden kaybediyor. 

İzinli ol:1rak İs
tanbula git ın iş 
olnn Belediye ve 
l-1 a lkcvi Reisi nıiz 
Bav Aziz Uras 

~ İlan neşrinden mesuliyet 

ı. Tek bir yaprak kı
Pırctanliyor. 

d Bahçenin küçük fi
b~nıa.~ıa saklı karanlık 
U r koşesinde bir sıranın 
h littine uzanmış istira
d lt ediyoı um. Uzaklar
b a çalınan askeri bir 

1 ttndonun sesi kulak
\~1f!_la kadar geliyor. 
b orgun\uğuma rağmen 
andonun abenği ara-

sınct -

Birden karşıda ağadı 
bir yolun dönemecin- ' 
den hir insan gölgesi 
beliriyor. Bulunduğum 
yere doğru gelen kü
çük bir ka<lm gölgesi. 
Dudaklarından lakırdı
sını ancak seçebildiğim 
bir şarkı dökülüyor. 
Sesi çok melankolik. 
Kadın beni görünce ne
şeli ve ce~aret verici 
bir sesle: 

., 

dün gelerek işle-

rine başlan11ştır. 

Hoş geldiniz deriz. 

Şehrin1izin elekti
rikle tenviri işi üze
rindt:>ki çalışn1alar 
gündt'n güne i )er

Bay Aziz Uras 

le . ~, at nallarının ses-
i l'ını, askerlerin ayrı. 
'! Şarkılarını, kadın 
;ıdtyışlarını kulaklarım 
8.rkedebiliyor. 

- llıtiyar baba; 
mek burada canlı 
vücud var? 

de- len1ektedir· l\1aki .. 
bir nalar yola çıkanl-

1 

n1ıştır. Tenviratın 

Nisan ayı sonuna 
kadar yapılabile

seği tahn1in edil
nıektedir. 

t Uzakta, ağaçların or-
asında k aranı ıklar 

1~inde ~teşler görünü
Yoı·. Bu ateşler yerden 
kurtulub kederli ve ba
~llt gök yüzüne çıkmak 
ıst· · ıyorlarmış gibi kıv-
raniyorlar. 

Üzerine uzandığ1m 
ı.ıır a en ufak bir hare
ketime bir sürü gıcırtı
larıa cevab veriyor. 

Hiç cevab vermedim. 
Yerimden bile kımılda
rniyorum. D u rm ad an 
önümdan geçerken beni 
suzuyor. Biraz uzak
laştıktan sonra daha 
cesur bir sesle şarJn

sın a devam ediyor: 

" ~evğilim aç olduğu 

zaman beni dögüyor, 
· tok iken uyumak için 
sıtını dönüyor.,, 

- SORU var - -~arın sakladığ·ı 

lıraat ~onğresi Antara~a t9pl~naca~ 
Ankarrıda ıı bi idi ra<l t \'e lktısad en-

riıd· .. · z· ıgıne göre ıra~ 

at konğresi ı Ni-
sanda Ankarada top
lanacak ve bir haf
ta devaın edec~ktir. 
Ziraat kalkınma -
"1ız etrafında n1ü
hi111 görüşıneler va 
Pılacak ve kararİar 
v ·ı erı ecek olan kon-
A°rede Kamutay zi-

cün1enleri, ziraatçı 
ve baytar saylav
lar, ziraat enistitü
leri nıektepleri ve 
profesörleri, ziraat 
bakanlığı erkani ve 
her vilayetin ziraat 
odalarından seçile
cek bir çif çi mü
n1essil bulunacak -

tır, 

Rüzgar dindi 
Üç dört günden 

beri şehrinıizde çok 
şiddetli rüzgarlar 
esn1ektedir. Rüzg.ftr 
bu gün öğleye doğ-

ru dinrneğe başla

n11ş, rüzgarın şid
detinden bir kaç 
evin duvarları yı

kılnııştır. 

Mar~in Tapu Oairesin~en: 
Tekke ı11uhalJesin

de vaki Şeh<lavut 

nıüıucü ve Abdur
rahman şatır kızı 
nalihan ::\dlarında 
kayi<lli hisseli bir 
bab hanedeki şeh 
Davut n1ün1cü his

ginden adı geçen 
hanenin hududları 

yanlış ya zıh oldu
ğundan nıahallen 
keşfe gidileceğinden 
ğazetenin çıktığı gü
nün ferdasında n iti-
baren on gün sonra 

sei kadinıesini ve saat onbirde nıahal-
nalıha ndan kendisi- line gidecek nıenıu
ne gelecek hisseyi ra bir diyecekleri 
birlikte oğulları Ab. olanların nıuraca
dulaziz ve l\1ehmet at etn1eleri ilan oJu
Zekiye ivezzsiz ve j nur· 
şartsız hibe edece-

1 

1 

kabul edHnıez. 

Gönü geçen nushalar 

(10) kuruştur. 

- PİYASA -.... 
Kiloau 

Cinsi 1 
ı-
Kr. L Sn. 

Buğday 1 4 
Arpa j3 1 50 
Un (Bir ÇU\':tl ) 650 
O arı 3 -
Nohut 3 50 - -
Mercimek 3 50 --
f'iriııç 1~-
Sade Yağ U5 ---
Tere va;;.ı 

~ r-. -Zeytin y:ı .'Tı 60 . ~ -
Yün 45 -, Deri 35 
Badem ~1-
l.fadeın içi 70 
CC\'İZ 15 -
C~\· iz İ<.;i 35 -
Mahlep 9-... o 
~1azi - 1() - 1-Kc:::.;nıe ~eker 3-;) 
Toz şt!lrnr 32 

,-
-

Kahve 130 1 

--
Sabuıı 1.55 -
('ay '350 --
Kuru iiziim 20 ___. -- -
Pekmez 18 --- --
Bal 40 1 

ı-

l 'estil ı~ ı--
~tl(;.ıık 40 . 

~3 

Nüs~n 

Çocut Haf tasının 
~aşlanğıcı~ır 



JJ)AREHANESİ 
E•kl Halkevi Bfaaai Haawıi Daire 

Telğraf Adrc•t 
Mardindc "UJus Sesi,, 

• 

l\IIARDIN'DE Umumi Neşriyat ve Yazı lılerl 
DlrektörU 

M. ~iret Bayar 
Buıldığı yer: (ULUS SESİ) Ba•ıme~I 

Mil 1 =-L±ım 

_.Hmınnınıııııı1llill!l111mı11wJunıı ııııııınıııııııımıııı11111 11nııımwıııını111l~ •• Doktor - Operator 
Saim Kesen · ···ı : vozor. 2ö ır ,. 2( A ._,. # 

' 4l 

~U<elb!J~kö 
~ S tış!an Baş 
f ~ 

lVIODE 
Aylık 'Woda 

ıecniuası 

Anıeliyatlarını nıutedil şeraitle 
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