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Başvekiiimiz 
lon~ra~a Le~istan Dış~a~anile görüştü 

Ankar.l 20 (A.A) 
:jaşb~luını n1 1z d ün 

1) ·Ond rada L h is ta n 
ış Baka nile iki ınen 1-

le keti alaka dar eden 
nıes 'eleler üzerinde 
göri1ş niiştür. 

iç işleri Ba~anımız 
Spor Bayramı münasebetiie önemli 

bir Nutuk söyledi 
\t\nkara ~O (A.A) -

1 
latürl<iin S an1suna 

<tyc\k bastı<;· ı o·ünün 
ı ~ . ..., 

nci vıl<lü ıı ii nırı dün 
bütün ; ·urd içinde ol-
d .. -
d~1~!u g ;hj ~ nkarada-
ıi' Gençlik ve Spor 

1 
"Yranıı o1 a ra k kut-

ltl·\ J.> .. ( nınıst ır. .>ll 111 u-
tıasehet İt! İç i ~l e ri Ba-

kan ı ve Parti (;enel 
Sek releri Şii k rü l{a -
va ve Bolu Saylavı 

(:evad Abbas Gürer 
stad yuında yapılan 

şenl i klerde toplanan 
geııçtık ,.e halka hi
ta ben birer Nutuk 
söylcınişlerdi r. 

lngiliz Başvetili Söyle~iği Nut~un~a 
lngiltereni n sil ahlanma sebep !erini 

izah etti 

Sayı: 830 
f i 

lngiliz Kralının 
Tac geymesi münasebetile büyük 

bir deniz geçid resmi yapı idı 
Ankara 20 (A.A.) - 1 landa ve Avusturya

fngiliz Kralının Tac ' yı kendi donann1ala
geynıe 111ünasebetile rına n1ensup birer ge
bugii n Pon:senıent · j n1İ tenısil etn1ektedir. 
hde Krn] ve Kraliçe- : ~terasiınde bulunacak 
nin idare etliği bü- gen1ilerin yektinu 300 
yük bir deniz geçid dır. Dünyanın her ta
resn1i yapılınakta ve rafın.da ki .deniz dev
geçid resnıinde İngi- letlerinin taksin1atı 
liz İn1apratorluğu ilk arz etn1ek üzre gelen 
defa oiaral<ta Hindis- 17 Ecnebi harp genıi
tan kanada yeni ze- si de vardır. 

A·rnavutiuktaki Isyan 
harekatı bastırıldı 

Ankara 20 (A.A) - 1 edenler İ<;İn 
Arn[tvutluktn isyan bir nıalıken1e 
hareketi bastırıln1ış- nıust ur. 

, ttr. Harekc."ita İştirftk · 

hususi 

kurul-

ltalya Kralı 1 Y oğusiavyanın 
On muharebe Tay· 

j ı\ııkara 111 <A.A> - nası hazı nıahafiller- p E $TED E . yare•I 

d•~giliz B1sveki1i Bal de sulh bir kütü hir Ankara 20 cA.ı\) _ Ankara 20 ( A.A) -
k::·i~ söyl~diJ!;i şu nut- rüya gibi ilan edili- ltalva Kralı ve Kra- o~yli Telgraf Yo~us
... n a su\hu 5~v~nle- yor ve harp ise akıl- liçesi dün Buda peş- la vya H ü k ti 111 c ti 
/

0 sarf ettikleri gay- la adcın1lar için hir teve <TeJınislerdir. İngiltcreye sipariş et-

t
etfcre karsı ino-ilte- ideal olarak o-üsleri- - h • tiğ·i on nıuhhrehe 1'a\' e· ~ o n , ... , .. 

a 111 11 siltıhlanınasının liyor ya resinden ınürekkep 
~:· hi~ cevap ~>ldu - Büyük Be~·itanya inı- ' te ~lfı!1l_ar~ karşı s~~· 1 hir filurunun tcsliın 
s na ışarct "ttıkten p tratorlugu yaşadığı lerınıızı yukseltecegız olunduğunu yazn1ak .. 
Onra bunun daha fe- 1 n1üddetçe biz bu sah- denıiştir. tn<lır~ 
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A a ··rk FeciBirKaza 

19 ayıs Günü münasa~etile 
AJdıkiarı şükran telgraflar1ndan 

mütehassis oiduiar 
Ankara 90 (4\.A) -

rn Mayıs g ününün yıl 
clönüınü ınünnsehe -
tile vurdun hertflıa-

1 urlu ffençli<Yin heve-
'"' b . 

1 
can lı duyğularana ter-

. 
fından o-elen ve va-

~~ 

taııdaslann viiksek \'e . . 
san1iıni hislerine Ye 
Spor Bayranuşenlik
lcrine iştirc\k eden şu- , 

cüınan olan telgr8f
lar<lan Atatürk nıü
tehassis olrnuşlar ve 
tc: ş.- kkürlcrilc se\'gİ-
lt~r i n in ileti ln1esi ı~e 
Anndolu Ajansını nıe
nıur etın işl e rdir. 

Sovyet Hariciye 
Komiserile 

Fransız Hariciye Nazırı arasındaki 
görüşmeJ.er hakkında resmi tebliğ 

neşredildi 

Yedi yaşında bir çocuk Kamyon 
aitında kaiarak ezildi 

Dün öğledt' n sonra ~t>h
ıinıiztlP ~ok acı ' ' l' tidt>r 
iirpertiei hir kaza olmu~. 
. ' 'Pdi ,·a~ınılaki lıır Ya nu-. ' . 
nıı... J.;:mnyoıı altında kala-
rak ölnıüı;.tiir. 

Saat 15 te Di~·arbl'kir

dt'n gtılPn Mardin - Diyar-
1.H'kir Po$t:t hamyonu J>ark 
ı'.idün<ll·n gl'\Prkcn ~·t)ldan 

gidPn Latifiyt> nıahalieı-iıı· 

dl'n JliiSP\' iıı oii lu \'Pıli . e • 

ya~larındaki )fohııwde c;ar-
parak çinemi~ zavallı y:w
nıcu~·un kafa~ı tl'hPrlPrin al
tında Pıilerı·k l eyni pafü1-
mı:;;tır. 

Vak'a y<'riıır. yNi~Pn Za
hita nwmu\ları Jdıııin çoeu-

1 ğ"u olduğu hilinmr~·po faGia 
kurbanını m<lrkı·z karakolu-

na k:1ltlırarak kamyon t-n
fiirii Mahıııudu yakalanıı~

lar<lır . 

Tahkikat Neticeal 

Zahitadaıı üğTenuigirui 

ze güıP; yapılan tahkikat 
''" tatLikat nl'tiçesinde fa· 
e i a ~· a ,"" o f ü r ü n ı l i k · 
k a t ~ ı z 1 ı p; ı $('bep olmu~

t ur. ~<·lı i r dahilindl' be~ ki· 
lomf'trı• iizı·rind<'u yürüme· 
~i icap ederkl'll be~ kilo· 
nwt n·dt•n fazla iıir sür'ıAtl:t 

gl'IPn·~ çocuğa ~arpmış \ ' t' 

czmi~tir. • 

Bunun üıeı ine Şoför Mah· 
mut Clirnıii uıt·~hud kanr
ııuna tı·' :ika ıı evrakile bir · 
likt l' ch·r'.ı:tl mahkPUlt..'j'C YC· 

ı iln ı iştir. 

O<·t_'en her kalıileye yıkılmaz bir kncaktın, 
Tiirkiinı ! <liycn her fen!.: ac;ılmış bir kucaktın. 
Kc<"ağındaki Türke yakla~ar.a yan baktın, 

Ankara 20 (A·A) - )iğ ingilizsiyasinuıh
S ·n·y~t Hariciye Ko- t:...li11in görüşlerine te
nıiserile Fransız Ha- nuunen uyğun buluo-
ricive Nazın arasın- 1 nıaktc-1dır. .. Sen: s.ıran zinciri bir vnru:;;ta kopardın. 

... ..,. , G , · ıtt 

da~ y~p_ıla~1. gö:·üş,ı~ıe- ı ıtaıya azeteıerı ~: 
)~ı nctıcesı .. nc.ic n~~re- . Ankara 20 (A.A) - ~~ 
dıl~n ~~esnH , .tehl~ıi~~le Italya g~1zet~l~ri A- t:. 
F r,ınsız-Scn ~et s.) .ı- ,·ust nrva Ha rıcıve Na- -~ 
setini.n ın~!şlerf.k gn- z~rının ·Par is sej·aha - ıc·~ 
yelen nnış ~·d1ede \'C tıle '"ıkından alüka· ti,: 

C ·:nevre çerçivesi da-
1 

da r ~>lınak ve Fran- ~ 
lı,ilind c Fra nsız Sov- 1 sanını\ vuslııryayı ye- I ~. 
yet ~ı1 kt ıı~a s'ı~lı k kı- ni ~n1 nsız lng!I iz sis- ııl 
Jındıgı tey ı t cdılın ek- tenıınc soknıaga kan- ,~'.~ 
tedir. · dıı·ına rı·a ça)işrıcai[ını ı ~·:. ,.., '..JI' .. 

'Hinlerce senelc>rce Moğullarla ı;arpı~tın 
Eğ'ilmcyeıı başına Artık · arı tac y:ıptın . 
Artık oğlu namına fazla :;:crr.f :;:arı kattın 

Tiirklük tacırıdır seııin seıı Türkiiıı anıtısın. 

Y ~ı~a c~r yiicc Martlin tükcıırııez. hiı.~ ~ererin 
Soyundan bir fert kah;a ı· i'!ilıııl'z senin ba:;;ın. 

' '---, f 

'rr.ınelinı tı>ı::ını stırcfiııi ı-.:ınını . . . 
A<·ımda seni eser; yap;uı Artıktır .Mardin. 

M~rdln Orta Okul S. 1 No: 141 
Arhk Oğullarından 

Emine Artıkı . 1 ve nıu,·a_fL : k olaca- 1 ı=' 
Bır Londı-a tdg ra- ö· ını ünııt ctnıekte- ı· 

b ı · fına nazaran bu teb- dirl('r. ~m~~nGm~~m~~~~~~~~~~~~:; 
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Zehirli 
Gaz ar .. 

BU GÜNKÜ 
POSTAJ.,AR 

ı • _PİYASA 

Ru gün sabah saat 
8 de Tren postası ge
lecek, Uda Sa vur, ~1id 
yat, Gercüş, Cizre, 10 1 

j 

de Diyarbekir, 11 de i 

Yazan• Orta Okul 'l'nblye öğretmeni 
• • Sedad Yesuğey. 

1 Kızıltepe \'C Derik 
postalan gidecektir· 

-11 -

Boğunı gazlar h.ıvada 
aı olsa hile v in<· t•ilrerleri t • l"'l 

ahrib l'derler hundan dola· 
Yi <;ok tt>hlikelidir. Yalımz 
"n t•asit !iizlreı·ln htle hun-i ,., ') 
aıı h·\·kif edn. 

Buular fazla lrnhnazlar. 
tn çok kalan dif o::kf·ıı \'l' 

l<ı'*tpikrimdir ki Nilı:tYet iki 

•aat kalırl:u. Sonra w;arlar. 
teoı"tl . . t' " erı aıw ır. 

Boğucu gazlar dört ta-
'@ctir. 

l\tor. 
l\Jorpikrim. 

Posgen. 
J)ifosgen. 

l(ıor; 

k lık dara büyük harpte 
k UltanıJau cisimdir. Keskin 

dokulu, vesil renkli bir gaz-
ır · .. 

•i · Havadan ağırdır. Miloa-
d p k>ıyik vf' su hu net altın
k~ hlayi haline gt>çPr. )layi 
liı°r Yeşil sara renktl•dir. Bir 
~l te mayi klor 300 misli gaz 
~()~r h~~il Pder. l\lor s1 da 
ele ki eı ~l" Vt> suda eriuw~ile 
cia ?r1drik asit df'nih•n ~·akıcı 
"'k'?1 hasn Pdt>r. Yt>uıeklc>ri 
" ~·r l>arı ır ve ırnrlak aksamın 
la .. taklığını gidnerek pa~-
, Itır (' . · ı.J 
rıll · ıaı halındPkı .ı\ o 
bit Yaptığı bu işine' ınuka 
•ir hlayj klor ınadrıılrrr tP-

1 

lirı<)etrnez, 1/10,008 ııi .. bc- ~ 
llflf e teneffüs edlirn klor. 
ô•· .. flus Yollarım tahri~ rrlrr 

l\o:ı tUk ., ' ı 
dul'uJ VP boğulma lıh-leri 
hiH,

1
d ur. Eğn klor ha\ a da

~ e datıa fazla kesafette 
tneceıa 1/100 derhal ve-

ya bir nwtn• ıııikftlıı havaıla 

7,:> graııı klor olur3a bir da
kikada ülıliiriir. 

Mardin Nafia 
Miidüriüğünden; 

.\'l. klor ill' gazlananlara 1 - Ekşiltnwyt> konul<ın 
boğulma lıit'@İ uıııumidir. Ko-

1 
h•: C'izn· _ J\(l(lin·r ara:mıda- 1 

ıın~mak i:.:tı'ıııezkr. Xefcs al- ı ki dP~t küpriisiıniiıı lıı:;;:wt 

m:ı.ğ'a çok ı:alı~ırlar , ... t•'- 1 ,·ı· taıııiratı. 
ıniz ha,·aya çıkmazlar::-a :?4 I KP~if lwdPli ına:> lira 2H 
şaat zarfında lilürlı~r. i"ıliinw kuruştur. 
~.-lwp Akı·i~erlı'nir. ~u top 
l:tnmasıdır. Bu ım Alw·o1ları 
doldurarak kan ıll' h:ı va 

1 
amsına lıır JH•nlc \'.flk<'I" \"I! ~ 

\"uc·ud kPııdirıl' I:ı.ı.ını olan 
üfsireni alamaz. 

~ - Bu iş<> ait ~artııa-
nwlrr '" I'\ rak ~unlarclır. 

A - Ek~iltınc ı;;artıı:mıesi 

B - M uka \'t'leııame 
<' - ı:ay11ulırlık iı;;l~.ri gt· 

n - F<>nni ı:artn:tme. 
Çok ~id<letli boğulmalar

d:ı hastanın teneffüsü daki-

nt{şartoaıııesi. 1 

ı E - Kt>:;-if ' 'C tahlili fiat. .. 
F - PrPjt). : 

kada t40 <;ıkar. yc~i!. !!an 
balğ·aın ifrazatı göriiliir. 

Ha talığın eıı t.-lılikf'li 

z:ı.mani ilk (;Jfl) ~aattır. Bu 

e~ııada hasta brorı~it araıı 

~östcrir. 

Klor hawn hazını yolla
nna da tesir fldPrflk, ıııidt> 

civarıııda ağ'rılar, kan kus

maları göriiliir. Hatta ıııidı· 

ch·arında yaralar lıile ha::;il 
olur. 

Klor ile gazlananlar iyi 
oldukt:m sonr:ı kendilerine 
uzun ıniiddet iyi bakmak ''" 
kendilerini korumak ınecl u
riyc·ti ı ıdeclirl Pr. 

Klor ışlak cih11nc tle tt> 
sir c·derck ~ araların açılrrnı
sıııa sebch olur. Çiiııkü Klor 
suda rriyt>r(•k bir asit ha$il 
ede:-. 

- Sona Var -

ı~tPyeıılı\r lıu ~artııame- ı 
!eri \'(• P\'raki ft•:rniyc·yi 
Mardin ~afı:1 dairPsiııdf' gö
rl'hilirlıır. 

a - Eksiltııu· .Mardin 
Nafia dairPsirıdt• tcı::l'kkü 1 
P(lec<'k komi~~·onu mahsu~ 

ıııarif•'tilt· 17 / )la~·ı::;/U:37 ta
ıibiııdt>ıı itiban•n yirmi gün 
soara it'ra kılınacaktır. 

4 - Ek~iltııll': ac:ık ola

rak y:ıpıla<'aktır. . ' 
5 - Ek:s!ltıııC) t• girı·IJ~l- ! 

ıııek i~iıı istPklih•riıı fl7~ lira 
1 

64 kuru~ 1:111\'~lkkat teıııiııat ı 
yerırıe:;i hundan lı:t:jka l'!ıli- ' 

. 

'
rt•t IJl'F',.P:-:i vı• Til'arl't O<la,.. 

• I"" • 

sıııda ınukayyı·t Jıul11111lıı~·u- 1 

na dair !)87 Şl)IH'::i;IH' llla)ı. 

sus Ti<·arl't \'t• ~:lllat , ... :.--ika
sı ibraz ı·tııH'Si Iaıııııdır. 

6 - Bu husus hakkında ' 
ı..lalı::ı fazla ıııalmııat alıııak ; 
İ:,t(•yeıılt>riıı Mardin Nafia : 
daire8İne nıiiraı:aaıları ilfüı 

olunur. 
21/fM/26/29 

KUo•a 
L. sa. 

Buğdtiy 4 ---';) 

Nohut ,) 

Arpa a 

Mercimek 3 

rağ --1.) 

Deı·i ıııo 

Yün !)0 

Badem 2ö 

Badem içi 100 

Pirinç rn 
Mazı ao 
Zeytin yağı 80 

Ş{·ker fiö 

Kahve l 2f> 

S>ıbun 50 

Çay aoo 

-------.. 
uııus sesı 

Abone ''e llAn 
şartları 

TUrklye Hariç 
için için 

Bir A rlıt,.ı (iO 
• l" 

t' ~ aylığı 180 

Altı aylığı 300 400 

Sen el iğ'! 5tt 800 

İlanın beher satırından 
(10) kuruş alınır. ilAn 
neşrinden rucsuliyetlka
bul edilmez. 

Günil geçen nushalar 
10 kuruştur 



Umumi neşriyat ve yaEıltlerl 
MUdilril MARDİN'DE 

Ulus Sesi 

ıD N 1 

Eakl Halkevi Binuı Hususi Daire 

SİRET BAYAR 
Basılm:1ynn ~-r:ızıJ[tr geri ,·rrilmez 
Basıldığı yer: Ulus Sesi Ba•ım.evl 

Teljraf Adresi 
~fardinde «Ulus Sesi• 

l{~R ·y15 
Baş Pehlivanlık. 

Musa bakası 

(:ocuk Esirğe111e 
korun1u nıerkrzi ta
rafından her sene ter
tip ediin1ekte olan ve 
Stadyonıun bitnıesi
ne intizarcn hir ik i 
senedir ynpıln1aynn 
Türkiye Bas Pehli-- . 
van11H seçnıe nıusa 

ba kala rı bu sene ·~4 / 
ı\layis <:11rnn günü 
Ankara Sh1dyonn1n
da başlayacaklır. (iü
n ş üç gün sürecekti r· 
B?ş Pehlivana :iOO 

lira ile bir n1cHlaJva 
.; 

di<rerlerine derece ile h 

(700) lira nıükafi\t \'C-

rikcektir· 
Bu 111 i ili gfı re şe hü

t ün 'fürkiye Pchli
vnnları daYctlidir. 

Mar~in Sı~~at ve içtimai Muavenet Mü~ürlüğün~en: 
Clnıi 

Eknwk 
Et 
. ;ııleyağ 
Pirirı'; 
Bnlğur 

Fcı~ıı ly:ı 

Salı;:ı 

Tuz 
Soğan 

T:lzl' Hakla 
Tazı> Fasul~·a 
Tazı• Kabak 
Kuru Bauıya 
Kuru Nohut 
ŞPk(•f 

Kuru Oziiın 
Süd 
ı ldun 
Kiiıııii r 

Oaı yağı 

Salııın 

Evsafı 

Orla 
Koyun Eti 
Arap ya~1 
K ar:ı cıl:ığ" 

Kuru 
Doırıati8 

Kuru 

Kuru 
Mt>şC' 

Mlkdarl 
Kilo 

337fi 
167fl 
18fl 
fiOO 
:mu 
100 
101) 
100 
200 
1 :3:> 
13:> 
1!35 
1~ 

()7 

110 
1:; 

900 
fü>OOO 

:.!200 
200 

:)0 

Muhammen F. Teminat akçası 
Lira Kr. Lira Kr. 

~O:? 
:,o:~ 

1~m 

80 
:.! 1 

1~ 

20 
Ü 

12 

~o 

8 
4 

38 
2 

:34 
::?G~ 

33 
5() 
9-_o 

70 
fıO 
()1) 

()() 

00 
00 
00 
00 
70 

10 
RO 
:~5 

!)0 

211 
00 
;}() 

00 
00 
00 

10 
(i 

ı 

ou 
1 

00 
00 
00 

1 
00 
00 
00 

() -
00 

4 

4 

1 

Gl 

20 ' 
00 
17 
fi O 
nn 
47 
:w 
88 

Mardin Trahom haRtanc.:iııiu hir s11nPlik olan yukarıda vazıh Prtak ihtivaci 
18/5/937 d('n 1/6/937 tnribinc kadar (1!>) gün ııÜiddetlP. cksiltmPyt: koumu~tur. ııı;ıe~i 
1/H/D37 Salı giinfi saat 12 dt> Sıhhat ,.e lc;tinıai Muavenet MUtlürliiğ'ündP lıirle~t'n lw 
ıııbyonda a~ık l'ksiitrnP ih· yapılacaktır. 

ı\lıııak isfryeııleıin ayni giin ve saattı• gü~tl:rilPn tı·minat :.tk~alanh· lıirlıktf> ko· 
ııı:~yon:ı gı·lnwlı·ri, Şartn :1n11•yi ,." tefsilat almak i~t .. yPnJ,.rin bl'r gün Has1anPy<· nıiir:t· 

ı ca:ıt ı·tııı11l11ri ih1n olunur. 19/~t/:?4/2t> 
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~ FOTO il MODEL 1ı 
- -' ~ ~ 

~ Suad Tenik'in !' ~AylıkModaMecmıiasıl 

~ t a n b U 1 :ı : 1 Numaralı Mayıs Sayısı 1 
~ A lı B U lVI · U j = Çok güz~i bir şekilde çıkmıştır 1 
e Sathk için gelmiştir iı e MÜVEZZiLER':~ VINIZ.. 1 
=-: Fiyatı 15 kuruştur ; = 1 
= lllatbaamu:da ve Gazete MUvezdlerladen arayınız e = Fiyatı 15 kuruştur ' 
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