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Pasarteal 
INflll (2) llU8up1Ja 

_ıaz :s 

aşbakanımız Lozandan 
Geçtiler 

lııat lıDıü itinaya gidarak Yunan 
Bı1vekililı 1Drü11cakfü 

>tnkara 12 (A.A) - 1 Lozandan geçmiştir. 
llaşbakan ismet İnö- Selanik üzerinden 
~ tlün Londradan Atinaya giderek Yu-

•rise gelmiıtir. nan Başbakanile gö-
l ~Q~ara !3 (A.A) - rüşecek ve oradan is
~radan d6nmelc- tanhlıl yolile Anka
le olan Başbakan ,Jüe raya dönecektir. 

Türkiye Baş Pehlivanlığı 

1' ekirdağlı Hüseyin baş 
pehlivan oldu 

,, MAYIS GONO 

1111111ı tııfıiıncekilıı s11inc telleri 
ATAIT'VRK C.•••r B•tk••• 

Zillet ,.e esareüen kurtanp şeref ve iatikWine k&YUŞ· 

turmak için 11adolaya ilk adımınızı .attıpız ıtt•I btlyilk 
bir Barra• yapan "e yaee admızı vecid ve imaııla anu 
Mardin Geaçliti ve balkıaın mukaddeı heyecuına tırcll
maa olan, bize taliin en bO,iik lutfu ve ar.mataın olan 
et* Baobupmuza timdi adanıza and i~in halk ve ıen~ 
)aıe, ....._, m ....... isi Ye a)'nhDIZ haf· 
blığımızı sunmakla llayatıaıııo en bahtiyar vfl Ştn>f do
lu dıkikasnu yaşadıtımııı arıederim. 

1 VaU 
F.-.v..ı 

Ba7 ltlkrtl Kaya 
......,.. Veldll we C. ._ P. •••18ünWI 

ANKARA 

Samıuna ilk adımıoı atmakla Tilrklüiil ,.c Türk va. 

~tık '"'3 (A A) - '! k • larini birer b • tanını esaret ve ıillettl·n kurt.an• şeref ve iıtild:i.le kovuş-
~ ara -; • ıp ı~er 1 turan Buyuk Atamızın ylce adını tam•• tekrim ile anan 
.... utc Estrgeme Ku- yene yene.~ ettıre ve Bayram,.,.. llardio gençlitiDiD •e balkımn yüksek 
t• lllu tarafinclan ter- ettire yenıdeo ayni heyecamu terolmaa 0~ et* Oaderia Lldcrlitl ile 
ıp ediln1iş olan ala- şeref ifiıtını kazanmış- eıı biylk ttref Te kıymetı ıaıiyan Partimize deriD mllı-

tıarı .. _ • T" k" t aet ye uyltlarımızı arz ~tmekle bahtiyarım. 
) q gurtş ur ı- ır. Vali 
~ Baş Pehlivan~k MülAyim ikinci A- ..... v..ı 
llıı ~bakası bu gun rif üçüncü olmuştur. F. v-
lııb :n kişilik bir ka- 1BıQ _.. 
'ti a ık önünde neti- Dürer Telgraf Bu ıttnku mu.atakil ve mesut Türkiyeain kunıh19uaa 

ennıiştir· -& t.qlM&ıç olan t9 lü.yıı ıanu .blylk lumaneı ve k11111u· 

G H b l • • euya duyula• eşsiz ~-thlık ve uytı belirten teJtrdan· 
~i eçea sene Tür- a er erımız mı memn•Diyetle aldım. Btttitn Türk milleti içiıde ıiıe de 

n.,!e Baş Pehlivan ı·ç sayfalanm·-.l- lttlytlk ba,ıantıcı um•ınli,acat yeni bapnlar diler, teT-

"IC\~ TekirdaX-)ı Hü- gua ğiler 8\lUnm. " 6 DalaWye Y•kili ve c. B. P. Qeoel S.tnteri 

J 
111 bu seferde ra- .. -••~ 



Sayfa· ~ 

1. J T elğr<!_f Haberleri 1=- l ...__[ ....L--1 ____;Ş;;;...__e_hi_r H_a_be_r_ler_i __ l _I 

Milletler Cemiyeti . 

Konseyinin ~u toplantısın~a Negüs 
Haheşist m t msif d miyecetmi 1 

Berber Çırağı Muhittine 

Ce~ren fili şeni yapan iki tişi yakalan~ı 
Diiıı~ Tekyc nıalıall<-siııden İhralıim oğlu ~eyh

nws ve Kük~i.vaıı malwllP~iııd<\n :\ hdiilkad11· oğlu 
lliisevin atlında iki ki~i, Bahı~sor mahallP~indeu . . 
.\htliinazzak oğlu hPı·lu~ı· -;ll':lğı Muhitliııi ~<\ıme-

Anknrn 22 (A·· A) - taya n!ılnıasını rnrş- ğc gitmek hahaııesif,\ l,aııdıraı·ak şehiı· haı·icirıc 
Bir Londra rf elgrati 1 ki{k hulundugvrunu ve ~ütiiı·iih Ol'iHla hiı· nıagaı·arııu i<;iııdc kem)isini 
~~ · ı ı l (.., . . 1 hıJ et er ... cın 1 yet1 hu nles'elenin hala dn~cr,:k Ye yaı·aliyaı·ak cehı·eıı ı rzıua gcc;nıi~lr.r 

konseyinin hu toplan- nezaketini 111 uhafaza \'e ka~·ııll.)ardıı·. Buııurı iizc~ı·iuc lcc•ayuza nğrr~·nu 
tısında Negüsün tcn1- ettiğini biJdirnlekte- Mulıiuiıı ~Plırc geleı·<'k ~ik:\yPlle hulunnıu~tuı·. 
sil ediJnıiyeceğini Ye dir. J 

Hnheş nıes'elt1sinin or-

1v1ütareke yapılması tekiifine Fransa 

ve Belçika muvafakat etti 
Ankara 2~ (A.A) - 1 ka rnuvflfi1kat etıniş

i~pnoynda ) 7ahanc1 lerdir. 
Gönüllülerin gcı-i çe-
kilnıelcrini ten1İnen İngiltere, Berlin ve 

bir n1ütareke yapıl- l~onıayı da bu teklif-
111ası hakkındaki tek- ten haberdar etnıiş
Jite Fransa ve Belçi- , tir· 

Çekosiovakya Hariciye 
Nazırı 

Neler Söyliyor? 
yaset takip etn1eye
ceğini söylen1iş ve 

en1nivet tcn1inatının , 

Zabıta tnrafımlau si(hfotle nr:rniHal!°a hnslannn . . . 
suc;lul:u·ın Z111uaı·a k~H;tı~ları aııla~ılmış \'C polis 
nıerııuı·h11·111tlan ~luhillin takihhıı·ine cık~wak her . 
iki suduvu da Zıuııaı·da vakalnmıstıı·. 

" .. t li 

ffatlcleı·i al111aıı suelulaı· e\Taklarilc hil'likrc 
.\tllİYC'\ t' \'Cl'İlmi~lı't'tliı·. . . . 

1--------------------------..__ ________ ___ 

Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu Konğresi 

Fena mai çıkaran fabrikaiar adları-
! nın ilan edilmesine karar verdi 

936 Y dnıda tasarruf hesabının 15 mil· 
yonu buldu&?u kayd ediliyor 

Aııkara 2~ fA.AJ - Diin 

j 1<>Jılaııaıı Ekonomi ve Art

tırma Kıırnmu konğr<'Sinde 

o!,uıı:ııı raporda alıııı '!' iı;
tilırnk kahiliyctinin SPn<'<lı·u 

~Cnf'~<· yUh!•lıHğ;i \ ' t' tn::-ar
ruf }ıp~apl:tl'llllll 1 !):10 ~Pili'· 

siı: d e yt'lıui~ 11-..~ nıil~'oıı:1 

va rd ığ·ı k:ı y< l vlıınrnakta<l ı r. 

. 
yahancı isimler konularak 
milli <'ndiistrinin istismarına 
iınkfm verilmcm<'~in<' karar 
\'NIJJİ~hı. 

u:n ~'ılıııın ilk iiç ayın
da mt•mlı'kPtiırıize yapılan 

:20,891,4:?2 lir~ ithalata ınu
kalıil ao,Hf>2,()9() lira ihra· 
cnt yapılnııı;;tır. 

An]n,rn 22 (A.A) -
Çekoslovakya Iinri
ciye Ncızırı (:ekoslo.
vakyanın dünyayı iki 
ideoloji Blokuna a yır- 1 
nıağ:~ ınatuf bir si-

A vrUJXl nıo ınerkezi- ı· Konğn· l'l'n~ı ıııa1 ı:ık:• -
< • • • • ran fabrika i.:im!t)riııin iH'in 

ne de teşnıılını ıste- (•dilıııesinr. YPrli mallarına 

H8G da nyni n~·larcla it · 

lıaHlt ıııikt:ın 20.354,331 li
ra , .,.. ihracat miktarı iec 

lllİŞtİr. y:ılıalH'l fırru~ıları :ıdJan \' I' ~:?:007. t8H liradır. 
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Zehirli 
Gazlar •• 

Yazanı Orta Okul Tabiye ötretmeni 
Sedad Yesutey. 

-13-

trıeı.\~veollerdPki epitel hac
t ~l'i yalnız. Teneffüse 
,:-•.hava mübadeleşine mii
~ttır. Fakat tahriş edildik
il\ SOnra kan suyu da geç
hıete başlar. Ciğerde su ço
"' ~•kta gaz mUbadeleRi ya
~~ ar ve nihayet son <laki
hn l'da kırmızı kürecikler 
teıe h~~a tahrip edilen epi
~ ~elerinden ciğerlere . 
ken ~ler. Ve Nihayet basta 
hı~ kanının suyu ile bo-

""'l'lk öltlr. 

1-yi~~ havasızlıktan do
!!11 ~a hareketler yapar. 
QJı.~. ııqqeketler daha fazla 
sene mühtaç kılar. Ve 
dt.: tda daha fazla Karbon 
.~.·. ~p >tın toplanmasına se-
'-tıı Olur ki bu da ölümii 

eder. 

~~latanın derecesi en şid
l'r 

8 
ıehirlenmelerde bile 

· 9> arasındadır. 1 

lıhk bırakan ve a.z ~ok ham 
ham elma, çürük samanı 

andıran bir kokusu ''ardır. 

Dlfosgen. 

Renksiz hir mayidir. De
mire tesir etmez. Jnsan üze
rinde yaptığı tesirler fosge
ne benzer. Ke~if difosgen 
buran ,.e gözü yı-.kar. Hat
ta kuama hissi bile verir. 

Bir dakikada 0,004 ğı
ram teneffüs edilirse insani 
Oldüıür. 

Bir naetre -.ikAbi ha • 
da 0,05 ğlram olursa bir 
dakika ıarfmda öldiirür. 

KoKusu 

Fosgenin koku~una ben-
zer. 

-Sonu Var-

.._,ı!:n da değişir. Suyunun 
1-------------------

S . ~ir ı..,ımı ciğerlere 
~ 19ıa kuyulaşır ,.e ku
~ a~ı içinde toplayan 1 

'dıoksit de çotalır. 

ıı,, ~ nıikdarda fosgen 
~ ht nen hasta he
~ı,.,, r iki dakika zarfmda 

'-~. o 06rrıetre mikAbi hava-
~~ . . ııram olursa bir 

19İDde insan ölür. ,. 
tı.._.._ır dakikada o 003 5 
'41."" fo ' ' ~ Gl•~geo teneffüs eden 

qf. .... ., ... 
oka•a 

--~~il • atılda hafif t.at· 

BU G0NK0 
POSTALAR 

Bugün gel,ecek Tren 
postası yoktur. 

Ölleden onra 
Öğleden sonra saat 

12,lö de Diyarbekir, 
16,30 da Savur, Mid
yat, Gercüş, Cizre 
Postaları gelecektir. 

Gidecek Tren 
Bu gece gidecek 

Tren Saat 22 , 55 ta 
ha rekct edecektir· 

Mardin Nafia i. PIY ASA • 
Müdürlüğünden; .___ _ _.,___.... · 

1 - Eksiltmeye konulan 
iş: Cizre - Andiver arasında
ki deşt köprUsUnlln ln~aat 
ve tamiratı. 

Keşif bedeli 7635 lira 26 
kuruştur. 

:2 - Bu işe ait t'arlna-
ıneler \'e C\ rak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
H - ll uka vclrname 
C - Bavındırhk iıdwi ge 

• • 1 

nel şartnamesi. ı 

D - Fenni şartname. : 
E - Keşif ve tahlili fiat. 
F - Prejr. t 

İstl'yenler hu ~artname- ' 
Ieri ,-e evraki fc:miyeyi 1 

)(ardin Nafıa dairesinde gö· , 
rebilirlrr. 

3 - Eksiltme Mardin 
Nafia dairesinde teşekkül 
edecek komisyonu mahsus 
marifrtilt· 17 /.Mayıs/937 ta
rihinden itibaren yirmi gün 
sonra icra kıl.nacaktır. 

4 - Eksiltme: açık ola· 
J'U 7&P11acak&ır. 

5 - Eks!ltrm•ye girebil
mek için isteklilerin 572 lira 
64 kuru., J!1UYakkat tPminat 

Buğday 

Nohut 

Arpa 

Mercinıek 

Yağ 

Deri 

Yün 

Badem 

Badem içi 

Pirinç 

Mazı 

Zeytin yağı 

Ş~ker 

Kahve 

Sabun 
Qay 

a... 
L .•. --
4 50 

ö 

a 

2 50 
,... 
4J 

40 

45 

28 

90 

16 

15 
65 

35 

125 

50 

!lOO 

''rrmesi bundan başka t>hli- t ••••••••• .. 

yet belğetıi ,.e Ticaret Oda- 1 
sında mukayyet bulunduA"u-

1•---••••••11 
na dair 987 senes'ne malı- 1 
sus Ticaret ve sanat ,·esika
sı ibraz etmesi lazımdır. 

6 - Bu husus hakkında 
daha fazla malumat almak 
isteyenlerin Mardin Nafina 
daireaioe müracaatları ilan 
olunur. 

21/24/26/29 
' 

Yurtdaş! 

Hı~ zaman Yarli 
malı kullanmayı 

unutmıl.. 

UlıUSSESI 
Abone Te llAD 

tartları 

••• 
TOrklye 

"in 

Bir Aylağı 60 

Oç aylıA'J 180 

Alta ayhğı 800 

Seneliği 51.t 

400 

800 

tıanın beher satırından 
(10) kuruş alınır. lllp 
neşrinden mesutlyettka
bul edilmez. 

Günü geçen nuebalar 
10 kuruştur 

,.:• 



. ıD Umamt aqrlyat •c yaaalflul 
llldflrl MARDİN'DE Eald Halkevl Binuı Haaut Daire 

Teltraf Adreel SiRET BAYAR 
Basılmtıy:ın yazılar geri vNilmeı 
S..•ddıiı yer: Ulu S..l Baaua•Yl Ulus Sesi Mardinde •Ulus Sesi• 

Mar~in Sıhhat ve içtimai Muavenet Mü~ürlüğün~en: 
CJaıi 

1'..kınf'k 

Et 
S::ı.d cvar .. 

• l:> 

Pi rint; 
Bul~ur o 

fn . uly~ı 
Salça 
'Pu2 
Svğ:tn 

EY•afı 

fırt a 

Koyun Eti 
Arap yağı 
Karardağ· 

Kwru 
Domatiıı; 

Kuru 

lllkclari 
· Kilo 

lluhamaıen F. Teminat ak~•• 
Lira kr. Ura Kr. - -
~02 
;,os 
13~ 

80 
:.! 1 
12 
20 
6 

12 
•) -

Öti 
7(1 

;;o 
0(1 

00 
00 
00 
00 
00 
70 

1.i 
:r; 
10 
ti 
l 

00 
t 

00 
00 
00 

:?O 
78 
4H 
00 
f>O 
HO 
fi O 
45 
90 

Mahkeme 
Bastita~etin~en 
~lardin hazine vekil

i lerinden . Süleyn1an 
1 a ybar tarafından 

! l\1ar<linli Şefik şehris
ı tan aleyhine açılan 

' 150 lira 58 kuruş a)a-
1 ca k da \'asının 111uha-Taze Bakla 

Ta7e Fa ulya 
Tttze Kabak 
Kuru Bmnya 
Kuru Nohut 
~ekn 

8~76 

1679 
180 
f>OO 
!300 
100 
100 
100 
200 
135 
185 
135 

:?O 
8 
4 

25 
10 
o 

1 
00 
00 
00 

5~ 1 lccn1esinde ınerkunı 
ti 1 

Şrf ika ilanen da vc-

Kuru Cıüm 
Siwd 
Odun 
Küıııiir 

O:ıı yağ·ı 

Şahım 

Keenw 
Aln 

A~'\'ahk 

1:? 
Gi 

110 
ın 

900 
fı5000 

:?200 

:?00 
!)0 

38 

ü4 
:W2 
s~ 

!')f) 

:?5 

!l5 
GO 

00 
;;o 
00 
00 
00 

00 
4 

4 
1 

~9 
90 
17 
:>O 

47 
20 
8R 

M:udin 'f:·ahonı hastaDPiiııin hiı· sc·u<·lik olaa vukarı<la vazıh erzak ihtivaci . . . 
18/ö/937 den 1/6/937 tarihine• kadar 05) giin mildılctlc> <·ksiltull'yt> konmuştur. İhalesi 
1/6/937 Salı güuH saat 12 dı• Sıhhat vn lçtiınai Mmı.vt•n<·t MiıidiirliiğündP hirlPŞPn ko 
misyonda açık r·ksiitnw ilP yapılm·aktır. 

Almak istc·yrulorin ayııi giin vP saatte gösterilen tı·nıinat akçalarılc uirhktı- ko
ın:ayona g-elmf'leri, Şartnameyi ve tefsilf.t almak isteyfnleriı.ı her gün Hastaneye müra-
ı·a:ı1 Pfınelcıi ilan oluırnr . 19/~1/24/26 

Mardin 

ti yenin tebliğ edildigi 
halde n1ahken1eye 
gelınenıiş olduğun
dan ğiyabinde nıuha
kenıen i a ı icrasına ve 
işbu ğiyap kararının 
ilanen tebliğ tttiril
n1esine ve ınuhake
nı,nin 28/6/93i Pazar
tesi gününe bırakıl
n1asına karar veril· 
n1iş olduğundan n1er-
kumun ınezkür gün
de nıahkeıneye gel
nıediği takdirde ev· FOTO 

Stıad Tenik'in 
C
. h , M. ,ı,ı • vclki gibi giyabinde 
um urıyet Uuuel muhakemeye devanı 

olunac ağı ilari olunuf· 

Umumil igO~en '----------1 S t a n b U 1 1 Haziran 9S7 tttri-
hirıden itibaren 31/5/938 makbu:dte ~erabtr yevıni 
taribiae kadar Mardin ce- ihale olan 28/5/937 cu· 

A lı B U lVI U ıa evine lüzumu oıan ma günü ıaat 8 de M•t· 

S ti k • • ı • t • (1300) kilo gazın açık ek~ din C. lıl. U. Iiği daJ~e· a 1 ıçın ge IlllŞ ır 1 silt.aıeye çık•rılmıştır. Fi- 1 ıinde müteşekkil kolll:~ 
1 atı mubammenesi (30) ku- yona müracaatları il 

Fiyatı lG kuruttur ruştur. Talip olanların elunur. 
Matbaamızda Ye Gazete MlveuU.rladen arayınız i§ t l t kk t · 

IE em Da ı mnva a esı o-
U ... llllMIHll_mtl_lllll-•11 lan (291fra 25 kuruş) luk , 

22/U25/26 


