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Büyük nder Atatürk dört Deniz altı 
G mimiz öz 

Yalovada 
Sabık Hıdiv Abbas Hilmi 
Paşayı kabul buyurdular 

Ankara 2ü (A.A) _ · ı·k . 
uı . . . 1 (l) len n1ektup cle-

Türkçe a ko ular ve 

Aavrupada şimdiye kadar görül -

memiş bir şimal fecri 1 yarın : 

Evvel~i gece l~~f ;;, Porte~iz, Nor- ! Ul~s Sesin'.~e Us gazetesı bıt · ·· . 
n1ek ·· . 1 - nız tnuzesıne ve n1ek 

uzı c o an ı ·· t l l · . ( or tu )lJO birer fotoö--

A ~· , · "I I · J Soz ve Oz veç ve vrupanın uır ÇOı bu ge erınue 1 Ziy~y~~:~özlu 
( eııız Hltı geın; . . . . ~ 
ze B · ·· ı '" ·· 1111

- rafısıde ycnı g·cnu-. uyu{ Üııde· ı · l • 

Ata türkün s . ,· 1 erın ncr birine ko-
l~.· ~ . ....u ısııı1- n~ıcakt11·. 
t ı ı stçtılderıni Vcız-
n1aktadır. -

s~ ldıuıv. BHtır·ıv 
At ı 1. ı v ,, · ı i . .. ' 

Gük yüzü iki saat kıp kızıl 1

1 
Bugun: 

Ankara ;3(i (A.A) - k ld 3 neli sayfamızda 
Sabık Hıdiv Abhas Ve Ortalık aydınh 0 U ZEH1HL1 GAZLARIN 

• · • • 1 ( 1 r-a v so ı1 Türk · , 1 

1. çe olan bu kt·-
1n1ele · ._ · rın n1;ınalan 

.cola)'C·\ . J 1 1 "h· c dn aşı c ı<rı 
gı ı salchran, bat~
rn n ·ı t 1 , · ı c-ı n ve vıl<lı-
rtındır "' . 

( Atatüı kün hu hu
s tıst B )·" 1 a aşbakan Ce-
a Baya ra gönder-

Hilı11i Paşa )'alo- 1 A k (AA) t k 1 1 Tarihçesi .. n ara 2ô • - saa ~ıp nzı ve 
vaya gelerek Cunı- ı . I k .

1 
Söyleyen: 

1 . B· ~k· A Dün <rece lngilte- orta ı tanıaını e 1 Hıfzı Kafe5ciog"'·Ju lUI clS ,-\nl ta- ~"':') ... d ) k ) 
·· l ') fı d k renin 111 11 htelif yer- ay 111 1 0 nıuştur. 1 

tuı c tara ın an a- ~ ---------
bul edilıniştir. lerinde porte-kizde 

Norvecin cenubun-
Atatürk Abbas Ja ve Avnıpanın 

Hiln1i Paşayı bir di,ğer bir çok nıın
saat kadar nezdle- tıkalannda şin1al 
rinde alıkoyınuş _ fecri görüln1üştür. 
tur. 

Balkan Antantı Konfransı 

On ~es ~u~atta Anhra~a toplanaca~ 
Ankara 20 (A.A) - batta Anl<arada top

Balkan antantı kon- lanncakttr. 
Gök vüzü bir iki 

.; fi·ansı on beş şu-

lzmir Telef on Şebekesi 
------------------------------------..._ Fık~a --------------------

Tezadlar 
Çiinkii bu ~O iııci sulh 
asrının usullcrim· :ılışa alı
şa, insanlar, bir salıah 

J ~ehirlerinin yeı inde yel!er 

e"tiğini. lıir akşnın hiitiiıı 

köprülerinin lrnsaya [ı1ıl-

Ankara 2Cı (A.A) -
İzn1ir Telefon şebe-

kesi hükun1etio1ize 
geçn1i~tir. 

Çin ,.iındi3 (• k:ıdar 
Cl'Pht>yc• l 500 000 ·I· · Sevk . , ' n>.: \.( r 
k (•tııııs: .Japon Ba~b:ı-
auı ·ı · 1 e dış bakanının 

dp~ktl:ı.ını>utocb SJ) let.likle
ı le · 

7 rırıe gorr, bunlar<la11 
50,ooo ı" o··ı .. t•• 1 mu. ur va rnt Yaraı • · 

dan ~nıııı .. tır. Çialilrı: bun-
k laşka, 654 tayyare 
aybetını"şle .. }{ raır. 

d arşı tarafın ne l·"-
ar · "'~ ka asker Yolladı~'l ve ne 
dar kavı'ı d" .. l ·1 ....... J ) V('f ıcrını )1 

4{'1Yoruz F" · . · ,,U'er Plimizde Vesıkaı eı • 
l'\Ia . ar ol~aydı, ıne~hur 

·Japon harbınm rakam-

J:ırı ilf•. heııiiz ilfm bile 
edilıııeyeıı lıu barbm ra
ka mJarıııı muk:n-c:P et-
nıC'k isterdik. • 

Unliha IJu gidişte>: ha. 
n~ ha) ancırini biı· bırafa 
bırakınız. 1914 den ev
velki hrrrp usüllerine has. 
ı et ÇPkl·rc>g'iz: Hani no. 
tası . ültimatomu , ilanı , 
tavassutu ve daha bir sürU 
tc!-;~ifatı olnıı, hildiği~iz 
harlı! Açık şc>hirler, esir
ler, hastalar, kızıl salip. 
ler ve saireve daı·r a· . • .ı < ı lp-
lin ve nizamları olan harb! 

ınış ol<luğuııu. bir giirı Şehrimizde Gaz Kursu 
seyahat ~f ııwkte olduk- 8 U M"f t' J'k S Lh' , " ' ' 8 ff f • K f • ıarı \'apurdan e~ir 01-trak ı . . U et,ış 1 hı ıye mUŞ8Vfrt • J ZI a eSCI 
:ılınllıklarıııı göı"rcekl:r · ı ogwlu dunn ı'lk dersı'nı' verdı' Sokağa çıkar kcıı cllerıne 
eldi\'en takar gilıi, ne Şehrimizde :ıçılacağ·ını saat 15 te Gazi okulunda 
olur ne olmaz, yüzlerine yazdığımız Ga.ı Kursu cliin açılmış ve B. U. Müfr.ttiş
gaz maskesi geçirccc!kl<.·r. Jik Rıh biye ınüşn viri ilk 

dersini vermi1'tir. 
Madd1 iJermk kadar 

manevi gerileyiş! Elr.kti
rik aydmlığ.ı içinde ilk 
çağ! 

Milletler Cemiyeti sa- j 

rayı, hani buz ortasında 

palmiye lıarındıran sera
l:ır gibi, başka bir fileme 
aid nazariyelerin mahfa
za:nna benziyor. 

• 
Kursta hulunnıay:m o-

kurlanmızııı da h~tifadt•lcri 
için kursta \'Crilrcck ders
leri gazP-temizle neşir ede
ceğiz. Düukü ders 3 ııcı 

Ulus-FA TAY sayfamızda .., 



Sayfa 2 

1 Yabancı [~~sınlarda 
Buda peşte 
Konferansı 

~HA~. iZ ~azetl·lt·ri 
U-- Hogrnııya paktını 

inıza ctıııiş olaıı 

iiç uPvlet, _yam italy:ı: 

.Macari tan ,·c· ı\ vust ury:ı 
devlP-t ndaııılıı11 ar:ı:::i11H1·1 

yapılan konfC'nrns ile uzun 

uzadiya ınr.;;ğul olmuşlar

dır. Sağ cenah gazcteleı i 
Budake,.te konfcran:;ınııı 

vaziyette hiç bir yenilik 

yapmadığı ,.,, lta~·a için 

bir nevi muvnff:ıkiyctsi11ik 

demek okluğu fikrindedir. 

isPlf'r ılı") :ıııtikoıııirıtPrn 

p:ıJda iı;tirttk etmryi ka
bul r•tn;Pmi~lerdir. Bu da. 
komilniıme muhalif olmak
la lwr:ılwr A \'uc;turya ,.,. 

~İaı'arist:mnı ideolojill'r 
:ı r;ı :-;mı l:ıl~ i ııı üeaılelPyı~ gir
mek i::tPım•diklcriııi güi'
ıerir. i\· dedNin MillPt
J11r f'rıniyP1i karşı. ınılaki 

vazij et lcı inde dahi kat
iyt'f yoktıır. Macaristan 
\ 'P A vıı turyauııı Millet .. 
1 r C<'ıni.n·tiııden ';ckilı'
ı•t-ld<'ı iııi gösteren hiı; hir 
:ıliııııP t mevcut. dcgildir. 

Vilay t Umumi 
~®eli si 

Vih\yel LT. ~\1eclisi 
Şubatın birinci gu .. 
nü nçıbıcakt h·. 

Kar yiııe Daşla~ı 
Dün açn1iş olan 

ha va tekrar bozmuş 
ve k a r ya r ... nıa ö-a - o o 
hn slanustır· .. . 

ŞEHİR ve 
~ ~ ç -:=o ~ una ~ 

11 J /J E R L E il i 
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~ J ~-ari~ Va~ 'alar · J 
f :eş işin esrarı 

V.ıı.,<)\:t C'İ\:ıl'l?H.hl Ill<!' 

z:trlıkt:ı, <;aııııir()an yapılı 

bir kulülwde yirmi serıı• 

deulJcri IJir kı,~iş ya~ı· 

O rın ıol J ' ~·unJu. Bu al!aııı ıııezar-
OmUZ ~ıllC8u9 ası r ııkıaıı top1aıııı:tı otıarıa 

S • ilfl<· '.·arJar,"l- '··":ıfl ı· ~·ıııt' E:ll ·cıen scnl)Ye ço-/ • · " 
miir:ı.\':ı:lt Nlı-ıı lı:ıst:ılanı 

(,.,ll ı'o ekin 'e b:,ö·- ... 
;-::,<- t-t 1 hu ı.açl:m ~atı~ or 'c onuıı-
larn Z<' nu· yn p.11a k- , Ja gı>çinij orclıı. Ke .. i~iıı 
ta oh~ 11 yabani do- 1 kuhibesiırn hiç lıir kimse 

1 ı ) :-t'. ·nk basnı:ımısfır. n1uz ana esas ı nıü- ·1 

Geı:eıılndu lm k<'~i~ or 
c~deleler yapdn1ak- tadan kaylıolnııc:ı civ:lf· 

tadır. d:ıki lwlk m<.•rak c·derck 

Bir sene zarfında 
n1ükellefiyet usulil~ 
ve 2863 nıermi sar
f iyle 947 yabani do
nıuz itlaf edilıniştir. 

kuliibcgin~ girer: t >ratl:ı. 
kesisi ölü bir JıalılP bu· . , 

'· lnforıırntioıı ,. BndapP!, -
~konferansının lt:tlya 

için bir muvaffaki~·et tP;:;
kil ctmedi~·ini kahul <'t-1:'1 

1 lalbııki italy;ı. A vu~tur
·'·:ı 'P ~f ıır:ıriııtanın Fıan
ku) u taııımal:ırını temine 
rnuvarrak olnıustur. Vel-. 
lıa~ıl Bııdape\'te konfraıı-

Diyarbakır Postası 

lur. Do~yasmı k:m., tırır

kcn bir tend:c s;ıııdıl.;: 

içindeki şeylrr l)('l' kcı:;iıı 

dikkatini cellH'tlPr < 'Unkii 
sandığ·ın içinden bir ta
kım evrak. ni~:ınl:..ır vP 

t!lltifler çıkar. <.'aı Jık Hus 
yasına aiıl ol:ı n bu (W· 

raktan ülı·n kl'~if'in Hus-
_mckle lıernbC'r lm haliP, 
İtalyanın Tuna havzasın
daki tesirlerinin aı:ıldığını 

ispat edemiyeceği fikriı:

de<lir. 

Miifrit sol cenah Bnıl:ı

peşte konferun8ııhhııı ~on. 

ra Almany:mııı A \'tıst.111-
y:ıda ve lıalyaııın da Ak

dPniz(lr farli.\'eliııi <'o•~:ıl-. ~ 
tacakl::ırını iddia et ııwk-
tcdir. 

(''Tı~ınp~ r 1 ·1 . J • 10:-38) 

gazetrsinc güre: Bııgiin

k ii v aıiyl'f iı;i n I3ucJn pe .... 

tr.de İtalya hariciye nazı
rı ve .Macaristan Ba:::ve-. 
kili ile HaridyL· ıı:ızırı ~11a-

sında vaki 1Jlaıı kouf rnııs 

hususi bir L\hPmnıi~ Pti ı a

iıdir. ltalya llaridye na

zırı A vustury.:ı ,.L' ~:wa

ri .. tanı kari sıııPtte Ho

ma-Berlin p:1ktına ilti

hak t•ttirnı<'k için 1 u de,·
letler üzprinde biij iik taz
yikin yapını~tır. ltaiya 

hariciyP nazırının bunu 

tam:ıınilc teminr rııuvnf

fak olmadığı anlaşılmak

tadır ... 

Avusturya ve )faca
ristan komünizm muva
cehesindeki ıarih ınuha

lefetlcriııi teyit etmekte 

. . 
sıMiıı \·ı·nligi neticl'ler va
z;r"t i ı aclil edec.Pk ınahi

yH lı• (h·~ilcliıler. 

Yağan kar yüzün-j 13 te geln1~si lazını 
den, hu gün saat gelen Dıyarbil kır 

postası gelenıemiş

tir· 

vanın mesbur Barhire Na-. ~ ., 

zırı Suhouılir.of'ıııı oğlu 

miralay P etro Suhoınliaof 
vlduğu anlaşılır. Hns itı

tiliili üzerine nu~yadan 

Lehiı:;taua kaçan Pctro 
parasız knldığmdan mc 
ğen:e yirnıi sr-ııı>denberi 
lıir keşiş hayatı geçiri
vorıııus .. 

1ÇERDE: 

ltaımt ~ezi ucuzliyo r 
J'[ıınıık!u mcıısucat ii

~'atlarınm incliı ilwesi hu
su~u ııda !ıfikfımetın falıri

ka ıııi.iıııPF-:-ilni il<· y<'pyc. 
ııi tPın:ıs nHiersirnlc Ka
put. bezlNinde 1 Şubattan 
itibaren yü.~tle .i:.?- 18 teıı
zilftt. yapılın:ı.ı::1 knr:ı.ıfaş

tınlını:;:lır. 

Yeni aoii kanu,,;~rnmz 
Adliye \" Pkfıleti adli 

kanunlarımızın bir h .. mı 
iiıeriııdı; tetkikat yaparak 
dcgi:;;ınf".:i liiwmlu gürü
lenkr için yeni k:mun 
lfıyihaları hazırlannıışlır. 

lem. Ticaret. .Xoter ka
nunları değ;lşiyor. Adil 
teuliğ"a tııı posta vası tasile 
ut' y:ı.pılrnası tPrnin l'di
lecPktir. 

DIŞARDA; 

Moğolistanua as~eri 
ta~şidat 

Tokyodan lıildiı!lıli~ine 

göre dı~ moğnlistanua 

askr-ıi tah~idat ~·apılıııak

tauır ve· CLlııul>a ıtorrru :--
irı::;aat. mcı lzeımlsi ırörıılu-• h 

rilıııcktedil'. 

ltalya silalı satiyor 
lta1y:umı ceıııılıi ı\ınc

rik:.ıya miilıiııımat satması 

Va:;-inğtonda t>ndi~e uyan
dı rınıştır. 

f ransız kabinesi 
Yı·ııi Fr:ın~ız kabiııeiÜ 

A ~·nıpa ~i~·a~i malııirITTnJc~ 
iiyi kar~ılanınıştır. 

Romen Ya~u~ile ri 
e 1- ' İ T" l,J • · ' ~~HoınPn Yahudileri cc
U gans an Ufl\ en ıçm lnuhia;Anıfil·ikay.ı: İıilhassa 

·~ i.t BuJıraristandttki Türk- .. ··uerezil,·ava u"o llalı<•<.:İs-• c l"I • • rl "' 

Ierin:fanavatana l:~~lmesi: tana gitnıeğ·i tlüşünınek-
bakkında Bulğ·n.r hüku- "tedfİ-Ieı-:-Habcşistana ~ 
mt>tile kati müzakerelere ınek imkanlarını tetkik 
lere Şubat ayı içincte baş- için bir Y abudi heyeti 
lanacaktır. te~ekkül etmi:;-tir. 

Postanın ancnk 

gece &elebi leceği 
muhten1eldir. . . 

Mardinde 

.. 

Ulusal ıunıere aid bir kutlama töreni 
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~~-.- -------------··ı ı 
Gaz Kursu dersleri: 1 rv·.:iiita~HA!!~!.l!::ı ~-~Cin=--si _;K-;~ı~-·0;_:-:-1 
Zehirli Gazların ~~~~;;d:- Aydında ;;~r~llin·u"ıl·tiö;~ rıo 

Tarihçesi üiüm deposu Deve güreşlerı ~:'.:".·imek ~ ;~ 
lsıiklfıl h:ırpleıfoUe dfiş ' or<lu!nr.na karşı kulla o- İ k t j sn d vekil le ti• 

ınan ktı\·,·ctl"ı·ı·ııı· ı·ıııtı.·t c•t- 1 mı:-..tır. ·· ·· u··st·ıhsı'lle-
,- uzuın ın ' ınck h;in en ,rnıı t:uakki- 'ı 1270 - l~O senelerin- .~ . . l olavlık 

yata göre Tayyarelrrlr· V(' de ynzılnıı bır ar:ıp idta. rı ne bı 1 { "' • 

'l'ayyarclcrdcn atıl::m zc- 1 bmda lfa ... auül Hcınınah olnı:ı k üzre ~'la nlsa
hirli gazlarla diişmaııın te- n~m.mda bir arnbııı Arsc- ı da bir üzünı depo
neffüs ettiği ha"a)·ı zehir- l nıklı voya .\fyonlıı bir • ına karar 
lemek vrya vii •udumla 7.('hir saye ·imli:' dü~nıan. 1 SU 1 OŞ.1S 
y:ıra çıban lıft:;ıl fl<JC'n·k l:ın uyutırıağ·a mu,;affak venniştir. 
snfharp haricine ı·ıkarmak olduğu yazılıdır. 
yahut i11sanlarııı ıniihiııı 

Avdın Ha lkevi İç- Pirinç W 

tinı"'ai yardını şubesi ~·ıdf' Ya;f_ 03 

tarafından tertib ·r rn· y:ıu·ı Wl 
.. 'lt ~ tiıı ~ :ıı-rı ed .ılen deve ,gureş- ·!-> 

y iirı -
leri iki gün sürnıüş J>ı•ri :31. 

r 1 l~ \'e on binden aaz a lı'hl ·m 

i Badl'ın içi 10 halk tarafint nn scy-
1
:, 

(\•,it. 
uzuvlarını tahrip ı clrrek 
f:ıaliyı>tine ııınııi olmak 
diişiirıülmckt<)dir. Diişıııan 
kuv,•etlerini gazlamak ele 
ıııek onu mutlak i;Jdürmek 

Tlirkler < hta ıl"'' irdc 
hiitün Avrup~ıyı istiJ:1 fldP
rek etrafa deh~et ~açıııa
ğa ba\ladığı zanı:ln vvulf 
vou (~enfft<'nberg) namın. 
da bir Alınan ile (Fiora-

redilnıiştir. Cı>dz i<:i :3;ı 
q-Ka ram an J!:tlııt p -1~, 

. uu· ,\l:ızi Hapisanesin~e 1 .. 0 iUJ~ıL A 0 !~~:,~::t:~~kı·r ~~ 
demek değildir. 

1 
v:ıııti di: Roııoııin) adirıda Düşmanı böyle kiınye- bir kimyager Tiirklnri or-

Yi madde kullanarak bir 1 ta~:ın k~ldırmak için nmh
lllahalli boşntınağa veya- telıf zchırlerden b:ıhseden 
hut bir taarruzu varıda kısmrıı giilüııı; , kı..,ınen 
bırakıııaga mPcbur .etmek tetkike ~ayan e"«'rler ya'l.

ım.ı;Jardır. "Kükürt, arsa-eskich)noeri düşiiıımnştnr. · 

nik, ten~bentiıı, Şt!ytaıı ve K a 1 clerd en d iiş uı •ııı çıkar- insan 1 H .1 eri" e as rolii 
mak yahut. knleyi ıııulıa- ovnanıakta idi. 
~ere eden dii~nıanı çık::ır-

ınak için iµticlai vasıta- 1579 tpanya - Ho-
lardan ııtifadc edilmiştir. landa muharebc:;indn Ho-
Meselfı: 428 sene c"vel landahların zehirli gaz kul-
Pelöporıez muharebelerin- ]andıkları iddia Pdilmek-

K~ ramaıı hapısa- - 1 1-:.ıı,·e mu 
nesinde nıahkiinıla- ı BuO'ÜO O'e)ecek tren 1 Sabun~ -- 55 
rın boş durn1a yara. k ~ ô Ç:ıy __ _ H50 

h postası yoktur. l\urıı üzüm 20 Ç'cl l1s.n1aları Ye ır. ·· d ,.. - - - 8 
()ğle en sonra s ... :- Pcknwz _!__ -san::ıt öğrenn1elen at 13 de Diyarbck1r Ha-1 --- 40 --

için atölyeler açıl- 13,30 d:ı :\ru-;aybin 15 I ~i~l ___ 

1 

.1~0 -

1 w-~·1~11~·1~11._· .. llll!~~~ııımılk'j nuştır. te Derik, Kızı tepe ı• ._ ' 
Katırcıoğlu rostaıarıgeıecek ve ·- ·ufisrs~ 
hanı yandı sabah saat li d_:ı Sa~ ır AlTIN Piııı [ i 

1 vur, ı\tidyat, Gcrc_uş~ l'tı !!iinkü :ıltııı piy:ı- ~) 1:'tanhulda 200 oda ı 1 tj ) ~ Tl 

··~t Cizre post~ı arı gt- ~: •. s.·ıstı-;.·udur. Katırcıoğlu Hanının u::ı . 

katı tamamen yanmış ya. I decek, akşanı saat tt 
1 

·a _ ~~t~~ ~~~~ş_ +.1 

r1ın milyon liralık tiçarct 18 de tren postası ~: ı :11111 ' • 

e::yası tmnaınl'n kül ol l ~idecektir. .~2~:~~~·~~~~~"-!J .. ~~ ... ~ 
-~ın~u~ş~tu~r~-~~~~~~~ 1 <lc (P<'l:1 tea) .,c)lıriniıı ınu- teriir. .Meşhur kimy:ıger 

ha. arası o da K ii kil rt, zift, flla ıİber (1604 - 1668) ile i ık t1 e fa len n i ,. e il ıııi · 
odun ,.,. küıniirün vaıı- ı Türklere knrşı iki ~ıU!ı'.ı~- bir ı:ıız harbi pl:ını 1854 
ıı~a sıııclnıı çıkım kiikürt. ı li bir ııed boıııua ı•.;c nsı tH kmm muharebe~i zama-
ılı o ksi d, Kıı rlııı n rno 10 k si,! 1 0 e b; r b öhncsi u c tere ben rım da 1 n ğiliılcr taraf ııııln n 

KadınveM 
~azl:ırındaıı istifad<· edil- ı tin di"crinc ktl'LZ>b koya- trrlip olaııınuştu. 8kı•to. 
llıiştir. rak "~ atıldı(!ı zaman bir pot kalc>i lnğifo. ' 'C Frmı-

lıirine Jrnrışmı bu iki ecza ~17.ıar ıararında 11 ıııulıas:ı-( , Hoıııa gcııer allrri ııdc·n 
•-C'rtoriyıı, ) Gol alılaı a 

knr:;;ı be~ az zc:lıir li toz 
kullaıııııış , 0 diişıııaıım 
Ykıı,ıncıa buluııan kuyııla 
rı ıelıiılemi~tir. 

SPkRtii5:, .Juliyfü:, l'rıın 
tinils Afriknııilı:-ı ıı:ıın ıııii 
e l 1 i f ı e r el ü ş ııı :ı 11 ı 
'lChirle oı tadaıı k:ıh1ırınak 
için kit:ıplıır neşretıııi~lc·r 
diı" 

1\Jilatt:ııı 650 SL-'nc son
ra l<alliııikos namında bir 
~uın " Hııııı Ateşi,, 'Py:ıhut 
Groguar Att>şi,, drnilen 

kükUrt, ptasvnın tartarat, 
b:ılık ııersi, ~ift, tuz, ğaza
~=1ğ'ı 't· zı ytiıı yağ'mdan 
ıbaret lıir ıııahlut yapmış; 
bu ınahlııtun havnsı ah'ş 
alıııca güclükll aöııdiil'iil 
tnesidir. Bunu 1sta.nbulu 
tnubasere eden Araplara 
ve aonra Fatih Mehmet 

'l<'hirli lıir dum:rn ııf'::re j ra edilirken lıığfüı Amiral-
dı ·c,..kti , )arından l>un Donald Sicil· 

~1eşhur Alm:ın filozofu yada ğ"ör<liiğ'li kükiirt yan-
L< ibııiz bir f>Srrindc zehirli ma!'ınıl:m lıasil olan ıc 
ıııaddP:rrlr dollhmıhnıış bir 
ıw, i saksılar atılma~ını 
t:.ıv .... iyP etıııi~tir. Fillrnkika 
... skiılc·nheı i Çiııli kor:;an. 
lar bli) le ı-ı:.ıksılan kullan
makta idiler. 

1806 da Napolyoıı AJ. 
manları Yerıada mağlup 
etıni-:ti. Oz:ıman Hcrlinde 
lıir içtima yapılarak bu 
felaketin telafi. i ç:ıre. i a
ra~tırılınıştı. Bir Alınan 
kimyageri gnı-ip ve giiliinç. 
bir teklif yaptı. Sürıgii!f'. 
riıı ucıııı.ı fıı çal:ır takalıın,
hiicııııı f•dcrı diişmaııın bu,. 
nuna ~iyanidriknsid nıah
lii Hinii siirt-lim, hitta bi bu
nu yaptıra<·ak düşman bu
lıınamayacağmdan bu gü. 
liiııç teklif kabul edilme
mi ti. 

hirli n·a1.i bahrh·c nezare-t: • 

tine tl"klif l'tıni~ f:tkat. 
riizgftr aksi e..-crse hasil o
tı n z .... hirin krrıdi cfrntla
rını ıehirlivPccrri d ü~ünii-,, n 

!erek "aıgeçilıııiş ve onun 
yerine ~İv<.ıstopol mııha
rcbeleıi e::-.ııa~rnda (~ler. 
kaptan; kulla11mıştlr. (Cz
vi kükiirt ıııürekkebatı) 
pi~ kokulu renksiz bir ırı::ı.
yidir. 

1870 - 1871 de bir Al 
ıııan Pczacisi ak~ırtıcı bazı 

maddeleri ınerın il er i<;cri
sint ko"ınar.·ı teklif etmiş .ı t'ı 

o zaman giilünç bulunan 
bu teklif harbi umumide 
tatbik edilmiştir. 

-Sonu Var-

SAYFAM iZ 

Gelecek Hafta!~ 
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parça vakıf nrnllann miıl ·. ·~ nıiizayedeyc çıkarıl- 1 İlanın hener satırından 
mı:->tır. ltı:ılt• giinti 5/~ub:ıt )·'5-< ·~.: uınartrsı güniidür. (10) Kuruş alınır. 
Taİiplerin Yiizd<' 15 'l'enıiı. · ill• lıiı liktc mua~ yeıı İlan neşrinden mesuliyet 
giisün sa.at J :>, ıinıle "akıfl ·1 r idarc·siııd~ hazır bulun- .. k.~hul edilmez. 
malan ilfm oluııur. 17/'2'2/27/1 Gunu geçen nushalaı· 

Oo) kuruştur. 

ııan 
Mardin liukuk 
Hakimliğinden 

1~ .. ~,, Halis Morina Balı~ Yağları -
~ Büyük şişesi 60 kuruş 
• ~i 
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Satıf Yeri: Abdo Te}lpo 
Mardin Birinci cadde No. 165 

Milli Roman 
Yazan; M. Turhan Tan 

Bu dej!erli ro~nan s:atlık için 
gelmiştir. 

Matbaamızda, gaz<•tp ,.<., kitab satış ynrdııııdan 

amyınıL. 
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Abdo vekili ~lehnıct :--~=~ ~ M O 
Bayar tarafı!ıdan ~,1 O M AR D İ N C) r-ı ~u O E lı 
D·Lıva kaı·yeli lbn'- f j Aylık 'Vfoda ·-·· · s mecnıuas·ı 

~~~A~~·~~)~;i::~~~ ~;~ Ulus esi tJi 9numaralıikincik8nun 
le) hleı ıne açıl~n ı~~ ?~i~ § .. sayısı c·~tı 
kıta tarlanın ızoleı --~ (c:>~~ceo~~V/aO r=-· ···· ~ ;_-~=4 c:::l ~ ~ U U U ~r Bulun Bayanlara ve 
şuyu da va sının ıı1u :.- ~1 f -= kadın terzilerine tav-
ha keınesi nde nıez · :::;~s • • ~·;,...,_-== siye ederiz. 

~~;~~1~1;..j i ~1~:~11~.~ J~! Doğu illerinin en mo~ern bir B AS 1MEY1O1 R !~jl .. m ._..._ 

olduğundan hakla- \~-=~ --· = f;i ,_.,,, 
rındaki da vetivele~ 1== :::§ 1.1 . D f' Ç"' 1 B \il 1 1 I' .. .., 1 l l 1 §:- :, Al.l[ DOKTORU . .

1
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tirilnıesi~e Ye ınu- - :::J l{artvizit, Davetiye kartları. Duvar Afişleri, Sincnıa t .., : ~J:r.~i~ı ııirı. ~'.!ıl~n~ı· ile 1 
hakcn1cnın 3/3/938 ~ . . . _ . . ~= : .ıJ.ıJ. ... ld~r uJ.w {<ı~ güzel 

" . I ·· ·· =E ve Tı\'rı t ro Bı letlerı çok o-uzel hır şek tide hası 1 ır ve ~---=. ~ 1
Hr <>H·ı<. r. 

peı şen1 JC gunune -§ • l., ti=-=. Mntlıaamı:<.tlnr. arayınız. .. 

hırakılıı1nsın~1 ka- 1 =·~ kısa bir nıüddet içinde tesliın edilir. i. -: .. .., ..... ·u~ ... ~ .... ~ .... ,.:·~· 
rar Veril111İŞ oldu- ! -1 . . . . r = c•••nnuunuH••••': 
ğ d 1 

,--2 Yeni getirtti~ımiz iaııtazı, ı .. ubık harllarla ır-ok §== •11 un an nıez Juru- =..: .. y ?-=--..:. D~s Hekinıi 

nun nıezkur günde ==---l Şali: reçete ltAğıdı basılır.. ~~ı= Hı'lm" ,· Kıymaz. 
mahkeı11eve esale- ~ ı::, . [ _. == Verilecı·k sipari~ler, giindt'rih"\cek paralar )fardindC' (Ulus ve:-ıı =-= 
ten veya vekaleten ~ r-_ :-l Birinci cadde Ticaret 

geıl11edikleri takdir _ ~, BasımcYİ) idare nıiidiirJiiiü namına gönderilmelidir. : .. §- odası karşuundakl Hususi mmıycmehane-
de ğıyaplarında 111u =4 Dışarıdan gönderilecek sipariş nijmunelerinin okunaklı. bir ~ sinde her !"!lin saat 

=-= =-=-=-- 8 den l O a ve ıa ten 
hakemeye devanı o- ı ~ suretle yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. ~== i8e kadar hastalarını 
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