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\lcmlckct mcnııliineaid )nzılııra 1 
snyfnlnrımız n~ıktır. 

!fas1lıııayan yazılar ,,.eri 
·ı "' verı ınez . -

-
Oııbirinci Y~I 

YlUlır'lt v~ 
AirATO~K 

Yazan : Ziya Kıhçözlü 
<;::· r , .. . . ._ı~ ı, yağınmlu lıir ak-

1 

guııı ıçm tekraı'hıdıııı: 
Şarnın l<ar<ırılıklıırla lıir-
le:;ııııe~irıde brni f•ekcn bir Bu güzel eşsı::ı: vatnn 
k • Senindir, ;nvrum ı:cnin uvv,.t vardır. Ucıee ya-
rısıııd:! gerilmiş lıir tel 
gibi ita, sa., ıJ.uraıı ıslikut
teki örpcrteıı giizellik gı
lıi. .. 

O büyük kardeşile 
brrnber okuyordu. Bllvtik 
l)~y.l yor küçük pava°ğaıı 
gıbı tck rarliyor: 

HclP yağmurun se~i! .• 1 
'11 lı" ı, 1 • 1 

Sen lıe,ii:te, .Annenin 
Ninııtsılc v~ urkl'u a ıatın va ıardakı kiir- ~ 

peliği yazdaki ulğuııltığıı; 
giizdeki sednıli ~ol~·uıılu. 

Her yurttnn U:ı.llln ülkün 
Hep dfişmaolnrla doldu. 
Her tarar &ladan oldu. 1:'> 

ğ"u bizi ıı:ısil <.lakikalaH•a 
ne~ 't·leııdirir, ıJ iişiiııdüriir
s11; l.Jtı k:muılıkl:ıra karı
şan :.bli havada da va~·-

• ı-., 

u1uru11 SC.:ıİ b:ııın Ö\·Jc o·c. 
] • • ö 
ır ... 

Böyle bir günde otu
nıp k(·wlimi diıılcmei~ • 
rn:ınulı ınaıwsız dii~ürıce ' 
lere d:ılıııaktaıı znvk alı 
liııı. ileni lıu'tatlı tı\'kum
dnıı ııyaııdır:ıııa: eliıudeıı 
''<.:!' ' 1::ı ır.t\r, kızar gelmezse, 
suı;annı ..• 

Hugüıı bliyle bır ak
tı.rn · · · Yiııc. oer rnutad 
·eııa iıni d inlt•yor d iişU- 1 

ll(h, .. .. ' 
., or •ro runerek \':l iTııı u-tu b • h 

ıı "esin" kulak ''erivor, p ~ . 
enc;en•ıııe \'<LJ>ı~an ka 

t·tııı . \ 
k,o 1kla, karnıılık şryle,r 

ıııışu Yordu rıı. 

Sesı:ıiz '':ıııaıı sobaııııı 
Y<ı.ııı .... ı. • . . ~ • 

uu,t keııdıııı e0·lPndır-
llJei"r ô 

k ı-ıe <;nlışan kliçfık kı;ı.ıuı, 
oş:trak :ra111ına gclui: 

1 ....... ll:ıbaı.. Baba!.. Diıı
oek ( Yuru ve A tatiirk ti ) 

u"ac· ... 1 ..ı. • clgım, tıeoı . 

. Raranlık dü~üncele-tıın k • 
<.!. ·nçtı. ya:ı·munın sesi 
~Ytılınaz' old~. Peki ue-<lıııı k 

' 
0 ·u. o baRla<lı: • 

llu il 
l\u l!lliılcr, bu daglar, 
"·· ''aınntar bu bağlar ••urnu • 'u .ş 'Ular çaılayırn 
~ ~Uzeı eşılz vstıuı 
<>eııınct· 

ır, Yll\'rum senin. 

on Ben <le son iki satırı 
ı~ a karşı stivlcınek t e an
~tıluıa· ı .. w 

~ uır zevk <luvdu-.. 

Üyl ... idi Y:tnmıı: ü\"le 
idi. Siz o güııleri gün;ıc

. uiğ'iniz i<;iıı bahtiyar~ıııız. 
1 Bi2, bu günleri gfüdüğii

müz için taliliyiz... Acı 
giinler hayalimde l.ıiıtiiu 
acılığile caııl:ındı. Yur
dun Uzerlııcle dolaşan lıe
yulnyı göriir ~İlli olrluııı. 
Onlar dC\':ltn ediyol'l:ırdı: 

Dlişman c:ıerken lıizi, 
A tatür.k ime geçti, 
Rtiıımez bir gUnvş do~du 
Karanlıkları bogdu. 

Bu sözler orılarııı ru
hundan geliyordu: geçmi:;; 
gtinlerin acısırıı duyınuş 
gib~ okuyorlar (.\tatiirk) 
oııların içinde miııi ıııiııi 
kalplerindl· yaşıyor, na
bıılarında onun sr:siııi du
yuyorlardı. 

Unlara dil ,. ,,roıı 8iiy

lcten lın ulu "arlığ·ı anar
kı>n ~özleriııiıı iı;indeki 
atı>ştc ulıısal fü.tiıı par
lak akLleriııi eyir <'llİ· 
yorum. 

Bele üç yn\ıııı yeııi 
bitiren k iiçiigii ıı oku ına 
kit:ıplarını her eline aldı
rr1 zaman açıp dakikalar
~a Jalarak baktığı ,.c 
Atatiirk ; Atatürk! <liye 
lw.vk.ırdığ'ı ıaınan Onu , 
Bu.na Lağl:tyanın göııtil 
l.ı:ırrındaıı ba.,ka bir ~ey 

ı-o • • 
olmadığıııa ırıamyorum . 
.Xasıl inanmaynyiırıki O, 
olıııasa, Bu olmazdı; o, 
olmasa bu, bugün neş'eli 
ve seT"jruli ya')~unaz<.lı. Şiıu-

17 Şubat 1938 
Per..,w:mfJe 

TÜRK GAZETESİ ..... 
Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Ağustos 1927 

·oaşve~ilimizin Rom 
Doğduğu ev Siyasi Partiler in f~al_iyetine 

.. · nihayet verıldı U nıurbey koy ıh-
tiya r hev'eti BHşba-., ., 

kan Ce!tıl Ba varın ., 

doğ·duğ·u evin şiı!1-
diki sahibinden ıs-
tinıhlkine ve tapu
sunu Bnsvekile tak-• 
din1e karar verıniş-
ti r. 

Tescil nnıa 111elesi 
vakında bitirilecek 
~'c bir hey'ct tclpu
yu Ankaraya gö
türerek B:ışYekile 
tak<lin1 edecektir. 

iktisat Vekili 
İzmirde 

Ankara 16 (A.A) -. ~ 

iktisat vekili lznıir-
dcn Manisaya git
n)İştir. 

d i kim Lilir yiiziiıulc ııa
~ıl bir :lcı dol:ı..:;;;acak. lıü
vüJii<rii. aklı Pnliifi za-

1 

. !"> • b 

rmın yunlc.ı.~ ve ulırn;ı da-

l ir ~ordu)!;u ~mallara cevap 
vı·rııı~ktun aciz , ba~ım 

1 önüme cgik dii~iinecck-
tim ... 

Şimdi , okuıluklarını 
aııhıtm:.ığa liizıım kalını
yor. Onlar duyarak okıı
yoıbr. Unlar, l.Jıı sGzler
den çıkan özü ve aheııg 
kalplerinin ~·arpıııtısı 
gibi dııyııyoılar. Sövlıı. 
mege aıılatıııağ'a ne· lü. 
zumu var. 

O. iJi hep ayıntlatan 
Bizi öz yola katan 
, •• tan höyle kurtuldu 

AtatilrkUıı öz yurdu. 

Söyleyecek süz lıuJa. 
wıyorunı. Uııl tr ne)ic ile 

Ankara 1ü (A.A) - ve beyannnnıe da
Ronıanya<la sivcısi ö·ıtılınası ve ıneınur-~ J ~ 

pa rtılcrin faaliyet- )arın politika ile İş-
lerine nihayet ve- tiğ<dları vnsnk edil
riln1iş, her türlü top·

1 
n;İştir. .. 

Jantı ve tezahürat ı 

Uzak Şark'ta 
Sokaklarda vahşiyane 

muharebeler oliyor 
Ankara lü (A.A} - 1gesinde de ayni n1ak
Sanghayın ~nıeri- s~1tla giren j::ıpon
lcan nlüdafaa böl- Jar silühtan tecrid 

gesinde devriye va-
zifesi ne iştirak et

ınek isteyen Japon-

la nn bu talepleri 
1 red ve Fransa böl-

L>ir dah:ı, bir daha Ü'k
r:ırliyorlar. Tiı,;n bu tluyıı\' 
ve co~kunluk kar~ısıııda 
kanınlıkla lrnra şeyll·r 
koııuf;'ub dii~iirıııwkten 
Y:ir.·ıııurun nılıa iiıııit:sizlik . ''"' 
\'Crl'IJ ~CSllJJ dinlerıH•ği 

bir zcd;: olarak ta:ıınwk
tan ut:m<lım. 

Orıların temiz duvcrıı. 
• !"') 

l:m~ öz tliişiincelcı i k:ır~ı-
sıııda ne yapncağınıı \'a· 
~mm~ giu[ idim. Oıılar 
süyliyorlardı: 

Bu güzel eı;;sr1, va tan 
Seııin<lir va v runı senin 

' .ı 

Bu güzel sözü oıı l:ı ra 
kar:-;ı ~üvlcmcktc anlatıl 

nıa1: bir· zC\'k dııyduğ't:ııı 
i~·ın uir daha tekrar ]adım. 

Bu giizcl e~::-iz vatan. 
Senindir, yavrum senıu 

ed i ln1işti r. 

Sarı nehir şin1a
linde bunga r denıir 
yolunu ele geçirınek 
için iki taraf kuv
\'etleri arasında şid-
detli nıuharebeler 
olnıa ktadır . 

Çinliler 'fsiningc 
gi rınişler<li r. Sokak
la n.ln vahşiyane nıu 
harebeler olnıakta-
dır. 

İngilterenin 
bir talebi 
İ o o·i ite re hükfı-,.., 

nıeti Fransaya nıü
racaa t ederek Fi
listiPden Lübnana 
kaçan eski b,.ış nıüf
tünün si vasi f~1al i-.. 
yet leri ne nihayet 
verilnıesini istenıiş
tir. 
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Hiizğ"fır :;-iddeı i gaz at 
nwk tıışcobü~ündo mühim 
rol oynar. Fazla rillğfı.r 

e-azı dağıtır. Gazın diişma.

na doğru e:::mesi lftzımdır. 
Sürat uundan aşnğı olur
ım istikameti drği~mesi 

ihtilnali vardır. ve tchli
kelid:r. Hüzğfırın sür.tti 
(AnPrnoınctrc) ile ()Jçiiliir. 
Hasad merkeı.lerinde bu
lunan bu aletle Huslarııı 
icad ettikleri :ırkadyef a 
leti böyle .,iddctli \'e te
Jaşlı zaınaıılarda kull:.ın

mak lıusmmmla pratik de 
ğilılir. Eğer l'ldc lıu alet
Jerden bulurıın:ızsa rüzgar 
filfuııalarıııdan istifade ı'

dilir. Filfünaların uzuu l ıı 

ğu 3 santimetre ve kaide
sini• genişliği on sant i
metre olan \ ' C pamuk ku
maştan ya.pılını~ bir mu
sellestir. 

Hüzgftr saııiyedc iki 
metreye kadar eserse fila 
ma kımıldamaz. 

Rüzgar saııiyede ü<: 
metrtıyc kadar esersu fi
lama hafif kımılclar. 

Hüzgftr . auiyeJc be~ 
&netreyc kadar eEersc fi . 
lama kuvvetle kımıldar. 

Hiizgar saııiycıJ e yedi 
metreye katlar e~crse fi- • 
lama gerilir. 

Fil:ıına bulunmazsa ci
vardaki baca dumanı a
ğaç ve gaireden rüzgarın 

sürntini anl:ırız. 

Baca. dumanı fduğru 
çıkarsa süratı bir ıııctr~dir. 

Yüze ç:upan lıafif rüz
gar olursa iki mel redir. 

.Ağaçların yaprağı oy
narsa üç metredir. 

Küçük ağaç dalhrı 

oynarsa beş metredir. 

Büyük ağaç <lall~m 

oynars;.ı. yedi metredir. 

Rüzgftr bacal:udan ses 
çıkararak öterse 9 <lan 
fazladır. 

Püskürtme usulunda 
rüzgar nıüvazi eserse ta
arruz yapılamaz. llünızi 

veınnil riizgarlarda top-

çu :ıt eş i ~ apıi. ılıilir. Bir 
gaz ~İŞC'5 İ aı;ıldığımla 80 
derecelik IJir 'l.a\·iyc ya 
parak inti~ar c<ler. Düş· 

m:rn ıiizğflr istikametini 
e \' \·elılcrı kestirmek i<;in 
içerisi hava g:ııı veya 
itlrojenlc doldurulmuş ba
lonlarla tecrübe yapar. 

Jf tıka oil cllişın:m ba
lonları görürse kar~ısında 
bir gaz ateşi hazırlığı e>l
dug-uııa hüküm edebilir. 

AIL\Zl V AZIYF:Tl: 

Gazlar su gilıi 4.ktıkla
rından eıı nıiirc<'ealı :ırazi 

nulT, dar geı;itlcr, çukur
lar, ı::iperler, yer altınuaki 
ıııalıfıız mahaller, harabe
Jpr iltıhirihi ... yerlerde kul 
!anılır. Gazlar yokuştan 

aşağ·ı bir taş giui yuvar
lauırlar. Karşısıııa uir ~'0-
k u~ <;ikar~a biraz yükse
lerek tekrar a~ağı inerler. 
Çukurlukta ufak tı •pelcr 
v:ırsa g-az hunların ctra
fıııtla tlolaş ır. Bu tepelere 
g;ız adaları denir. Bu ada 
C'ıkJ:.m.lal:i' düşman piis
kürtıne tesiriııdcn aza<le 
kalır. Bu adacıklar<la'ki 

dü~ıııan pü~kürtme teııi

rirHlcu azade kalır. Or
maıılar, gül ve nehirler, 
hata klıklar, harabeler. 

Gaz onııanlara. güçlük
le girer. Girdikten sonra 
da uzun müddet kalır. Ge
ni~ göl ve nehirlerde gaz 
nidiğ·i içın te.:;in~iz kalır. 

Bataklıklarda da aynidir. 

MEVSİM V AZİ YE'I'l: 

~le\' Sİmin çok sıcak, 

çok soğuk zamanlarında 

gaz muvaffakiyetle atıl

maz. En iyi mevsimler 
ilk ve son uaharlardır. Kı . 
şın Lir çok ga'zların tegir
leri azalır. 

HAVA AlIVALl: 

Sürekli 'c sığııak yağ

ın urlar gazları sürükleyip 
götürürler. 

SiS, KAR, DOLU: 

Sis gazlar üzerinde faz 
la tesir yapamaz. Bilakis 
gaz bulutlurını gizler. Kar 
gazların çoğunu aşağı in
dirit. lperit kardan müte-

ULUS SESi 
5---

ŞEHİR ve 
İLÇE 

J l A il /J' R L E il İ 

Vilayet Umumi Meclisi 
Vilayet Umumi Meclisi bu gün saat on birde 

İlbay Bay Fehmi Vur alın ba~k anlığın da topla
narak, ruznamedeki rnevadı ınüı.akere etmiş 
ve gereken kararları vererek bütçe escü
meni tarafından umumi heyete sunulan 9:18 büt
çesini ruznameye almıştır. 

Meclis önümüzdeki Pazartesi günü bütçenin 
müzakeresine başlayacaktır. 

M~r<dJünün 
~QJI ü~ü 

Dahiliye Vekaleti inıar heyeti kanunu 
nıucibince Mardine Su getirlnıesi karar 
altına ahnnuştır. 

Dahiliye Vekaleti, Su ve yer altı son
dajları için bu yıl bütçesine on dört bin 
lira tahsisat konulnıasını Vi la vete bi idi r-., 
111iştir. 

Halkevi binası bitti 

Sayı 853 
--· - -----

-----

t Garib v·af alar : 1 
• 

insan Yiyen 
insanlar 

Hi111alc1 va etek-., 
lerinde bulunan kü 
çük Seınur hüku
nıetinin zabıtcısı in
snn yiyen bir IGıhi
le nıeydana çık<ır
nııştır. 

D.-rin n1ağaı-a

lar içine.le en ioti-• 
(lcıi bir şekilde va-

'"' 
şan1akta olan bu 
kabile efradı zarııan 
z::ınıan kövlere akın 

"' 
ederek ellerine ge-
çirdilderi insanları 
boğazla yıb yiyor
larnıış. Zabıta ta
kiblerine çıkınc ,ı. 

köylere gclnıeğe 
cesaret edenıiverek 

.1 

yeni ölüleri nıezar-
dan çıknrıb kaçır
nıağa başlaınışlar. 

Kurbağa .ayağı 
Fransada bir çok 

kinıseler su kurba
ğ~sının ~rka ayak 
etlerini y iyorla r1111ş 
Bu piliç etinden da-

H~ lkcvinıizin yeni binasının inşqati ve 
dahili bada n:ı sı bi tın iştir. Ha lk~vi İçin İs
ta n bulda, Kalinikost::\ yaptırılan nıef ru
şat Diyarbakıra gelnıiştir. Bay l(alinikos 
pek yakında şehrinıize gelerek Halkevini 
bizzat dösevt cektir. 

• w l ha güzel i ıniş .. _______________ i ____________________________ __ 

essir olmaz. K:ir altında. 

kalır, kar eriyinçc yine 

meydana çıkar. Dolu gaz 
üzerinde büyük tm;ir yar
maz. Giiııeş doğarken, ba
tarken, ı:;akin zaınarılar 

gaz atınağ"a ınü::;aittir. En 

fena zaman öğle 'l.amanı

dır, Çünkii hava cernyani 

yukarıya doğrudur. 

GAZ TABIYESINlM 
ESASLARI 

Gazların hususi hir ta
biyesi vardır. Bu tabiye 
diğer silahların tabiyesin

den büsbütün farklıdır. 

Bir gaz r.abiti her şr.yden 
e•,ı vel bir kimyager olmak 

Yurttan Resimler: 

C üzel Midyattan bir görünüş 

vahudk imvadan anlamak . . 
mccuuriyetindedir. Gaı 

zabiti her şeyden evvel 

gazların kimyevi vasıfla

rını bilmek JAzıındı!'. On· 
-Sonu 3 üncü sayfada-

·-------------......--------- .. ·- . ~ -· 
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- - ıııc·ı Yİİ''dı.ın (~ ~ 

w .. , ıc,·aın--
ılım suııı"t •1 t 

' l' e eor ı ·· fizyoJ .. o UJı, 
·. OJı, lopoıs-rafı r· 'k• 

1 h , ızı ı 
şart :ıra uvi'rıın ol 1 ,. 

• ı:- 1 u•ru su. 
ı ettp ıraz 1 , h 

1 .. ı-ı • ı.ırptn kııllarıı-
:ıbılır O ı 1 . · ıa ıle bir gaz 
7.~hıti 1 
l uıu ıte,lf ıııaksad-
ara .. 

1
• gore, muhtelif gaz. 
arı iı fh ı . 1 1 a J l·dP.bıJcıı \ 'C 

}onların i\iııueıı muhtelif 
ıava tı k . ' ıpra , me\'..ıııı, za-
nıaıı, riizır:tr ilrh f k 
1 ~ a ... ar 
arına ll'("ıre e 1 . ı· . 
• h , il t· \'PrJ8 1 1· 

ili Sl'"Cl 'j t • . • :ı- ıı erı }lr ıalnt ;Jc. 
nıekı· ır. Buııl:ırdan lrnşka 
r;aı ke::sal'eti: 

Gaz taarrnzu nda v li k
sek kı)s:ıfet deml·k: bir 
nıahalde ıııiimkiiıı olıl:ırru 
kadar fazla gaz bulund~r
mak tleınektir. Çiiııki.i bu 
~eraiıterı maskeyi ba'ıiıını
za takrncaya kadar bu 
Yüksek kıı :ifetıi gazdan 
az uıiktlarıııı tcııeffü~ bile 
hiıi iiltliirebilir. Süzll-1~,. 

1 
• ,., y 

ıne c csı:ııle kezalik süz-
geç daha çabuk Lowla
Lilir. ~'Hıı ·il lwr maske 
sii1,ğel'iııin süıeceai gaz 
mikdari ınu:ıyyerıuir. 

2 - Ba ~m: 

Dlişnıanı nıaskc tak-
nıava ''akı~ ı. 1 d 

w • lı uu ına an 
gazlamak, yahu<l atac:ığı
ın z <r"z t ı · · · .. ~" ı •. ırıııı ırostenne-
diği 1~iıı dfü~ıııa~ı maske 
takıııağ'n liizıını görrııc·z, 
Yahucı lir 8İs arkasınJ:ı 
t:tılarnak. 

1 
3 - Geniş sahay-ı gaı

aıuak: 

]~ ... :.ger gazlmı:uı saha 
da.ts'.• . ı.. . I 

~ uusıııan genı~ eye-tQk . . . • 
tkı tarafa açılır \ 'C 

~azJanuıaktan kandini kur 
:trır İlk · J l · • · sıpeı en en zı-

hue ı· . il t• < uşman topı;usu ıle 
ı lt•at k . . la " ·uv,·ctlcrını gaz. 
ın:v·,., " k ı. . " Sah ı,« . ua nıa ıyız. uu 

, .. a g<!nişliğinin ıııu~ te
d:Yatı üzerinde te::ıiri var-

r. 

4 - n··, · ke Qı' • u:-.marıa m.ı .. 
o;ı ııı • 

~ıkartuıak: 

1 Ma ked1111 ııw•cn "'az-
arı 't • b '') t-ı 

ı. • • r.ıruk düsm:ıııa mas-
1\f•fiır • • 
ta 11 çıkarttırclıkt:ın son 
~azı:tkasından iildiiriicii 
~t r ntarız. Buna alaca 

ış <lı· l 
tr ı. ,r er. Muskel ... ri vak-
ıa"' . . .ı 

de .. 1~"' fo:-forlu karbon 
!::tılf" 

t Y urue crittiktt>n ::ıon· 
a dii · 
~İneı -.~ıana fırlatma ma-
~ erııe atar \'C onların 
askeı .. 

erını yakarız. Son 

ı zamanlarda 

j ;~~:;~:~rl:a~~ 
rrıaktndır. 

dii..ınan tay

fosfor mah
lıombalar at-

5 - Gaz değiştirmek: 

. ~ir kaç türHi ga1• <le
ğıştırmek sur~tile atı~ta 
dfü~ın:ın ilk atılan ,..,.~za 
kar .• ı aldığı tedbir k~r:-.ı-
sıııda ikinci u·· çt··1 n .. • 

1 

' cu gaz. 
lardaı~ şa~ırnrak gerek 
aln~:tlı ınancvivesi u"· . · 

~•••• • • •••~~•~•~••-.~•-..-. 1 Ki:' Sn. 

Söhnin 
Savaca ~öyün~e ~ir cinayet 

Sökenin Savaca 
kövü lnıntakasında 

İzmirde 
Buğday 4 

...:.\rpa . _,_ :~ ,,. 50 

Un (Birçuv:11) Gf>O 11 
l~ırl ~- 3 --

Nohut 3 f>U 
~ICr('İrtıl'k-· ---3 !50 

Bir amele Kaynar suya 
. Oüşere~ ~oğuJ~u 
1 · l J\.1 Pirin~ 19 zınırc e, ı' eyan- - --· _ _ 

Sade Yağ H5 
oturan Arpalı aşi- köyü fabrikasında Tefe"\.a~-1 --- --

retinden Ze yn un, Hasan isn1inde genç -Z.cyti.n ycı;!·ı-__ -ü-.0- -~= 
ı ·· v 1 bir an1ele ka vnn r \ iin 1 4f> 

\'C bir uşağı birleşek SU rd.o)u bir fİçıya Badem 'lS --
1 

. zcrın-

< r şaşırmak, korkmak 1 
teı:ı .. lanınak :mrctilr. ı .. ' 

"k Hl-
yu . fayda ve ohcınrnh·et 

'arısı ay~e, uç og u Dc·ri 
85 

.1 __ 

1 Kara tekeli ~1şiretin- düşerek ölnıüştür. Badem i<;i _• 70 ı= 
den ~Iustnfayı öl- Bir Muhtar ce"iz ı 15 

<>ide edilmiş olur. • 

GAZ ATIŞ VASlT ALARJ 

Hü7.gfırclan i::-tHcıde ile 
gaz dü .. man üzerine ··~ 
k .. t"I pu . i uı ln lir. Buna pü:skHrtmc 
usu u d . . ,.., 

Qıııı. G<t7 fırlatma 
:ılt.>tlerivl ı g ' 

· nı ıııarıcınık-
bıı'.ı 'e) a projekWrlPrivlı· 
atııır. Bt:ııa g-aı fırl:ıt;ıı:ı 
usulu denir. 1 •iya<]p ha 
vanlarıııdan i tifad., ., ı·ı· 'l' "' -...! ı ır. 
r .~pçu mermileriyle atılır. 
~ ufek ,·cya el bornbala
rıyle, Tiif ek veya tabanca 
mermileriyle atılabilir. ve 
Pil nihayet tepeden inme 
su rntiyle tayyarelerle atı
lır. 

Piiskiirtıne usuliyle :ıtış: 
Gazla dolu deıııir:uoın

h:tlar sipcrl"'rin öııilııe di
zilir . .Müsaid riizgar e~tiği 
ıaman kapakları :ı~ılır, 

gaz rüzrarm dii:;-mana 
miite,·eccih olan İ:5tikame
tiyle rlü-;ınane gider. Mayi 
halinde ise iizcrinden taz
yik rcr olununta yeni 
kapak açılıuca gaz haline 

geçer bu püskürtme usu
hınu yapmak :çin orduıla 
ttı Iim 'e terlıi re görııı fü; 

~ . 
efrad vardır. T:taı-rtı7. il'in . 
ön siperlere IJu şi~eler 
yerleştirilir. :;;işcledn he· 
heri 30 - 40 kilodur. Top
rağa gömülerek iizerleriııc 
kum torbnları konarak 
ve bir kurşun boru ile 
siperlerin üzerine bir gaz 
meııfe'l.i yapılır. ve rüzgar 
hl'klcnir. Bu gaz ,işeleri 
'iO - 50 - 25 kiloluk 83 22-
10 litrelik g:ıılan mulıie 

vidir. Klorla Fosken gazı 

püskiirıne usu1iylc atılabi
lir. Fo kçn !!Oğukt:ı mese
ıa 8 den a~ağı atılamaz. 

clıcak ıı~n ada atılır. 

Püskürtme t:ıarrm.uıı

<la lıa va ve ar:ı~i vaziyeti: 

d. ü.rınüşlerc..ıi.r. • 22 Ay hapse mahküm oldu ~~.~'i1~!~i-I ~~ ·ı = 
-~la7.i Jlti --

Ak~ısar~a yem bir Halkevı 1 Aydında bir köy 1\ı;nır ~ekt'r -B3 -

Yapllaeak 

Parti haşkanlığı Ak
hisarda kırk beş bin li·· 
ra sarfiyle güzel bir 
halkevi hinasi yaptır
maya karar vermiştir. 
Bu iş için bir münaka
sa açılmış, İn~aata pek 
yakında başlanacaktır, 

zehirli 
gaz 

Formaları 
Gazetemizde parçal 

parça neşretnıekte ol
duğumuz (Zehirli Gaz) 
dersleri forma halinde 
basılmıştır. Beher forma 
(3) kuruşa matbaamız
da satılmaktadır. 

Bu atı~ en ziyade ha-. ~ 

vaya talıi lıir gaz atışıdır. 
Eu miil'ait riizgfu ııı ı;;id
duti sa niyetle ~ - 3 - 5 
metreılir. 

Hiizgar ~iddcti 4 met
re olduğ"ıına gHre atılan 
gaz 4 dakikada bir kilo
metre 8 dakikada 2 kilo
metre ilfıh ... ilerler. 

l' •• A 

lıızgar az eserse vova 
çnk ~üratli i~c püskiirtr~ıe 
taa r'.'t?ıtı ya pılanınz. EğPr 
arazı 30 derecelik lıir uıe 
yilclen a:-.aıTı :vokt1ss·1 

•• Jlo ~ .. ~. c. ' 

ruzg:ir ıııüsaid olursa l>izı> 
mani olıııaz. Eğer karşı~ 
mızda bin;ok tı•lıPler var. 
sa kolnylıkla g:w. udrıcık
ları teşekkiil edeceğinden 
i~iuıize yaramaz. Burada
ki dii~ınan tahrib danele-

nıuhtan, köy p~lra- Tu~ei-=ı-;J. ~ = 
1. ·ı · Kahve 100 sından 1 sra ı 1tı-

Saoım == 5i1_ı= las ettiğinden 22 ~1y Çay ;150 
hapse nıahkunı ol- Kuru iizlim ~ 20- -

ı•ekinı.; ---18 -
n1uştur. Hal -ı-;w- -

1 P o !UJ~~~ A~iilııı'~.~·,_\~'..:ı~---~~--l.;/(•3,o•/-_. 
Bugün gelecek tren 
postası yoktur. 
Öğleden sonra sa

at 13 de Diyarbekir 
1;3,30 da Nusaybin 15 

ULUS SiSSİ 
ABONE ve iLAN 

Şartları -·-Abone Sartları 

te Derik, Kızıltepe 1------~.---
postaları gelecek ve Aylığı ~·~ fl-
sabah saat Ü da Sa- 1 Kurn~ Ku rıış 
vur, Midyat, Gercüş1•-t-lc-; -A-y-lıt°'-;..1--:.;.;;.:1;.;.;;o.;.:.o;:...:.:;..:.:.:..:.:~ 
Cizre postaları gi- · 
decek, akşanı saat 

-----~....._,~ 

Altı Aylığı 450 800 

1 de tren postası 

gidecektir. 

ri~·le ortadan kaldırılma. 

lıdır. Eğ·cr «rlrnnıızda or
man varsa gaı atıııak iın
kausızılır. Çünkü piiskfüt . 
mc taarruzu ı~ın orman 
mü~aid değildir. Piişkiirt-

ıııc suretiyle ı:;iperler LH
hasse kışın gnla dolar. 

Scneli:-;.i 
:"' 800 1500 

iL.tN ŞARTLARI 

İlanın beher satırından 
(10) Kuruş alınır. 

İlfın neşrinden mesuliyet 
kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

•••••• • ••••• 
Efra<l çok mütePssir olur. : a 

a 
Diş Hekimi Pfü;k ürt nıe i:-.iııd~n soııra ı : . . ı • 

" • 
pıyadc taarruzu ı;alıuk ya-
pılırsa kt>rnlilcrini zehirler. 

Oe<; lwlınsa dU~ıııarı ken
disini toplar Ye rııukal>il 

taarruza ge<;er. Bugün bu 
piiskürtnıe usulu kati uir 
netice almaktan ziyade 
dü~manı şaşırtmak, kuv
vei ınan11viyesiui kırmak, 

tı>laşa diişünnek ve r:ı

hat:3ız etmekten ibarettir. 
-Sonu Var-

Hilmi Kıymaz 
• • • • .. • il • • • Bll'lncl cadde Ticaret : 

oıla•• karşı•ındakl : 
• 

• • • Hususı muayenehane- • • • : sinde her gün saat : 
: 2 den 18 e kadar has : • • : talarını kabul eder. : 
ıı • 

··················~····· 
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11 
• ~ 

ğ~! OMA R D i N C~ !.'.":~~ YÜZD!: 20TENZILATLA 1 
~j · S . r~~~ U<elUI~ küt~ıP>I 
i ~! ~s Si r:=~ Satışları Başladı 1 
~~ ~~~om~VÜ f:;:-: Satış Yeri 1 
;,,.}j f.;:._ Uius Sesi Basımevinde gazete 1 
·ii~ Doğu illerinin 0n mo~ern ~ir HA s 1MEv1o1 R ~;~ ~ ve kitap bayii Cemal işınay J. 
=f . • - ~ ~ _ ~UUIUUUIDWllUlllllllllllllllllllllllllllllUIJllll!llllNHlllllDlllllllllllllllllllllll!lllUIUllDlllllllllW'11f'.!' 
: ~~ Her nevi Oefv r, Çek, Bono, Makbuz, Kağıt başlıkları F -
~§ ~ 

- J Kartvizit, DaYetiye kartları, Duvar Afişleri, Sinen1n ~ ••• Doktor ~ Operator •••• 
=== =====• S . K • =~ ve Tiyatro Biletleri çok güzel bir şekilde basılır ve ~:o : aım esen : 
-- -- Ameliyatlarını nıutedil şen1ide • 
- .,,;~ kısa bir nıüd<lct içinde teslin1 edilir. ~ --:_: yapın<lğa b~1 şlan11ştır • 
=:=1 ===• • ~§_-_- ·-ıreni getirttijf nıiz fantazi, kübik harna:-la .-.ok §=_ · + " A ___ '"" -- PAZARTESi ve CU~lA GUNLERİ • 
~:4 şık r~çete lu~,gıdı basılır. ~. : fukaralara n1cccanen bakn1aktadır • 

==.1 ~===. ' ·~ Verilecek siı•a: i:;lcr~ göııdl~rilecek paralar .Manliııde (Ulus Scı:::i ~---. Adres: Postahane yanında, Park karıısında " 

~i l' ") ı 1 ··,J·• }" ~·· •• d ·ı ı·a· r ••••••••••••••••••••••• ~ _ ~ ,asımc' ı r are muuur ugu namııı:t gnn erı ıne ı ır. ~-
_, ::.=:::::: 

-~ Dışarıdan gü ı deriiecek sipaı·iş uümunelerinin okunaklı bir ~ 
~ surette yazılmasrn• ~n~1m müşterilerimizden dileriz. ~~-:: 

~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~ii~iiiiiıiiiiiiiiiiiiıiiı'.iiı!!İ1liii!ii!ii11ı!iiiiiiiii11ii!iiiiiiii iiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiıiiiii~iii~liiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiıiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiii@iiiiiiii:lıl: • • • • El MAS MAKAS 11 
• • • ~ 

=•ıp=P1fW<ı'PAh ~ il 

lVI O O E lı <ea V ©\VlUJ~ : 
Aylık 'tio<la = 
nıecıınıası K a d ı n T e r z i s i ,. 

9 numarah İ~inci~anun Birinci cadde • inger acentesi yanında ~ 

••••• • e••• .. ® • g 

Hurrem S ıltan 
Milli Roman d 

Buy :ğ::!i ~or:::h~:: .. :a~in i Bütiiı~a!~:a~~~-a ve g Di~işlerin güzelliği ve ucuzluğu ile i 
1 gelnıişfir. 9 kadın terzilerine tav- R L 111 
• ~lutbaaınııcla, gazete ve kit:ılı satış ymduod:m ~ siye ederiz. eH Ol' kırmıştır dl 
O araymll. ı .- ew m -

.... 
aa....Q •• •••• "· ~;.ı a Beğenilmeyen mı~!ların parasını " 
••~" v • derhal oder -

"~Güven Tecimevi 60 k~<dl ~!Fil 'Birdafatecriibebunutspateder ! 
• p ~ ~ "' G B . k. '"'I ~)i, VE ················••liilll••• .a az, · enzın, rua ına yag arı, •• 
~" Mişlen otomobil lailtiklerinin ~ ~ 
~ Toptan ve Pcra~ende 1 m©gı~ 
~ EN ucuz ~ATIŞ YERİDiR 9 s AY f A M l Z 
~~···~ -~~~* 

MUHSit~ TEVFİK~ -~ 
Her çeşit Gramofon plak ve 

nınlzeıneleri satıcısı 

'l'eu ~itatll ~af1:Jlr11·a Vfl§Ü1Ju1*/"' 
. 

·- Halis Morina Halı~ Yağları ~ 
Bir kaç gün Büyük şişesi 60 kuruş 

S ' 
Satış Yeri: Abdo Teppo onra, Mardin Ilirinci c:ıılde No. 165 


