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Hatay işi, Milletler Cemiyetinde 

VHAyet umumi meclis Azaları bir arada (işaıetli Vali B. Fehmi Vur&ldır.) 
v· l' . ılayet Umumi Mec- Bütçe encümenine: Ömer Şatana (Savur) 

181 dün saat 1 O da tı-
ba,r Ba F Hamdi Co,kun (Mardin) Bundan 80 a v·ı" 
•• J Y ehmi Vuralın · nr ı a-o Rifat Aksu (Derik) t · 
nemli bir söylevile açıl- R r E ye ızahnamesi encti-

rnışt İl i at ,,min (Cizre) men Başka.tibi KAzim 
1 . ır. bayımız bu söy- Siret Bayar (Nusaybin) Onltigül tarafından oku-
h~vın~e . iki yıl içinde Şakir Öğünç (~avur) narak ittifakla kabul 
b susı ıdare btitçesile edilmiş Ve mecU.ıe ooe-
. aşarılan mühim işleri Maarif l·ncümenine: • 
ızab . len Kaza ihtiyaç maz-

etınışlerdir, Ayşe Çelik (~tidyat) hataları aid oldukları 
Nutku mnteakib açtk Rüştü Ayaz (Savur) encümenlere, 936 yılı 

Olan J) 'k .. 1. . Kasım Yardımcı (Derik) kafi hesap cedvelinin-. erı · uyc ıgme . .. 
l>artı namzedi olarak Hılmı Kıymaz (Gercuş) de bütçe encümenine 
se'Vilen Kerim Şatana- havalesi takarrur etle-
n ı Nafia encümenine: rek h ft d ın intihap mazbatası cı a a iki defa 
~kh~n.arak berayi tetkik Melımet Paik (Kızıltepe] Perşembe ve Pazartesi 
d~i ılıye encümenine tev- Ahmet özgür (Gercüş) günleri s~.at 11 de top 
. ne karar verilmiş 1 Şevket Sancar (Savur) l~nma.k uzre celseye 
~ŞarJ reyle meclis ikindi Lütfü önderoğlu (Midyat) nıhayet verilmiştir. 
ınaşkaniığına Yahya Sü- Vesile Ali (Mardin) 1 

er "M d' n· k . ar ın ,, ıvan 
ltıpliklerine Siret Ba- Dahiliye, Ziraat, Sıhhat 

kar (Nusaybin), Hilmi encümenine 
rn1

1Y1
maz (Gercüş) seçil-

ş erdir. Yahya Sümer (Mardin) 

enc:Yrılm1ş olan dört 
' k n~en de ~u suretle te
e kül etmiştir. 

Mehmet Bayar ,, 
Hidayet Arun (Savur) 
Derviş Akgül (Midyat) 
Ahmet Aybar u 

A~~as Hilmi Paşa 
1stanbulda bulunan 

Abbas Hilmi Paşa :Anka
raya gitmiştir. 

Ankarada bir kaç gün 
kaldıkta 1 sonra BE~yruta 
gidecektir. 

görüşüldü 
Seçim nizamnamesinde 
Yapılacak tadilata memur 

komisyon 

24Şubat'ta 
.. ahşmaya Başlayaca ~tır 
Ank~ı r: ı 1 A. A. - nıu r ko . ııısyon beş 

H 1 ·.ı y ı nt-sele...; ı d ii n devletin delegeleri le 
ı\1 le 1 C ti bir içti111a yn pn11ş 

v" Fransa deleğekonst·yiııdt· görü-
l sınının teklifi ve 

~ü n1ü~tür. 
hülniınr.tinıizin nıu-

Raportorun ta- va fa katı üzerine ko 
lehi üzerine İntiha- 111isyanun 24: Şubat
bat · nizanınanıesin. ta çalışnıağa b:lş
de lazın1gelen tadi- lanıasına karar ve-
11tı yapmağa nıe- rilnıiştir. 

Türk -Sovyet 
konsoloslukları için 

Oiplomatit müzahreler neticesin~e 
verilen kararlar · 

Ankara 1 A· A. -
Vuku bulan diplo
n1atik n1üzakereler 
neticesinde Türki~ 
ye ve Soviyet Cunı
huriyetleri ittihadı 
hükun1etleri tara
fından aşağıdaki ka
rar alınnuştır. 

Bu sene n1artın 

otuz birinden itiba
ren Türkiyenin Ode
sa, Bakü, Erivan ve 
Leninırattaki kon
solosluklarile So~!-

yet Sosyalist Cunı
huriyetleri ittihadı
nın İznıir ve Kars
taki konsoloslukları 
kapatılacak ve her 
bir devletin diğer 
taraf menı1eketle

ri ne yalnız birer kon 
solosluğu yarı Tür
kiyenin bütününe 
Soviyetlerin lstao
buldaki konsolos
lukları ipka edile
cektir, 

• 
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Sayfa 2 

Gaz Kursu dersleri: 3 

Zehirli Gaz ar 
-6-

daki nıiiııa:-;eLetc güre 
(AkteorolojikJ olarak ü~e 
ayrılır. 

1) L'<;ucu: bir yerde 
bir saat kalan 

2) Kalıcı: günlerce 
kalaıı 

8 ~ z kalıcı: 2 - :3 
saat kalan 
A..,KEHT TASNİF: 

1) - Taarruz gazı: 
Tt)siri çabuk geı;cnlerdir. 

lıdır: Çabuk tı~ınanıa::ıı 'ı· 
yer yüıüııde bir hayli miid 
det kalması !fızıındır. 

3 - Bir mermi Yeya 
bomu:ı ile atılahilınf'lidir. 

Merminin cidarıııa tesir 
edip tcrkihi bozulınarııalı 

merminin ~ lıararetindPn 

kiım·evi kiYlllülİrıi crajıı ... .. b r 
etmemelidir. 

Bu çok mühimdir. (Dir 
~ok gazlar bu hararetten 
talıallüJ ec1erler.) 

4 - Kolay kolay ta
hallül etnıenıeli: Çabuk 
bozularak ıehir::ı!z lıir ha
le iııkilfıp ctnu'melicli r. 

5 - Ila\·aya muka
vemet etnıeli: Hüzgfirda 
çabuk dağılıp gitmemeli
dir. 

ü - - Suya: ~İtie, yağ·

mura \'C kara ınuk~l\ c
metli olmalıdır. 

7 - I\.iııı~ ed maduP
lcrc mukavim oluıalı ko
lay kolay ma:skeler tara
fınt1an tevkif c<.Jilmeııı,,li
dir. 

8 - İnsan vücudunu 
kıtpliyabilıııc::;i, 1.ehirl enıe 

kudrrti büyük olmalıdır. 
D - ( ı rıwnılı>kette is

tihsal Ptlilclıilıııeli, iptiılai 

maddeleri o menılc·kettı•, 

çıkmalı, istihsalı kolay ve 
ucuza. mal olmalıdır. 

10 - Uzun ıniiddflt 

Lıozulrmıd:rn ınubafaı:t ve 
dopo edilebilmelidir. 

11 - Uçma derecesi 
alçak olmalıdır: ~luayy<'n 

lıir uerccı'i hararette· 1 ıir 
ııwtre :ıııik'auı havayı ta
maıniyle i~Lfl için iealıe

dı·n gaz ıııiktarnlır. 8u 
<lerı·ce ne kadar alçak 
olur~a. yani lıir ci:-:ımin 

ııc kadar az miktarı ne 
kadar alçak dcrecei hara
rette bir metn· uıik:ihını 

dol<lurabilir~e o Citiıııin o 
kadar ani olarak h•::ıir e

der, ve tQsiri de o kadar 
?a; uk çeçcr ... 

12 - Bulwr t~z~·iki: 

Bir rbıııin ın:ıvi lınlindcn 
ıı·az haline .,:t•ı·ıııı:k fr iu o !"\ .. • 

sarfettiğ"i gayrııt deınrktir. 
Bu gayret ne kadar f:ııla 

~·aui c;i:mıiıı l>uhar tm.yiki 
rıe kadar bliviik olur5a 
o kadar koJa~·lıkl:ı. gaz 
haline gcçı·r, tcsiıi <le O· 
kadar anidir. 

13 - Knynanıa tleırc
cr.si: l\lUınkü.ıı merfl'bc 
aşağ"ı derecede kaynarsa 
o kadar Ç':thuk gaz haline 
gelir. 

14 - Gaz re>'a zerre 
haliıır. gPçme kabiliyeti 
viiksek olıııa!ıdır. <;iirıkii 

lı:ızi !mlp ebiııılerin g·az
haline .... ,."uıe~i 1di~N sulp b ). • ~ 

<'i:5inı lcı e n i~Let en daha 
kolay uaha rahattır. 
'l'ekıııil bu scrniti haiz cisim . 
ler yoktur. Fakat bir ı.;o 

ğunu haiz cbinıler vardırki 
ıııikdarlaıı lıini IJuJur. Ilnrlıi 
umuıııiclı3 lıin cbinı t<_ıtkik 

ı·ılilnıi~ 70 tanrsi tecrübe 
<·di!ıııi;; ve bundan Ja an
eak ~o - ~5 r~i işe >"arn
mı~tı r. 

Bizde bunlardan hah
s ·ıl,·ct·;;iı.: 
FlZOYOLO.JiK TASNİF 

Ln iyi tasnif budur. 
<.1üııkü lwrpte bir gazın 

1-imyc\'i mahiyetini ögTen
rneğe Yal-.ıt yoktur. Koku
su reıı~i <hi~nıan tarafın

dan ına~kt·lenir. En i~· i:5i 

gazların v11cı11.lumnz iize
rindc yaptıkları t<:ı::-irc gö
re onları smıilara ayırmak
tır. Biz de Lunları sırasilc 

hl::>nif cueceğiı. 
1 - Güzy:ışı getiren 

gazlar. 
2 - Aksırtıcı gazlar. 
8 - Boğucu gazlar. 
4 - Yı.ıkıcı gazlar. 
5 - Üldüriieii gazhtr. 
G - Harpte az kull:.ı-

nılıııı~ gazlar. 
Buuuola L>era\Jer im 

gazları tes;ı leri itibariyle 
birlJirirıdcn ayırıııağ"a iın

kftn yoktur. Bazi gazl::ır 
lıeaı güzlni yakar hem 
aksutır. hem de :boğucu 
olalıilir. 

(faz harplerinde yalınız 
müdafaa tertilıati orduya 
deği l lıülün millete ~aıııil
üir. Bütün millet harp lıa

reketleri harbi knz~~nır, 

kun·ci maneviye mesı~1e

ı-i<.lir. Bütün tcchizatiylc 
120 efradı içine alan Tay-

Ur lJ~ ~~~t J •:> ._,r_,.._,. 

• 
SEHi R ve .,. 

İLÇE 
11 A /J /~ .. il L E' il İ 

17-18 Su~atta 

Şa ha~ 

Yağmure görülecıl 
\J Bunu, bir kUY 

Kızıltepe ve Mazıdagı Tapu ruklu yı ldı:t 
Memurlukları saçacaktır 

l{ızıltepe T:1 pu nıennırluğ·una Gercüş 
nıaliye tahsildarı ~1ehınet ()rtaç ve i\l a
zıdağt 'T'a pu n1cı11urluğ·una da Diyarba
kır varidat 111c111uru Ahdu]h1h tavin edil-., 
nıiştir. 

avalar açtı 
Çoktanheri karlı, fırtına lı ve yağn1urlu 

gitnıek te olan havala r açnıış, şehre odun 
kön1ür gelnıeğe başlanııştır . 

v:ırelnr vardır. Biıı Ül\'\'a-. . . 
re şu hesap1;:ı 120.000 ki-
~i nakleder. 

Müst:ıkbel lıarplı'r hu
dutl ve ::;iper harhi ~ekliıı
dcn <'ıkıııı::-tır. I lem hudut 
olııw)·an 'iki milh't: iki 
uevlct tayyare taarruzu 
ve nakliyati ile tcn.;ii mQ
nıalik ihtirasi yap.ılıilir, 

ıııesr~lft: İtal~ranlar Efj~a
ni~taııa hiç müna~obet 

yokkt>ıı tcwı-rnz edebiiirl<.>r. 
T:ınrarclr.r Paıbi uııın

uıidı·11 Pvvı'l .j kilonwtre 
viiksciirken Rimdi 35 ki
iomctre k:ıd:~r yiikselelıi-
1iyorlar, sii ratl:!ri o ııi::;bet
te artını;;-tır·. 

Tayyarelf'r : Tahrıp 

lıomlıala rı. gaz lJoınh~J;m 
yanğ"ın lwmb.ıları atarlar. 
teııvir ve si~ bomu:ıl:ırı. 

tapalı hoınbalar. Ut \'İk 

tap<tlı :1yarlı bombalar 
kullamrlar. 

H iicu ın va. ıt:tları: i\lüıı 

ferit lıorıılıarduın:ın tay
yurel~ri Yardır. Tayyare
ler o·ı1ce "·iindii'l. taarruz o t" 

ellerler. 
lHindUz bonıb:.ır<luman 

tayyarPlı:ri vnrdır. toplu 
hareket ederler. Gece lıoııı
lıanluaıan tayyareleri i::;e 
tek tek giderler. Bun1arın 
düşmanları aYci tayyare
lcri<lir. 

/\ v Tayyareleri · ifa Ya 
muharipleri - Hava siper
leri - lki balon arasına. ge
ri1ıuiş teller - projüktörlcr! 
dafı Tayyare topları , mü-

da faa t t crtilıa tidir. 
Halkın teh<lit ,.c tedhiş 

vasıtaları fıuombar<luınan 

tayyareleridir. 

Gözyaşı getiren 
gazlar 

Beyaz Haç 
1 - Drouı Asdon. 
2 - Klor .As(•ton . 
;3 - Klor A:;ctun fcnon 
4 - Brom Metil Etil 

keton. 
5 - Hrum Barızil. 

G - llruuı Bcıızil siya. 
ni.ir. 

7 - K ilen Broıııiir 

8 -- Broııılu ,·eva. i vod
lu Asetik ı\ ... idiıı eti l ~eya 
metil Estı·ri.. 

Bu Cisimler Klor, Flo
ör. Brom. İyoc.1, ınürekke
hatıdır. Kiıııyada <lürt 
ci:ıııe llalojcıı denir. 

Bu ~azların hep::;i uz
\'İ cisirıılerdir. < lırnn için 
rrfo, \' aı-ı trel ircn O"azlara 
~ • • ., h 

lıiz kiuı~·a<'a Uzvi Halojen 
miirckkd.ı:ıti diyoruz. 

1 - UI~OM A8l~TO:N: 
AsPton üzerine Brom te
~iriyle istih::::ı l edili r. Ko
kfün yaıııııı~ .. ~ckeri an-. . 
dırır. . 

Fiziki has::>aları: Renk-
siz IJir ma viuir. zamanla 
esmcrleşir) · siklet izafesi 

Şubatın 17 v~):, 
18 inde kü reıniı1~ 
bir k uyruldu yıJdıt 
saçağından gcçec~' 

ğ i ve bu esna da b•' 
şeha b yağnıu rurı~ 
tesadüf edil t. ce~1 

söyleniyoı·. Bu 1Ş1~ 
yağnnırunun ço~ 
g üzel bir n1anzar~ 
halinde g ündüz J~· 
hi görüleceği bild1' 

1 
ril ı nektcu i r. 

Hadise, E sed bli'' 
cünün «Berse» nok' 
tasından zuhur ede' 
cek ve senıaya ~~· 

.. 1 
dınlık verdikten sC 

ra parlak şehabl9' 
ha linde vere dı.1Şe -
cek tir. 

1 p .JU J~~~ " ıı 
Bug ün gelecek tre' 
postası yoktur. 

- ·1 
()ğle<len son rn !'1, 

at 13 de Di varbe~1 

13,:30 da Nu~ ıy biı1.~ 
te l) erik, Kızı 1ter 
postala rı gdecek' 
saba h saat() da S9 

vur, 1\lid va f, ( j e(C 
"' fi 

C izre po~l : ıla rı µ 
decek, a kşa 111 sfl~ 
18 de tren post9· 

gidecek tir. 

1, 4-1. G dı r. 54 (fort'C ~ 
donar. 13ü,5 dercccdt' 
nar ~uda az erir. :ıll\ 01 ;ı 
tonU.a 8ıçak ha ,:ada b 

-.sonu 3 üncü tı;ayfeÔ 
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annesının 

lzmir~e heykeli 
~i~ilece~ 

Büyük Şefiınizin 
Valideleri Bava n 

A ,/ 

Züheydenin lzınir-
de bulunan ınezan
nın etrafı açılarak 

park haline getiril
n1esi ve ortasına da 
Bayan Zübeydenin 
bir Hevkdinin di
kiln1esi. İzınir şehir 
nıeclisince kararlaş
tırı 1 n11stır. 

• 

ı Müthiş ~ir infila~ Bı~ Şakı 1 Hırsızlıt.yapan -~~:~;:ÇU\'al)~·:_-50 
. teslım oldu Betçıler narı 8 _ 
ita 1 yadcı frosi none Nohut S 50 

1 . sı· vasta bir çok Erzurun1da üç ay- Mercimek 8- 50 ay.·a et1ndeki sege- dd. -
1 1 r.aı·ıı· şal<"ı dan beri n1ütea ıt Pirinç 19 ı_ nı )arut depposun- suç ann 1

' ' S<Hle Yağ __ 95 __ 
da ınüthiş bir in- Gazi su şehri jan- hırsızlıklar yapan 
filak vuku bulınuş darına ku:nandan- ve içlerinde iki ta-

- l ) fi d 1 ne de bekçi bulu-yuz \'.İ~i ö1lnüstiir. ığı tara ın an. a ı-
~ nan sıkı tedbırler na beş kişilik bir 

Altın Ticareti 
Altın ticareti ile 

ıneşgul olıTıak üze
re nıüsaadc istiyen 
bankaların n1üra
caatları ~1aliye Ve
kaletince tetkik edil
ıniştir . 

karşısında teslin1 ol- şebeke yakalannıış
muştur. tır. 

Bir annenin cinayeti 
Arbaanln dere1i 

köyünde Huriye a
dında bir kadın övey 
oğlu Kadın ,.döge-

rek öldürn1üş ve ce

s~dini ahıra atnnş

nııstır. • 

Tere yağı 1 

uo 
Yün 45 
Deri 3& --
----·--- --

Badem 18 ---------Badem içi 70 
Ceviz 
Ceviz içi 
Mahlep 
Mazi 
Kesme Şeker 
Toz Şflker 
Kab ve 

15 
35 
25 
16 
35 
32 1 

130 --
Sabun 55 __ 

_Ç_a_y---ı:::-3=-;50~ __ 

Kuru üzüm 20 __ 
Pekmez 18 __ 

·Zehirli Gazlar yaşartır, bir met.re mik
abt havaüa 3 miligram 
olursa orada oturulmaz. 
Y anılı.: şeker ( Karamel ) 
kokusu andırır. 

derecede kaynar. 
Su ile temasta yavaş, 

yavaş tahallül eder; de
mire tesir yapar. 

Bal -401_ 
_ı_)e_,s_ti_l ____ 

4
3
0
0 ı--

Suçuk 

- 2 inci s~1 vfadan -
renkli ~i~elenJe.,olsa kola, l ık 

la re~iııeleşir,lıozulur. aÇık 
yerlerde 2. orıırnıılıkta 7 
saat kalabilir. 

. ffiıiyolojik hassaları: 
Lır dakikada :32 Miliüram 
tcııef'rii. ıHlilirse öl. t . .. n· uurur. 

ır uıı:tre mikabı hav:ıua a ~ı·ı· ... 1 ıg-r:ı.ııı bulanur:;a 
gözleri y:ışartır. Bir litre 
havada 0,0015 ıniliğraııı 
~>ulnııursa orada durmak 
ım kanı yoktur. 

~ - l<l .. UH ASETON: 
Asr.ton fö.erine klor tcsi
riyie istihııal edilir. 

Fiziki lıa ·salari: Henk
siı bir mayidir. 1 rn dere
cede kaynar. keımfeti L, 16 
dır. Sutla, alkolda, esterde 
erir. 

. Fi1.yolojik ba5:.saları: 
Bır defacıu 24 ıniliğram 
teneffüs ediliı se iııs:ın ö
lür. Göı ya<arıııa kabili
Yeti Brom At-etoııdan a~a
ğulır. 

Bir litre havada 0,018 
tnil'ğraın bulunursa güzler 
Ya.,nrır. Kokusu alkolü 
veya klorof orınu andırır. 
t; :3 - KUJiı ASETo 
c'l''~ '.. .. :~UN: Fiziki haıs:ıları: 
l3evaz L·1ı·· . l . d 

J • ı urı Hl' toz. ur. 
58 ~ 59 d '·-€cede erir. ~24 
te kaynar. Kesafeti 1,324 
suua erimez. Alkol, Eter 
de &Ulfür dli karbonad o. 

rir. suya lıa vaya kar~ı 
fevkalade ınuka viırn..lir. 
1yi depo edilen gazlan.lan 
biridir. 

FlZYULO.JlK BESSA
LAH ı : yalıııı güzü ve gen
zi deO-il Lıoğ:ızıda tahriş 

~ ·ı.· e<ler cildi ı::ıır~·an gıvı ya-' . .. kar ve 1.Jıyık yerlerim, goı 
kapaklarmı~ umun delik
lerini 1;uk ınlitees~ir eder. 

TEDA VlSl: Cildi el 
ile oğu\ turınalı, so~uk su 
ilf· yıkamalı, oksit düzPnk 
mC'rhemi 15i.irmelidir. 

Bir metre mik'abı ha
vada bir miligr:ıııı ve bir 
litrP havada 3 miligram 
gözleri miitN!~::ı ir ccler. 

Bu gaz kii<iük süzgeç
lerden geı;cr, ıtri bir ko
kuya maliktir, iğde çiçeği 
veya ~·anık kurşun kale
mi tahtası ktıkusu verir. 
4 - BHO.M ~\IE'l'iL 1<..TİL 

K ETO.N: Metil etil keton 
üzerine Brom tesir ettiri. 
]erek elde edilir. 

FiZiK HAS 'ALAIU: 

1 
renks~z bir lU:l) idir, za
manla csmerleşir YC ha
va tesirile koyula~ır. 

14f> derecede kaynar, 
suda ~ri ınez, gaz halinde 
kesafeti U,3 ıuayi halinde 
1,ü dır. 

"F'lZYOJ..U.J1K HAS. 
SALAHI: Bir litre hava
da bır miligram gözleri 

o - BHO~I BANZlL: 
Hanzil cismi üzerine Brom 
scvkile elde edilir. Renk
siz bir mavidir. Zamanla 
csıncrlc~ir, 3, 9 derecede 
donar, 198-~00 de k:ıy

nar ... Sudan ınütees~ir ol
maz, uzvi muballillerde 
erir, kesafeti mayi ualin
de 1,44 gaz iken 7,7 dir. 

Bir metre mik'ab ha
vada 30-40 miligram bu
lunursa oracta oturulmaz. 

Kendine mahsus ıtri 
bir kokusu vardır, göz 
ya~artır. 

6 - BROM BA~ZlLSl
YAXt"R: Banzil Klorür 
üıctiııc potasyum şiyanür 
konularak banzil siyanür 
olur. 

Bu da Brom ile mua
mele edilerek lıroın han
ıil siyanür tide edilir. 

Havada. uzun müd
<let dayanır, bununla gaz
lanan yerlere üç, orman
lıklara 7 hafta girilemez. 

Bir dcıfada 60 milig
ram teneffüs edilirse öl
dürür. Bir ltitrede üç mi
ligram gözleri yaşartır. 

7 - KSlLEN BHOll: 
Ksilen üzerine brom tesir 
ettirilir. Henksiı zamanla 
esRıerle~en bir mayidir. lki 
derecede donar. 214-220 

Dakikada 48 rııilig· 
ram teneffüs insanı öldü
rür. Bir litre havada on 
sekiz miligram gözleri ya
şartır .. Litrede dokuz mi
ligram ins~nı odada oturt
maz ... 

7 - BROMLU VEYA 
ASET1K ASİDİN ETİL 
ESTERİ : Renksiz bir ma
yidir, zamaRla esmerleşir. 
Suya muka vimd ir... Ko
kusu mcyva ve gazoım 

andırır. 
TEDAVİSİ: Maske ta. 

kılır. Gaz mahallinden u
zaklastırır. Bunlar sarğı 

~ . 
mahalline bile gönderıle· 

mez 5/10 saat sonra te
mame·1 iyi olur!ar. 

Gözleri bol su veya 
4 / 1000 tuzlu su ile ve 
yahutta asi<l borik 4/ 1000 
veya karbonat dö sud 
m~blullerile gözleri yıka. 
aıak lazımdır. 

Bu gazlarda merhem 
kullanılmaz ... Merhem ga
zı tesbit etti~i için göze 
sürmek caiz değildir ... 

A~sırtıtı Gazlar 
Mavi Haç 

Bu gazlar sulb ıialin
dedir. Sulb olmaları ha
sabilc mermileri paralama 
tesiri çoktur. Bu mermı-

lcr patlayınca. zerre halin
de ortaya dağılırlar, ve 
bir müddet soiıra yere çö
kerler. Zerreler bir birle
rile birleş~rek ağırlaşıp 

yere düşerler ve <liişünce 

gazlanmak. tehlikasi kal
maz, işte bu sebepten do
layı aksırtıcı gazların in
san üzerine yaptığı tesir 
muvakkattır. 

On dakikadan yarım 

saata kadar sürer, açık 

ha va ..-e rüzgar tesirini 
vok eder. Terkiplerinde.ki 
~ehirli arseniğe rağmen 
tetıirleri çabuk gcçlllcsin 
den ve yaptıklan tahriş 

hassalarından ve mcvcu 
diyetini hissettirmelerinden 
dolayı öldürücü ze•ir :ıd
dolunmazlar ... 

Aksırtıcı gazları biz 
bilhassa üç tane tanıyo
ruz. 

ı - Difenil klor arsin,, 
Klark 1,, 

2 - Difenil siyan arsin,, 
Klark 11,, 

3 - Difenil klor imido 
arsin,, Adamzit ,, 

ı _. Difenil klor arsin: 
Klark (1) 

-Sonu Var-
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ULUS SESi 
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Mardindc "UluR Seei,, 

M. Siret Bayar 
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ıe:~ Güven Tecime vi o~a~!l!!!!!!!!!!!~!!!!!~!!ll!~!!~!ll!!!!!!!!!!ll!~!i!!~ıı!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!ıı!!!!!!!!!!ı ı!!!!!!!!!!l~!!!!!!!!ııı!!!!!!!!!:i!!!!!!!!!!ıııı!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!t 
! Gaz, Benzin, makina )'ağları, ~~} C» M A R D i N C» r~ 
; Mişlen otomobil lastiklerinin ~ _ ~ ~~ 

~ Toptan ve Pcra~ende ~·---4 Ulus Sesı· ti 
~ EN CCUZ ~ATIŞ YERİDİR f~ ~ ~ 
&'A~.fl,P ... •• ... o.~~~Mll!J.~ _: ~~ 
~'tl'.W uv~ UöJ•"~-·••::=r ~~ 

:::::::=::. ~~ === . =~ 

••••••• ••••••• 1 le::>~$\ <e O m ta..V/ 0° ~-• ·~= c::l(gl2J ~ =~ • Hurrem Sultan .- -1 . . ~I 
1 Milli Rpman :=--~Doğu illerinin en mo~ern bir BASIMEYIDIH~M . ~ ~~ Yazan; M. Turhan Tan •=== .. == • 4 ~ 

Bu değerli ronıan satlık için e ~ Her nevi Defter, ç ... k, Bono, ~lnkbuz, Kağıt h~şlıklnrı f~ e gelnıişCir. 9_:. §~ 

1 ~ıatba:ıınızda, gaıetı· ,.t.' kitalı satı~ ynrdurnlan •

1 
-~ Kartvizit, Davetiye k~rtları, Duvar Afişlt>ri, Sincn1:-ı ?:i 

aravıııll. -§ §~ . =-= =:.:::::!!ftf ••-O eecteMe_ ~ ve Tiyatro Biletleri çok güzel bir şekilde basılır ve ,, 

- ~ lusa bir n1üddet içinde tes1in1 edilir. .. 
• • • • • ELM.AS t4AKAS • • • • • ~ f 
• •- § Yeni getir!tiilmiz faııtazi, kübik harflarla çok ~ 

: Ca y@) V lLlJ ~ : _,;-t şık reçete itA4ıdı basılır. ~-
• • -~ YerilPcek sipari~lt·r, gfindf•rilı·<·ek paralar \lnrıli:ıd() ( l llıı~ .'ı>::-i ;;_-~ 

: K a d 1 n T e r z i s i : -~ R:lSJlllC\·j) lllare ıııüdiirliiğ[i rıaıııına gcirıdı·1ilrı . Pfülir. ,, • ·-== . ~~ 
• Birinci cad<le\ ~ing('ı' acenlcsi yanında ~ Dışarıdan gönderilecek sipariş nÜmunclcriııin okunaklı bir' ~ 
• ·-~ ==--• o·ı, · 1 . " e'r fi 1 

"D U"UZlug"''u ı'le • ~ surette yazılmasını snym müşterilerimizden dileriz. ~ 
l!I 1~1 ş er 1 n g u ı it 1u1 ~ u S: • - "'·•111111111 •1111111111 ·1111111111 •1111111111· ·· ıııııııır 1 ııııı1ıw·•ıı111111•· ·•11111111·· 1•1111111• '1•111111:• ·•11111111• •111111111" 1•11111111 · ııııııııw •ı:ı1111 1 •"1 • ıııı111• ::-
: • ~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımımııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııı 
5 Rekor kırmıştır 51 MUHSİN TEVFİK 
• Beğenilmeyen nıallarııı parasını • ULUS SESİ Der çeşit Gramofon plak ve 
• derhal öder • nınlzemelert sutıcısı 
: Bir daf a tecriibe bunu ispat eder : ABONE V2 iLAN Ten:.itath salı~lara ba~la1111~111· 
• • Şartları 

•••••••••••••a••~••••••• --·--
Abone Sartları ~····················· .. -------· 

•••• Doktor - OperatoP •••• ı·----~Q.I ____ , Diş Hekimi 

: Saim Kesen : 1 Aylığ• ~-5 ~= Hilmi Kıymaz 
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lVIODElı 
Aylık ~oda 
mecnıuası 

9 numarah İ~inci~anun 
sayısı çı~tı 

Bütün Bayanla1·a ve 
kadın terzilerine ta..,,, 
siye ederiz. 

İIAnın beher satırından 

·-Halis Morina Balıt Yağları - 1 (10) Kuruş alınır. 
1 .. 

••••••İİİıll' ______ !111 ............ •••••• 

Bü"ük şiştsi 60 kuruş llfuı neşı:inden mesuliyet 
J kabul edilmez. 

Ka~ın ve Mo~a r"" AilE .oouonu . 
Sabt Yeri: Abdo Teppo 
)Janlin Ririnci cadde No. 1G5 

• 

Sayfamız alakadar oıan ç-ok guıeı 1 
Her Aılr.nın Sıhhati ılC 

Günü geçen· nushalar p k y k d bir eserdir. 
, (10) kuruştur. e a ın a Matbanmızdan arayıaıı . 
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