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Reisicümhur Atatürk 1 Başbakan B. Celal Ba- Rüştü Aras 
Bursalıların izhar etti~!eri ' i e 

1 yarın tebliğleri Sofyadan geçerken 

sayğı~an ço~ müte~assis o ~ular Ankara 3 (A.A) - 1 yasi yükseldiğinin Cenevreye gitmek 
., I I -> I I I l üzere Sofyadan geı;en B~1~.bakan C.e tı ba- parla\: d<· i i o 111 

1 

hariciye vekilimizin Sof-
A nl ·n rn 3 (A.J\) _ : sad .... l·· l .. \ . . var tnndindan A- bu sevgi ve sayğı yagarınuaBaşvekilKö-

P . . .. I , ... c1 '
1 'OŞ dcnn ı ve Ji.HlS \'asıtcısilc ne- 1 gö:;terilerin hüku - se İvanof, hariciye er-'-eısıcn,11 ıtır .\ta - bunu 1 t~ . . . . k · ı · d b'll ·· 

.. . clll1'rı ZÇ!O sİr edilıne r enırı C nıetı e 1 lassa lllU kAnı, saray ve müşavi-
t u rlc Bur ~a bd ed 1·• lıa n kıı da ı ı. e \'C ut pa. ;,·önderi len bir te b- teşe k kir hıra k tığını ri ve Solya elçiligiıniz 
ye reisine gönder- rayı Bursa bdedi- Tio·de Reisicüınhur Şefi111iz Atatürkün erkanı tarafmdan kar. 

dikleri hir ııı~ktup- A~atürküıı Bııı sa- derin duyğularının şılıındığını yazmakta· 
ta bu Hurselvt zi- vı sercflendi rn1elc- Bursa hl ara i b\ü <rı- dır. Gazetelere göre Rüş-

• - ~ ö tii Aras cksprcsın mutad yaretı ıniinaseheti- ;.i ll1LHH1sebcttle ı es- na l{cndisini nıe rnpr tevakkufundan h;tifade 

le hakhırında izhar rni ·ve hususi hii- buyurduklarını hil- cdeı·pk garda krala mab-
edi len sevgi ve say.. 1 tün tesd~küller ve dirnıektc ve seref- sus salonda Bulgar Baş-
ğld'" 1 l l .... I . t• · .1. • l ' vekili ile göriişmüşttir. 

rll Ç<>,< <. uyğu- Bun~anın bülüıı l\ıY- e vazı evı ı?. et er- ı 
laııdıldanııı ve Bur nıetli v~ltand:1şla;·ı kcn keı;<lisinin ve 1 

salıl{-lnn yüksek ıni- t<u-afından ulu O.ı- hüküınet Hrkadnş-
safirperverlilderin. dere yapılan ı)ıin- lannın takdir ve 
d.en çok n1ütehas- net ve şükr;ın ita- tC'şekkürleı·ini ih\-
sıs olduklarını ve Reisicümhur at ve İnan gösteri- ve etnıektedir. 
Bur ada 'fürk fllil- Atatürk leri 13 ü y ü k Şe-
letinin siyasi \'C ıne- yesine hediye ettik- f i111izi pek ziyad.e 
deni yüksekli<.-ini )eri bildirn1işlerdir. 1 ınütehassis ctnıiş ve 
gösteren parlakde- Atatürk <ıy,1i rl\irk ı11illetinin si-
lı ller gördüklerini z una nda Burs:jda 

Fıl,ra 

Basmda huna dair 
muhtelif kliş( ler de var
dır: fakat görüşmeler 
hakkında hiçbir fikir 
dermeyen edilmemek
tedir. 

ve .hundan ınüte- I kend İleri ne.: yapılan M • f ~ 'I, .son Cenevre hava- 1 niye, kürd sürvaniye, 

veli'~ t ~alı a~s~' ve 1 k -_ıı-şı 1 a ı~ n u_" \'C me- 1 1 er ın os a urı ~as 1 disl erine Adeta sevine· 1 ekalliyet Ye ekseriyet 
teşcrdnırlerıııı sev- lı rınos fahnk:ısı.1111 ceğim!z geliyor. Fakat hep lıir birine katışıp 
~i~i Bursalılar~ ib- 1 a~.dış t~r~ni.ndc gör- açıl~ı ilk uzlaşma. günlerinde- karışarak, Mösyo Ga-
lc1gır11 reca ve Bur- duklerı ınt zan1 ve 1 ~ ki şcnliğ·imizfn sonunu ro'nun hakikatı hangi 
S 1 1 

1 
1 1. ·'ı'ı .... 11·" 3 ( \ A) dt··ıeu··11(ıt··ığt··ı111t··ız ı"çin ken- karakola. misafir ettiııi ._'a <~ p ıca s. i rketi n- 111 ü {'Cl11 ıııe ı yetten ·'-' • ...... " t t · - ~ ,., .,, 

d B 1 1 C 1 l B dimizi tutu~·oruz. Ce- belli uilc olmayabilir! ("'ki aıs?o lı"ı·c:·'lık lıı"eo_ ıneınnun kalrnıs.·1ar aş )C\ .\an ... t> tt a- ık· 
•) '' v nevrenin geçen yı ı 

selcrini ve bütün ve valivi tHkdir bıı- yar dün Bursa<la südü ağzımızı yaktığ·ı Her şeyi tatbik hal
ledecektir: Türk Hatay)) 
kendi hürriyet ve hü
kflmetine kavuşuncaya 
kadar, bütün nikbin
likterden kaçmacağız . 

n1ü~terni lfıti le, Bur- yu rnıu~la rdır. ~lcri nos fa bı·i kast nı ir;in, hu seneki yoğur

Maarif Sergisi 
:;\l.taıif Yc·kalrti hir 

ıııuyısta Aııkara sergi 

l!viıHlp lıiiyii1-. bir . ergi 
aı·ıı1·l\' 't l . . / '.• rnraı· \Prını~tır. 
Lıı sergi1.le Türk snn'at 
ınckt epll·riııdrn YPtİı-;c·n 'e 
Ye1i~ınektc ol n. gP;Ç ı-;nn 
atkftrların e~erlcı i tf .... Jıir 
(,\uııacaktır. 

1 

Men me. 
nçıııtşlır. 

e Manisa ovaları su 
altm~a hl~ı 

dunu öflemcmh~ kimse
yi hayrete düşürmiye
cektir. 

Cenevre orada ise, Bu davayı fransızlar, 
İskendE-run buradadır: Fransaya aid bir şeref 
Hizim , Delbos'un \'e davasının başkalarınca 
i\1illetler Cemiyeti me- telakki edilmesin! iste-

Anka 1-.1 8 (A.J\) - 1 , ~l· . .. . sullarmm, ~stünde an- dikleri gibi telfıkki et-
i=' ... e Ve; l tl l11Sc1 0\'3Sllil 1 la:--,·tıfrımız nızaın, dele- nıedikçc, yani bizim ~ g nHntal\asında ' 1 ... 

..J._ ten1a nıcn ka pln llllŞ · ge Garo'nun hokka_h~z 1 için o kadar aziz ve 
y:ığnnırdan Kediz tır. Köylerinde su- kutnsu içinde, ne sı~n·- kıskanılır olduğunu ka
Bal<ır çay, İrınak I - v dir ne keramet, kım bul edip icablarrnı ona 
çay ve ~lcndres y ....... _ ar a.ltında. kaldıgı bilir k11ç şekil değ~ş- göre yapmadıkça buh-
niden taş 111 :, Kedi- tahının edılınekte- tirir? Dönen fırıldagın ran bitmez. 

dir. üstündeki renkler gibi, 
1 zin suları ~1eoeı11en Türk araba, arab erme- Ulus - FA'l'YA 
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tetfa "!s' ndo kullanılıyor 

ü - Klor kısmen tıb
bi ceza imalatıııda kulla
nılır. 

7 - Klor miin:kkep 
çıkaran cc·1a sanrı~ iiııdP, 

Lekcciıikte. k[ıcrıt fabrika-
!"" 

larnııla. pamuk rneıısucat 
fabrik:ılarıntla rengi izale 
için k ııllanılır. 
8 - Klor lJ:ızan maılen

cilik ~aııa~·iinde de kulla
nılır. 

!J - Klor ile iılrojcn 

birleştirilecek tuz ruhu ya
pılır. 

10 - Klor ha~eratı öl-

ULUS SE:s! 

ŞEHİR ve 
İLÇE 

11 .t il A' il L E' R İ 

~c§lyırc§lm 

Cuma günüdür 
ıı Şubat nas Cun1a !!·ünü kurban bav-

C.:• .J 

ranıı olduğ·u ~1ardin ı\lüftülüğünden bil-
diri lınistir. . 

Bir kaza atlatıldı 
Bu gün, Eski Halkevinin altındaki Bay 

Azizin kahvesi birdenbire ç .. 1tlaınış ve 

Mayi klor yeşil, sarı 
renkue kul:ıylıkta nkıeı 

bir mayidir. Sıfır dı}:-C<'l' 

de donar mayi klor l .478 
kilo ağ"ırlığ"ıııdadır. Mayi 
klor 300 mi li lıaciııl'ie 

gnı klora mü. a viclir. Mnyi 
klor dl•mir borular içeri
sinde ~aklanır. Böylo bir 
bombanın içiııtlı 30/ 40 ki· 
Jo klor bulunabilir. Demek 
ol11yorki böyle uir lıoın
ba 12.000 Litı <' klor ga
zı hiisülP getirebilir. Klor 
şi~elerindeki mayi kloı ıın 

gaz haline geçmeEini temin 
için şi~enin kapağını sç
mak kfıfidir. Zira o zamaıı 
klı>r iizerinckki ~iudt•tlli 

tazyık ::-effolıınnc~ğıııuan 

diirııwğ"~ yarnr. içinde hulun nıüşteriler büyük bir korku 
Hultıs:.ı: Klor sanayide geçirerek can1lan kırn1ak sureti le ken-

- içeri hava, giriııce <li~ar· 

daki tazyık ile :;i~crıiıı 
içindeki tazyik Llr olur. 
Mayi klor deı hal gaz klor 
halim· gt>ı;er. Klor sııtla 
çabuk erir. i'ııdn eridiği 
zaman kısıucn klor ldir;k 
asit ulur. 

1 uıiihiuı rol oynar Bir litre 
Klor gazı 3,22 gram sil\: lerini zor dışarı atahilınişlerdir. Hiç bir 
ll•fııdedir. . 1knza olnu1 ınıştır. l{orka nh1ra geçnıiş olsun. 
FlZYOLOJIK HA 'SALAR · . · 

Binarnal11ylı klor gazı 
taarruzda m:frrin iizı)rin

de ıslak elbi:se olursa el
bise cildi yakar.,... Klo :-. 
silahları pa. lan hnr. Xe 
batın rengini iwll' ve yap • 
rakları tahrip eder uöker 
kokuıu ıızun müddet iı1· 

san üzerine siner. Sulıı 
yiyecekleri ekşitir. Leıe
tini bozar üniformalıların 

parlak aksanımı bozar 
katılaştırır. 

Havada yüzde bir hu
lımıırsa öldürür. Bir metre 
mikfün havada 7,5 gram 
J,Jor bıılunur::;a insan bir 

1 
dakika zarfında ülür. 

, Bir l itrı> havaua 3 mil li~-raıu lJulunursa iıı~an 30 

Gaz halinde iken l.ıüy

Je oldugu lıalde mayi ha
linde iken ınallenlerc lıit; 

bir tc·sir yapmaz. Oııun 

için mavi kloru demir ı-i-. . 
şelere k<ıyarlar. tabiatta 
klor serbest olnrak bulun
maz, Çünkü madenlere 
derhal tesir yap:.ır. Milrek
kebat yapar. Tabiatta en 
çok Klorsodyoın h:.ıllndc 

bulunur. 
Klor zehirli gazları!l 

yüzde dcıksa:ıınm terkilıi

D(' girer Hazer ıamaurnda, 
1 - Suları ta.,fi) e •'der

ler. 
2 - Klorla karışmı., pet 

rol Malarya mücadelesin
de kullanılır. 

3 - Boyacılıkta kulla 
nılır. 

4 - Klorlu kirnç ka\·
maµ;ı yapılıyor. Bu ıpcr

nik panzc' iridir. 
ô - Klor Enfülanze 

d:.ıkikaı1a üliir. 
:ı,oo Klor pikrin 0,45 

Fo:;gen 01!) Difoskcıı, 

Bir dakika la insaııı 

öldürıııcğo kftfidir. Dcınek

ki klor <liğcr boP;uc11 gaz. 
lartlau daha iyidir. 

Göre: l•'oskerı klordan 
8,5 klor rikriııdt•n <lört 
dafa. uaha zehirlidir. 

KOKUSU: Kireç kay
mağı kokusundadır. Çok 
nafiz bir kokudur. Çok 
az lıile oba koku ..... u his
tiCdilir. Bnyilk harpte klo
ıuu koku:-.ıı cephenin .(0 
kilometre geri~indc bile 
duyulıııu~t.ur. 

AHAZI: 'l'ı1neffiis ciha 
zının ü:;t tarafıııda tahriş 

eseri üksiiriik, lıoğ·ulıııa 

hissi tluyulur, Yiiksek ke
safette ölüm Sür'atle \'U· 

kua gelir. Bu tahriş Vref
leks tesirinden dolayı ~u
uru kaybetme ve Senkop
lar zuhur eder. 

Buyük harpte klor ga
zile gazlananlarııı nefes 
:ılma<ı.lıklan lıoğulıııa hissi 
duydukları ,.c derin lıir 

nefes aldıktan sanra yere 
<lü~tükleri tekrar kalkma
dıkları ve bir dakika çır
pındıktan sonra öldükleri 
görülmüştür. Bu ıurctle 

gazlananlarm yüzleri es· 

mer dudakları esmer mavi 
ciltleri yeşilıaıtirak, ciğer

leri büyümü~ ve tabii ha
cımlarmın üç mh:li ol<lu
ğu teslıit edilmiştir. Ci
gerlerin manzara ,.e kı
varııı kavuçıık g-ihi cılur. 

Ak ciğerler kuru ve kan
sız ve Y<'~ilimtirak kül 
re11ğiauedir. Uiğerdc ules
tikiyet kalmadığından <.'i
ğ-erlerin açılıp kapaııuıa 

faaliyeti durur ve öliirıı 

bu suretle fl•ııPffiiH uur
nıa~İ.\Tl<' vukua gı•lir. Tc
ııeffiis de giiçHik çekerler 
ve boğularak ölürln. Te
miz ha va alamazlar. İııı
dat ctlilıııez~e lıast:ılar 20 
dakika ile ~·1 . :ıat zarfın. 
d:ı ülUı lPr. OHiıne ::ebep 
akciğer üdeıııiJir. nu gihi 
hm talar ii~iiı !er, derı>cri 

hararet talJii lı:ıraretirıdt·ıı 
altıııuaılır. N:ıbızl:tr yava:-. . . 
\'Urur vecilı~iyaııuzı·dir 

Teneffiis adedi 1 ü dan 
40 kadar çık:ır. 

Ödeırnlerı sonra hara
ret hali tabinin fevkine 
çıkar nabız artar teneffüs 
40 <lan HO ~a ı;ıkar. 'I'abız 

artarjlGO olur. Nl'fcs ke
sik kesik ~ıkar. Ük~lirük
lc karışıktır. Ye~il sarıııı

tırak, Kıyhi muhatı bal
ğam çilrnrırlnr . ... ·u s 1 ıret le 
l>ir hasta 24 s.ıat z ufın. 

da bir bm;uk kiloya yakın 
l>alğam çıkarır. Ba .• ağrısı 
umuını zaaf ve bitkinlik 
görüJiir. Bu hal haftalarca 
sürer. 

Hazım yo!ların<la ağrı, 

k:ın kusmaları vu ıni<le 
yaraları görülür. 

Kışağı muhatiler üze
rinde yaptığı şitlclctli tah
ri~. yiizüıı<len iltihaııı hu
sule gelen kışağı wuhatı 
gittikçe harap olarak da
ğ·ılır, yaralar basil olur. 

2 - KLOH PlKHI~: 

Harbi umuıııidc IJuııu 

ilk kullanan Huslartlır. 

FIZIKl HASSALAHI: 

Hcnksiz bir mayidir. 113 
derecede k:ı.vııar 4ü dere
ı:edı' doııar. Suıl:ın :-ı~ır

dır. nl:ıdeıılcre te ir ı 1 t -

111rz. l >oğntca mermi de
rn111111d:ı kııll:tııılır. 1 )(·ııo 
c·ditıııı·k k~lıili~' ı~ti iyiılir. 

FİZY<>LA.JlK TEŞJHLEHI 
Jla va da ıııilyorıda lıir 

ııbl.H'tindt• lrnlıııııırs:; gfü.-
1111 i kapatır. Eıı çok güz
lrrc dokuııur. Ayni ıa

ınaıııla ıııidt• bulandırır \ 'C 

km~tunır. htiraplı bir ük· 
Eürük verir. Bir ıııetrn 

mikabı lı:l\·ada rn ıı:ili
ğraııı bulıınun;a güzlcr
dPn vas bosaııdınr. Bir 

' - ' 
metre ıııikfıbmda GO tııi-

liğ-r:tnı bulu ursa orada 
durmak im~:lnı yoktur. 
Bir metre mik:"tbında 2 
g-ram bulunurtia 
bulunanlar bir 

orada 
d:ıkika 

zarfında ölür. 
KULLANMA TAHZLAHI 

Diğer zehirlerle mah'llt 

Sayı 845 

ı] . , Garib Vak'alai 1 
çocuk doğur

ma rekoru 
Bir k~hhtı her J,ı

L,sında üçer c;ocuk 
dHğ·urarak sekiz se· 
ne zarfında 12 çocu
ğ;a nıalik oln1uştur· 

Çocukları~1 hepsi 
de sağdır. 

Gündel300 
...... . 

sıgara ıçen 

adam .. 
Dün ya nııı en n1cş· .,, 

hur tütün tiryakisi 
bir D a n i 111 a rka la 
en nz günde 300 ka
lın sığn ra içiyor
nıuş · . 

BU GÜNKÜ 
POSTAI..AR 

Bugün gelecek tren 
postası yoktur. 
Akşanı saat 18 de 

Snvrr, Midyat, Ger 
cüş, Cizre postaları 
gelecektir. 

Bu a k~an1 gidecek 
tren postası yoktur. 

k<§l<dl On 
VE 

moda 
SAYf AMIZ 

Bir kaç gün 
Sonra! 

olarak ta kullauıJır. 
Yiizde yirmi h<'~ Klor

pikrirı 73 Difo.;kcıı 

Yünle fiO Klorpikrin 50 
Fo~kP.n 

Yüzde 80 Klorpikrin 20 
Sis ına'ldt•leri 

-Sonu 3 cü sayfada -
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.1 

Klor Pikrin lperit ga-

zıııa \'alıuk dorınıaıııası 
İ<:iıı ilftve olııııur. I\okuı::u 
krııdiııe ıııah•mstıır kiifii 

' 
anuırır. "Ağ·ır , ·c· nııde hu 
landırıcı l>ir kokudur. F'az
la koklanırsa mide bu
landırı.- Huııdan kiıı:ıya 
klorpikriıw kusturucu (J':;z. 
ua derler. 

n 

AHAZT: 

Tı·ııpffiiR \"ollarııım <ırtn 
kısnııııa tesi.r ı·dt.•ı-. Haz1 
dafoiarda klorla zchirle
l cıııir. <..-Wst<·rdi 0 i ftraza 
Lazı <laf al arda f.~oskc·ıı ile 
zehirll·neulcriıı ftrfizrna ben 
zer t..~ 

· .l\.asab:ıtın cidaıfarıııı 
Yakar i\kc" . 1 ] ... 1 ~ . ·ıırer erı c oueııı 
ve iht'k ,., 1 ·an yapar. Batııı 
azalarıncia d~ı "ht:ı"k· . • ı .m Y•l· par. 

Klor t"nefr·· 11 . .. '- us yo arının 

ılk ust. kı~mına tcRir cıkr. 
Klor pıkrın tent>ffHs , ol. 
larının orta kısıııma , ~ ct
ğnrlcrııı içeri:>irıc kü<·iik 
hiivrysc1:1tm epitt•lyoı;ıa
sın~ kadar tel'!ir eder. 

Bazı zauıan a lrnrl11r 
~r.asında harpten k:ı"mak 
ı ı;ı . I· :. . 

n gtıı .ı tesenınıüın te. 
rnarüzleri oJu,·or B . 

1 1
. 

·' . u 1( ( l-
ada lnılunan hastalar kus-
nıakt~n, halsiıliktcn balı
seucrlcr. teneffüs ve nah
Z~n .. artın:ısı veya aksilt>tııe 
s ı ohı;Urüğün olup olına
rnası tı· ırnffiis ' e iztiı'aplı 
olup olmadığı iyice t•'tkik 
E:dilerek hast:ıİık h:ıbrı i
llin doğru olup olm:ıdığı
rıı anlamak icabedrr. 

1'fü)A VI \tE 1LK YAHDDI 

Hekimden m·,·el tezh.c 
reciter .. .. ili 1 . gorur. \. tet a,·ı 

· hastalan ağı r t Pclı izatm
dan kurtarmak ve elbise
lerinden tı1crittir. Ualı yı>r
cl~rıı uzaklaştırmak 'e teh-
ık lr 

'- ı yerden grçcrkrn 
llını;ıkn] · . 
1 . '" '- erıııt takmak sıcak 
_Jır nıalıaldP arlrnsi iistii 
ıstira}ı· t k . . S· .t .:ı tc'r - etınelıclır. 
·lt~ı - mahalline günder

ınek · . 
• ı çııı bOyle hastalar 

kat'h·nıı ... ··t ·· ı İli 
' 

. " ~·uru u ıııez. \. 
'C 

ÇfJk yakın olan imdnt 
ına1ıa11,,ı·ı· .. d ·1 · S 
0. ıı .. goıı e ıı ı r. e-
h~):ı:ı ı e ıı e husuı)f konforu 
l •\lı araua ve \tonıohil-
erlp se k a·ı· . . ,. ·e ı ır. Bu \'Csait 
ıçerıs· 

ıııe lıastava varc.lım-
cı l .ı " 
, 

0 arak tezkereci 'efradi 
e sıhhiye memurla;ı has-

1 

1 

t:ıyn refakat ettirilir. ı\ y . 
ııi zenıanda buıılar tar~
fıııda n knllaııılııı:ık iizrc 
k:ııı alıııa cihazi şırııığal:ı r 
alfıt ve edevatı tıubiyp 
k:ılbi t:ıkviy,. için icalrn' 
dPıı ilaçlar oksijen cihaz
laı ı. buluııdurulur. Afyon 
verılmek caiı değildir. 

Ak ciğt>rlerdcn ödeınin 
~asıl ulııı:ışı (lı·ınck akci
g-Prl' kan111 ıni li dolması 
demektir. Bizim için akti. 
ğcr ödenıine mani olacak 
' '8 trşr.kkü l ı·clı•ıı .. 1 . 

~ tH e ıııı 
\'ok f..'u••c·ok l" . i 
~ '- ' l' ıınızt l' bir 
vasıt:.1 yoktur. 

hm:tıHiııden 
Roııra teıwrrus iıııl·: . 

()drıııi n 

t' ,,l(J1 gıt-

~kÇt' azalır, vücud kc•ııdi
sıne l:hıın ohıı 1 .. . 
ı < U\SlJClll 

a maz. Karbonik ., "t , .. sı 'u-
rudda ''O°'alır ])" f \ ~ · )ır ne es 
:ı_Jmak c:-n:ısrnda 500 ~aıı
t ıınetrı.> 1 ·ı r. 1 o- 111 " .t ı lıa \'a alıJı . 
l"'ıııııza ''<.' dakika(la 15 20 
dt:fa t('J} ·fı'·· ' ıı s t,tti o i ııı ize 
göre "4 ı-ı . ,, s:ıattp 12.000 

1 
Jıtre h·t\'a\·~ ·ı . . . 

• • w .ı ı ıtıvaeıımı 
j 'ar denı•'ktir. . 

3 - FOSKEX: 
/ .. Ciğl•rJerin içeri::;ine kü

çu k h ii VC'y .. cliitı ıı ta lw k:ı
sıııa tc·sir eılr r. Çok es 
J..i.deıı boy:ıcılık s:ıııayiin
dP 1812 d• n beı·i kullanıl
nıakta idi. Umumi lıarpM 
<;ok kullanılan gazlardan 
Oifisi olmuştur. ilk kul
lcımın Kloru karı~tırıııa 

surctiyk ptiskiirtıııe taar
ruzunda 915 ~cnesinde 
k ullaırnıı~larclır. 
FiZiKİ VASIFLAH: 

8 dP:·c·cc>i hararete ka
dar renk. iz bir ııı:tYidir. 
Bu derece<lC'n sunr~ ,]er
hal gaz haline gr><;er. Bir 
litre Foskeıı gazı 4,G granı 
ağır]ığınt.lachr. l>ı·nıckki 
Fe kPıı havadan 3,!) dı;fa 
ağırdır. Bu kadnr ~ğ·ı ol-

1 
nıasııın. rağmen çok uçucu 
lıir cisim olduğ'unclaıı bir 
yt:>rd' uzun nıiiddet kal
maz. ~la) i halinde olan 
Foskcn dahi sudan :ırrır-

~ 

dır. Kesafeti 1.45 clir. 
t'osken sıra'{ Hula ani 

' 

~········~··········~· 

Bu yil Turhaldaşeker pan- cın.ı l'-K~.n°;: 
ı•-~~-------:--~-:----·• k fa 1 Buğday 4 ı Carı ÇQ Z a Arpa ---:~ 50 

Turhalda şeker fabrikası civar ın<laki 
tarlalara hep pancar ekilnıiş olduğundan 
bu yıl köylüden nlınacnk pancar n1ahsu
lundan başka, fabrika kendi çevresinde
ki ınnhsuldan da çok istifade ed(cektir. 

Bir ine~ dört yavru 
doğurdu 

\'ozğadın Kabi1ktepe Çiftlik l<ô)•iinde 
bir inek ikişrr srıat fasıla ile dört dane 
buzağı doğurnuıştur. 

1 
Aç kutlar köylere saldırdı 
Orhanelinde şiddetli soğuklardan bir 

k~ç kişi donn1nş, aç kurtlar köyleı·c k?
<lar gelerek sürü ve ağıllara saJdırnıcığa 
ba slan11sla rdır, . . 

1 V abancı IBasınlarda 
Yunan Basım : 

Köyleri Ağaçlandırma 
Tüı·kiye hükur11e- nıan haline koya

caktır. 

Bu usulu biz de 

-Un (Bir c;uvaJ) 650- -
Darı ı 3 ----Nohut , 3 50 

2_t ercime~ ıs= _ 50 
Pirinç 19 
.'ade Ya~ 95 -
Tere Y<1~-Yı - -- --
__ • :""'"'I 

Zeytiıı-y:t:il" UO --
Yiin 4:> ' 
IJuri :3fı 

1 B-:u-ıe-·ı-11 ___ 1 18~ --

Ceviı. 15 -- -
Ct•\·jz içi _ :~5 

.M:tlılPp 25 
Mazi---- ıu 

K t)srııe ~eker 35 
'I'oz şııkcr - ::ı2 -
Kalı\'C 130 
S:.ıbun 5G 

_('a,v :·350 ---
Kuru üziiııı 20 
l\; knıez 18 
Bal 40 
Pestil · ;jü 

Sııçıık -Wo --

ULUS SESİ 
ABONE ve iLAN 

Şartları 

Abone Sartları 

Aylığı 

Kımış Ku nı~ 

300 

ti, nıenıleketini bas
tan b~1şa ağaçlanı~
ya karar vcrınistir. 
Her köy yanıhn;ın
da ki boş a razivi or-

Altı Avlı<rı 450 ! 800 
tatbik etıneliyiz· ---·-· _,.,_ ,_ --
Yalnız hüsnüniyet Seneliği 800 11500 
kafi değildir. 1-=~~~~- ---"""'-~- ~ .. -.. 

lLtN ŞARTLARI 
"' 

Günah işleyen 
Rabih 

İlanın beher satırından 
(10) Kuruş alınır. 

han neşrinden mesuliyet 
kabul edilmez. soğuk sııda yavaş yavaş 

talwlliil eder. 1 İstanbuJdaki 
~"'iZYOLOJIK TE 'fHLEHI •. ' Si-

Tanıdığ·ınıızzehirli gaz na n1anast1r·ı baş 
hcbiyet veren bu 1 

rahibi derhal ruha- ~ 
nilik silkinden tard 
edilıniştir. Büyük 
kilisenin göstern1iş 
olduğu ciddiyet ve 
sür'at kayda şayan
dır. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

lamı en müthişidir. Aı papazının büvük bir 
Jo .. ::-afrıtr olıırlarsa ıncv- .. " 
endi) etlerini hi<; 1ı ·sscttir- .gunaha düştüğünü 
meıler. 1n. an farkıııcla ol- yaznuştık. 
ınay:ırak uzun müddei bu 
gazı teııeffiı eder. ve uil
abcre -.iddctle z(•lıirlendi- / 
ğini anlar. 

İstanbul patrik
hanesi, reza Jete se-

r&< Ail[ DOKTORU -
~ı Her Ailr.nin Sıhbatı ilP : 
! alakadar olae çok güzel f!, 
! bir eserdir..• [•' 
t~~.!!2:=~~~~~f:j 

q 



• 

JJ1AREHANESİ 
Eski Halkevi Binası Hususi Daire 

Umumi Neşriyat ve Yapızi Jı3 
Direktörü 

Telğraf Adresi 

Mardinde ''Ulus ~e!i,, 

M. Siret Bayar 
Da•ıldığı yer: (ULUS SESİ) Basıme-vl 

• kil 
,. ıı:ılll 

Mardin Sulh 
IIakimiiğinden 

l\1ardinJi NasifNa-

şif vekili t.1ehn1et 
tar:lfından Naşif o-
ğullarından I~ızkal- ! 

}ah \'C saire ~,ıevh-

)eri ne ika111c olu-

nan izalei suvu . . da-
vasınu1 yapılan 11111 

haken1esi sonundn 
Mihail Ncışif kaı ıs~ 

Ferideden n1ünbıkiJ 
ve ~1ardinin Ç'1pük 
nıahalles\nde v:ıki 

hir bap hane krıh i li 

kı~mct oln1~1dığın
dan bilınüzayede sa 

1. 

tılınn sivle suyun- , 
w ~ • 

unn ka1dıı ı lnwsıııa 

2c/10/<J3i tarihinde 
~1ard in Sulh llukuk 

M 

h<lkinıliğiı:c.: karar 
veri 1 n1İş v~ hisse
darlardan l~ızka 1 la
hın hududu ınilli 
haricinde ve ıneç

hul yerde bulundu
ğu cihetle kendisine 
ilanen tcbliğat i fası 
avrıca kanır allına 

-' 

alınn1ış oldnğun<lan 

1 A 
Kızıltepe Icra Dairesinden 

Mevkii Cinsi No. K. Lira 

~ali Köyü Susuz tarla ~2 ~00 

:;;ali Küyii Susuz turla ~8 200 

:;:ali Küyü Susuz tarla 24 :?00 

Şali Kö~·ii Susuz tarla 200 

Şali Köyü SuMız tarla 2G ~00 

Şali Köyü Susuz tarla 27 100 

Şali Küyü Susuz tarla 

HUDUDU 

8:ırkaıı ve cenulwıı Ab<lülkadır-
~ 

den hazineye ,·c Ilıi ı::Pyiııılen 'c 
re~ı•::ıine gcc;en taı la, ve g:ırlwrı 
Pirmir knyu sınorları ile ırıah<lud. 

S:ı rk an YC ~ iıııal0n ' 'I' cen u lıcn • • 
ı\bdulkadırdaıı hazirn»'n \ <' Ilii-
f:Cyimlcrı vcrese::ine geı;en tarhı. 

Şarkan ve garLc:n, ccrrnlıeıı .\b
dıılkadırdan haıiıırü ınali~'Pye ,·e 
Jlüsı'y indı'n \'Crc:Jesiıv' g .. ı;eıı tar
l:ı: Şiınalcn ~emınoka karye:'!i 
Sinoıi. 

, 'arkan Haremreş~ garben Pirıı ıir 

llJlUS ~;ıssı 
ABONEva iLAN 

Şartları 

-·-
Abone Sarthırı 

Avlı;-;·ı . ""' 

300 

•1:)0 

~,~;;::\\:.~;'.~~~~: ~.~:'~
1

~::;,:·: :::~·~~; ıl~R-cı_ıe_1_i~_,.i_ soo....:-_ 

Şa rk:ııı Ua l'l'llll'l'~, Şi 01 a lL'll Şaın
ıııoka köyleri ~ırıori: garbl·n ,.e 
c· cnul>en ı\lıılulkadmla11 hazineye 
ve ımseyirı<lcn veresesiııf' geç('n 
tarla. 

~arkan ve garhen Ahdulkadmlan 
lı:ıziııcve ,.,. IIiisey i ndcıı ' '<'n ·3e-. . 
sirw geçen tarla, Şimalen ~:u11-
moka, ceııuben haznetlar ve Gir
heşk <;a \'ll ve köyleri siııori. 

Şurkaıı \'C ŞiınalPn Ahdulk:ıdır
ıl:uı lwzincye ve 1 Hisc~·iııdı·ıı ve
sPdner'g-eçt>n tarhı: garbc·n Pir
ıııir, cenulıen ha7.lledar l:iirbeşk 

('a\'lı YC köyleri sinori. 

iL.~N ŞAR fLARi 

İlftnm lıcner satırındtıO 
(10) Kuruş alınır. 

İlfın neşrinden mesulire' 
kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

~ 
8' •• MM2*515 IJ>ıı 

Ka~m ve Mo~a 
Pek Va ff'ınd8 
Sayfamız 

n1erku111un ilan ta
rihinden itibC\ren ı 

ay içinde kanunun 
yollarına ınünıcaat 

etınediği takdirde 
hükn1i.in katilesece-

~1:-ırrliııli .\b<lulk:ıılır Gölii oğlu 'l\•dik \'(• llu~eyin o~k Abdurrahın:rn ilr. ;flii:Dti&ı8JE:;:;.1JE:li:f!.!El•~1 
hm.iııei ııı:ıliyııye 'e ~aire arasında · ~:ıyian ıııü.,tcrt>k ,mevki ve cinsi 'P hıulııdu 
halada >azılı yedi pan;a ımsuz tarlanın bihııüzayl•de satılm3~i>·le şııyuaıımı iza]('
siııe <l:ıir r'1arılirı Sulh ll ııkuk hakiıııliğ'İııderı s~dir olan 5/l~/D::n tıaıilıli ilfuııın 
infazi bteıı ilnıiş 'c mezklir yedi pan;a tarla Kızıltt:pl' icra <1aitT$İrı<w nıc.ıddi mii-

• 
ği i1an olunur. 

zaycueyc konulmuştur. Itıah·leri ic;iıı t:tyiıı kılınan 1/3/Ui.~8 Sıılı giiuU saat 11 d<· 
icra edilr,cck mliz:ıyedc ııeticosinde ki\'tııPti ıııiikaddı•releriuin viizde 75 :-;iııi lıııl-'" .. . . 
madığı takdirde 15 gün daha teıntlit ve 1 l-/3/U:.3 .... <;arşaınha giiııii a~·ııi rnatte 
gctirccPği. bedelle eıı son talibine ilrnlei kmivekri icra ~dilecek.tir. Talip ol;ınlarm 

:• .. •• a .... ,: ve dalıa ziy;tde malumat almak islPyenlı:•ri ıı · ıniıddcti mezkftre zarfım la KıııltPJH~ 
1 

: ı~·ş Hekimi : icra <laiıesiııe miiracaat eylemeleri vt· dellaliye \'C masraf ve s·ıiresi ınii~teriye 
• G . u·ı 1 K . ait ve \'e riklerden IHi::ıeyiıı oğulları AIJdiilkeriuı \"C Abdürrezzak,,. kızı xe~iıııc i 1 mı llf maz !1 ,.c Abdiilmiilısin oğfo Sol im ve Halil kızı J>t>yriizt> ve I>crvi~ kızı Jlaınrliyl'n iıı 
• J • hududu ıııilJi lıarieirıdc billun clukl.ırı cilwtlc lrnnJileriııc yapılacnk icraatm ilfıııcn 

lVIODElı 
A y 1 ı le '\J od ıı 
nıeeniuası 

9 numarah Uüncikanun 
sayrnı ç~ktı 

Bütün Bayaıılaı·a ,·e 
1 ka<lm terzileı ine to.\'' 

siye cdcl'iz.. ._, 
• Birinci cadde Ticaret • 1 • d k d • ifası trn~ir> f'dildi_l",.i il·.1n oltınur. 
• o ası nrşısın akt ., -------_.;.-------------~.-------~~---·---::: w M u••WWM 

i ~i~~~si ~~~.a~~~ch~!Y;; i! Halı·s Morı·na Balı'· Yag....,ları --1 !~~ Güven T ecimevi 
: 8 den 10 a Ye 1 :1 ten : ~ ~ .. 
: 18 e kadar hastalarım : k 6 * Gn-z, B~nzin, nıakina )'ağlar•' 
: kabul eder. : Büyü şişesi O kuruş ~ Mişleıı otomobil ıastikleı-inin 
i ;~ Satı, Yerl: Abdo Teppo !! Toptan ve Perakende 
! ! ll:ırdin Birinci cadde ~o. 1G5 ~ EN UCUZ SATIŞ YERİDİR 
: •••••••••••••••••••••• : "~llfl~~ .. fjf$~ 


