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Romanya Hükfi.meti 
lthalatını kuvvetli ve faiz diye 

iki kısma ayıriyor 

Tür~iye Düvizi ~uvvetli memletetler 
arasına ~on~u 

Ankara 5 (A.A) - dır. 
l(onıanya ithal reji- Halen Türk lira
ll1i ithaUıth nıenıle- sının resnıen milli 
ketler paralarını kuv- banknsındaki k'uru 
Vetli ve faiz diye iki- alışta 81 satı~ta S5 
~e ayırıyor ve kuv- Leydir. 
\retli düviz saydığı Selfıhiyetli Banka
fl1en1leketlerden ge- lardaki kur işe alış
lecek nıallar için it- ta 84/5 satışta 5 ley
haıatçıdan yüzde 3 dir: Yani eski l'esn1i 
llisbetinde bir prinı kura vakın bir kur 
illiyordu. Türkiye dü- tesis et111iştir. 

Suriye Komitesi 
f jJistinde alınan şiddetli tedbirleri 

protesto etti 
Anknra fi (A.A) -

Filistindc Matbuata 
konulan sa nsor kal
dırıln11stır . • 

darlarına nıüracaat 

evlemis ve Mısır İrak _, . 
Yeınen Hicaz Kral-
larına yapılan hu mü
racaatın birer surc-

Filistin n1üdaf aası tin ide Filistindeki İn-
Suriye konıitesi in- giliz fevkalade komi
gilterenin Filistinde serine İngiliz nıüstenı
n ldığı tedbirlerin fev- ' lekeler nezaretine ve 
kale:\de şiddetini pro- Milletler Cemiyeti Ge
testo ederek Arap nel Sekreterliğine gön
nıen1Jeketlcri hüktin1- derilmiştir. 

Meçhul bir Denizaltı 

A~~eniz~e ~evriye gezmette olan ~ir 
lnğiliz T or~i~osuna saldırdı 

Vizi kuv,·etli nıeın- Bu vaziyetin aşa
lekctler arasına kon- ğı vukarı durınuş o-
111uştur. Bu suretle laı; Ronıanyava ih-

:esnıi . ı~u~u- _o .ı~e! 1 ra.catımızı }:cn"iden te-/ ~nlrnra 5 (A.A) -: ' niz altı gemisinin hü-
lan hır furk lu ası nıın edeceğı ve kle- Dun sabah gotelı cumuna nıaruz ka1-

})ti111le beraber 110 rin<rin isle(ınesini ko- Akdenizde de\Tİve <re- ı ınıstır. 
~ty ediyor ve bin~1e- laylaştı~acağı tabii- zen bir İngiliz "',.r~r- Torpil Geıniye isa-
t.ıcc l~onıanyay_a ıl.~- <.lir. pido 111uhribi bir de- ı bet etn1iştir. 
1 acatın11z ve faız du-
''İıli n1cınle1"etler arn
~ına giren ra kiplcri
ı11iz kar~ısında vazi
Yetinıiz gücle~iyordu 
bu v:ıziyete nihayet 
\>erınek için hüklı
llletin1izce y:lpılan te
Şebbüslcr senıcrcsini 
Vcrıni~ bulunıuakta-

lra~ Hariciye Nazırı Çin J.apon Harbi şiddetle 
Ankarada devam ediyor 

Ankara fı (A.A) -
Irak Hariciye Nazırı 
Ekselans Tevfik Es
suveydi bu sa hah şeh
riınize &elıniştir. 

Ankara fi (A.A) - 1 kunıanJanı General 
Şanghay Cephesinde · Lifuyin l~heusiyi za
n1uharehc şiddetile 

1 

yi etn1iş olnıak töh
dcvanı etmektedir. mctile idnın edilmiş-

61 nci Çin Ordusu tir. 
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ir Haberleri 

azas nın 
Kaymakam ve n1emurları geldi 
HazHk nahiye n1erl<ezinde idil naıııile ih

das edilen knzanıı1 kaynıakanı \'C nıenıur
ları gelın 'ş olduğundan nıun ınela tn haşlan
ınıstır . . 

ü 6 milimetre 
yağmur yağdı 

DLin öğleden sonra snat lfi de şehriınize 
düşen ynğnınr 36 nıilinıctredir. Yağınur ı\1ar
din Ye ctra lina düsn1üstür. . ,. 

Ce~eli~üruzla ~am arasın~a~i gerğinlit 
gittitçe şi~~etleniyor 

Emir Atraş gazeteciiere beyanatında 
«Hakkıınızı müdafaa yolunda bizim 
için ya muvaff akiyet ya öiüm var,» 

demiştir 

Adana (Hususi)° ~ 
Suriyeden alınan ha
berlere o-üre Cebeli-

b 

rek yüce koıniserle 
teınasa geçnıiş, şika

yetlerini bildirnıiştir. 

<lünızla Şam arasın- Koıııiserin bu me-
daki gerğinlik gittik 
çe fona bir s~kil al- sele ile ciddi surette 

r 1 
~IC·ı nn~tır. · ıncşğul obcağı ve ö ... 

p () s 1, A .... AR . Bu gün 124 davar . . nünıüzdeki hafta için 
._11m::s:t1~EJl!E!U&S111S1!1B1ımi ])ahili ve Vezirinin de Şama gideceğ·i ha-

MEZBAHADA: 

kesi!di da vetile Şa nıa giden ber alınnııstır. 
\1arın Sabah saat Enıir Atrnş gazeteci- ~ 

(o) da Savur, ~1idyat, 1 Belediye lnezbeha- lere bevanatında: Lnzkiyc intiha b mü 
Gercüş, Cizre posta- ı sında bu gün (~:ı) ko- w cadelesi şiddetle de-
lan gidecek, Öğle yun, (la) kuzu, (77) « - Haldonıızı nıü- vaın etnıektedir. Üç 
den sonra saat (ıa) te keçi, ( 7) oğlak ve dafaa yolunda bizin1 partiye ayrılan nan1-
Diyarbekir. Nusay - (2) sığırki cenıan( 124) için ya n1uvaffakiyet zedler arasında gü-
bin, (17) de Kızıltepe, pavar kcsiln1iştir. ya ülün1 var» denıiş- riiltülcr çıknıaktadır· 
Derik posta la rı o·eJe- ı l tir. '' azi yeti idare etı11ek 
cek, (~~)de ·ı~ren"pos- 1~-· Altın Piy8SBSİ.,..,..~ bııir ~arafıa~ları~- üzere _ora~a _giden 
tası gıdecektar. 1: ~! dan nnıtcşckkıl hır / Başvczır Murduın he-

Yarın al<şanı gi- .. ..-.~-:1·:::;17;~·;:;:::·7ı~;,::~::· heyet , Bcnı<la gide- nüz dönnıeıniştir. 
decek Tren hkispres- şudm. ı:ı • 

tir saat 19,~0 hareket 8

1°0~! -~Iınıı_ 
Hamid vv 1050 

edec~ktir· HC'ı-ncJ 100:; 1060 . 
~---------.. -----------

Mısır Kıralı Türt-Alman 
Ticaret anlaşması 1 Bir kaza geçirdi 

Davetini memnuniyetle kabul etti Ankara - Vekiller Londra - ~lısır ~ı-
l t

. I b 
1 1

. ralı Faruk jinınastık 
· · 1 . . , . 1cve ı nce '-'' u e( ı - 1 • • Berlan - 1\1. Hıtler satta .l\t Mussolını nın ., .,_ . . yapar. \:en bır kaza 

İtalya Başvekili f\1. 1 ziyar~tini iade edece- len l urk - Alman .. tı- geçir.nıiş ve ayağı 
.l\~ussolini'ni.n daveti- ' ~ini ltalya Ba~~rel~i- ~~aretanl.aşnıası, yuk· 1 b'.ırkulıııu~tur- Kırııl 
nı ın ·n1nunıyclle ka- lınc rcsnıen bıldır- sek tasdıka arzolun- bır knç gun saraY"' 
bul ettiğini ve ilk f!l"- nıiştir. nıuştur. <lan çıknıiyacaktır. 
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Çığır Mecmuasının 
53 ncü sayısı çıktı 

3 

Tifoya Yakalanmamak 
için ne yapmalı? Ankara da çıkan , .her 1,ürk gencine tav .. 

[Çığ·ır] n1ecmuasının siye ederiz. Fiyatı 10 
I 5:3 üncü sayısı çıkmış- kuruştur. 

1 - Akıllı. dü') iinceli in
arı, dib manma k :u\\ı 8il:1h
~ııır. hazırlanır değ'il mi ? 

l. de adamın en büyük 

U tnunı olan Tifo h:ıstu 
1 ııa : ılanarak silfıhlam-
ı? . 

~- K u \ ( tli, z:ılim dli~· 
11, sizi . iifıhs ız , hazırlık

ı bulursa üldtiriir degil-
1 ! Tifo mikropları da 
H •dir. Vii('udumızu aşı
bulurr:a ruhunuza (iiliiııı 

1tıanmı ! okur. 

Dr. Rafız Cemal 

3 - ('fifo) dünyanın en 

bt>Hllı bir ha talığıdır. İnsa

nı yakalaılı nıı, ya öldiirtir. 
vı> yahut insan i<:inP çıka

mıyacak dt>n•ct>Yt' düsürür ! - . ~ 

4 - (Tifo) hastalığı pı·k 

kun·Ptli olllu~u zaman çok 
.,iddf'tli ateş yapar. Barsak-
1:.ırı l'İ 1 rerleri bevni kallıi 

' t'l ' - ' ' 
yürPgi velba. ıl bütün \ ü-
cudu yakar, kavurur! Has
tanın dilini hazan simsiyah 
ya,ar. 

lı;;tc bund:m dolayıdır ki 

tır. 

İçinde bir çok fa
i<leli yazılar bulunan 
bu fikir, kültür ve 
genç1ik mecn1uasını 

(Tifo) ya lıalk (Karahuuııııa!) 

derh·r. 
5 - Tifo h:.u~talığı ~·apan 

Pek zehirli vakıcı kavuru-' . ' cu, öldiirücü bir mikroptur. 
Göz ile görülme~'ecck <k· 
n'cı1dtı pek kiiı;ük hayvan
cıklardır. 

- Sonu Var-

r~DCUK 
E~ Ansiklopedisinin 
t~j 

1 28 inci sayısı 
GELDİ 

Mar~in Gümrüt T a~uru Satın Alma Komisyonu Bashnlığın~an: 
'I'ahmin hdilen 0 

0 7,f> Güvenme 
Mlkdarl Bedel Akçası 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. Sureti İhale İhalenin yapılacaJ1 Gün, ıaat -
t Lti 26000 606!> 80 454 93 Kapalı 7.arf 10/10/937 pazartesi günüaaat 9 
Yaırı 47Ci0 4585 31 843 90 Açık Ekfiiltnw ,. .. 10 

lir CI " " 1~000 1589 40 119 20 ıo 
" " r. " " " ~ l orı ~uı -;ooo 443 10 :rn 25 " 

10 
" 

,, 
" " " . t 'Ziİlll 3500 740 55 55 99 10 

" " " ,, ,, 
" ~ıı Dane. i 4000 20f>3 20 15~ 9U 10 

" . " " " 
,, 

" 1 )t 80100 540fi 00 405 45 Kapalı zarf 12 10/937 Salı günü saat 9 
İl 

ql 27ü0 1549 7 1 Hi 18 A< ·ık Eksiltnıl' 10 
" " " " 3000 219 90 16 49 10 ,, 

" " " " " 3390 1299 39 97 45 " " • 10 
" " 

., 
()000 790 80 59 98 " " " 

10 
" " " 146850 14G 50 110 14 " " ,, . 10 

" " ü20600 8014 58 601 9 Kapalı z:ırf 13/10/937 Çar~awba günü saat 9 
7000 1003 10 75 23 Aı:ık Ek~iltııH· " ,, • ,, 10 
5000 341 50 25 61 ,, ,, 

" " " 
10 

" 1500 994 95 74 62 
" 

,. 
" " " 

10 
" 10000 2033 00 154 47 ,, 

" " 
,, 

" 
10 

" 7000 1Gö 10 12fi 10 ,, ,, 
" " " 

10 
" 280350 1G344 40 1~25 B:i K:1p:ılı zarf 21/10/9:37 Cuma günü saat ~ 

lüOOOO 19G-.?O 00 14.71 50 K:tpah nuf ., 
" " " 10 

\ - Yukaııda cin · \ t:\ mikcl:ui ynzılı (~·irmi) kalPm erLak hiıal:ınnda gösterilen güıı ve :;aattf• Mardin Günı-
'l\ huru kar:u gah hin:ı.sında t':ıtın alıııacaktır. .. 
~· Bu erzaklardan hangilerinin kapalı zarf ve hangilerinin a~ık eksiltme ih· alınacağ"ı biıal:nında göste-

r. 

~ 1 t Pklih~r . artnanwlt•ri hC'r gün saat yeuidt>n on dönlP kadar tabur satııı alına komi ·yonuml8. görf'bilirler. 
) Kapalı zarfla alınacak crzakJarn ait zarfları talipler lm nıakların hizalarımla gösteril ~ıı saatten PD az 
~a.t ı vvC'l komh~yona vnmi~ bulunacaklardır. 

Teklif nıeJ"tuplarınd:ı şartnam11rıin teınamcn okunup kabul l1dildiği, teklif olunan fiatlar hem yazı bf'ın de 
/ ıl ~ azılıp hak ' .. silinti olmayacaktır. · 
) 1 tt·kliler ·rzakların lıizaların<la gösterilen tt~minati Mardin Gümrük veznt'8İHP yatırıp :ılacakları v~zae 
I aııka tnektuf)i)e beraber :;;:ırtnaOWllİll <lönlüııCÜ ıuaddP. indı> yazılı \ CSİka)arJa lJirJiktt> gPlPCekJerdir. ~5681) 

27/1/6/11 
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( . 
Doktor - Operatör 

se 
AıneUyath r ıu, yen· .. meli) athane• 
sinde nıute i şera·tıc yaı•mnga 

lıaşlam-nştır 

Pazartesi ve Cuma günleri 
Evinde tukara\ara ıneccanen bnknıaktad ır 

Adres: Poatnbane yanında, Pnrk karşısında 

• • • • •• 

o~duınuzun 

Manevrala ·ına aid 
a b_·· ... ...,, 
--~·---

A 4 ıfüı..n .. a~d .. b, .. . 1 

• 

· ~ Tarafından çıkanları bu kıymetli ~ 
~ \te tarihi aibün1lerd'"'J sathk için ~ 

gelmişf r 

~umştm 
Gazete ·ez i erin den , .e atbaa· 
mızdan :.n·' ~ ınıız .• 

• 
ı 

,. ........................ .... "' 
: iDAREHANESİ : 
: Eski Haikevl Binıı11i Husus(Dalre : . , 
: Telğraf Adres\ : 
: Mardinde ccUlus SESİ» : 
• • 
'-····· .•.. •••••.&••··········' 

Yazı Makinasının 

1 

Bütün ~azı makinalarım geri~e ~ırata 
~eniliklere maliktir 

Maldn:ı almak is teyen er düşünıncde" 
H .. '-rmes Habyi tercih etnıeUidirJet 

••• ..:0.111-·ıı:m 

] 

akup n ağ • 
H(10 D." ıevi tuha\iy e; kn•ta iyt>", ı de~- At 

Porselen, Şe e ri ıı e e b a kaiife 
ın·tğ zas 

Birinci (':ı dd<· :\ UJlı:ırn. 1 G:J 

lfA 


