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ürkiyenin barış idealı. 
( Akdenlzde ve Avrupada bir 

Harp patlama•ını biz TUrk· 
ler bil) Uk bir f acla add _. 
deriz. l•met İnönll ) 

, 

Ctıaahanelalaln davell 
lttaae on • ~lıdz Eyllllde 

1 toplaDtılarından birl
'1.a yapmıt olao Kama
• Nyon anlqaıa•1n1 ka· 
"• oaaylamakta sö•ter
)lk• .. k dayarhk 1 llr• 

'-ha barıt lcl.:a.ını veba· 
4ayanan aiyaaanın iç· 

va clddillğlnl bir da-

tôaterdl. 1 

Avrupanın bu giiııkii ~1a 
'e insaulığın ıııiişterek 

d·line çalşaııl:aıa diışen 
\·l~r; çok açık 'r sarni 
bir uille orwv:ı koycııı 

tııı Baş1ta1,anı•~ bıı top· 
111da süylrdıgi turi lıi N' U· 

arı da Türkiye Ciinıhu-
1llıiıı lıarı~, 9il•f'lllik \C 

ilŞnıa pı Pn,ipleı iııe da-
11ilıı caııd. n b,ı!!l lıp;ıııı lıü 
~ aıılanıile ifade etıııi~ 

ı.••- l\aınııta' ııı l.Hı chYarlığ'•, 
1fit11,n ;, ri i !" )

0

IP,lf'ri, 
<la.ha gi s rrnı \ti ki; dıııı 

llıtı gih r ıliK 'e b ·~ s .ı 
1 :ı, ı Pnrl barıı;;•ıı kökJrş 
• !"' 

lı e uoı...ııııaıı 1 er lıa•e 
.. f'n ü dt• y ıriiınıık i 
~1 ler)p eı e~l· \ t> ııırk ' e 
tıırı tok I::; ı•eı lı iiu11 hıı· 
111e i h;iıı eıı lıiiviik bir 
a'dır • 

~eni Tıiıkiyc ö·~deıı be 
1 aıış volıııı;la t:ı '-ip eı ti 
1'tt>11fl:

0

plerdr <l:ıinıa kPn 
"enf:ı:ıtıııı d• nvaııııı b:ı 
'e ırf&, cnW·iııı:r giirıııi ş 
- ?'J ı-taııı şı ır. Bııı111, iıı:-aıı 

'-•il&lııi evıiwiude öucw-

M. Slr2t Bayar 

li lıir adım ol:u:ık lrnı:-ıla 
clı~ı Nyon mıl·• .. ııımm.111 im. 
z:ı:o\ın ıa ve tatbiki ~ olııııda 
"ö~te di&i il"'İ , p va•dını 
~ ,.., "' J 

);ıı la çok iyi j,pat e ıııi'"' ir. 
J)üııy:ıııın lrn ghııkü deıt. 

le i ,.e icirapları har~ı!'lll· 

da t-n çok duyarlık ~ö~te. 

ıcn \H :ıcı tlııy:ın dcdet
lı·ı den hi ri dt1 

., iiphe yok 
Ttirkiyedir. Bu giiııtin ihti 
lafları keııdiııi do~ı ud:ııı 
du~rı:ya ılgılendirnwııır. iııe 

r:•f!ııırn .~' rııpada 'f' AkdE:'
ıı h,de bir harp p:ı t lanrnsı nı 

iııs:ıı.lık ic:iıı l.ıiiyiil: lıir fa
ria s:nınıakta 'e iıısıı11lığrn 
miişıeıek ~a:ıdeıi il;in bü
tüıı kııdn•tile ç:ılışıııaktaılır. 

Bıı h:ıkikatı, Tiirkiy• nin 
eıı t-elfı!ıiyetli \ e biiyiik de\
let :ıclaıııı lııöıılinuıı agwı. 

cla.ıı diııli) elim: 
( Akd.mlzd ~ V:) Av•UP ·da 

bir Harp patlamasını biz 
TUrkler bUyük bir facia ad· 
dediyoraz Türkly nin doğ
r11dan doğruya v~ i!k &nL· 

n ·de baLis m yzuu o!Dladı
ğı m ·s' lel "'r öııünd e ik n 
böyl ~ biT d Lş ~ttPn balıs • 
dl.im bir AYru· a Hubinl 
insan er için, h l iz iç n· 

1 d~ f .. Iak .t • ıydı~,,rımden:l r. 
Avrapn bu gllnnU vasıta· 

)ar önünde b "r yarım avuç 
kadar bir yerdlrkl; yenl bir 
pat!amadan bUlUn medeni
yeti klll altında ııömmek 
ibılaıah vardır. Bu meml • 
k!tın m~•'al bir v ·zlfedan 
V.! b 2yn-1mllel mtin sab.ıtt. 
inslinların miişt~r~k &aade
Ua~ manm•f blr iA•aD Ola• 

Bir çok Vekillerimiz 
Ankaraya döndüler 

Anknı-a 27 (A.A) -
Dahiliye, Adliye, ~l.t 

live, ~lüdnfacı, İnhi-,, 
SC1r1nr vl killeri le Ha-

rıcıye V c:kttleti veki-., 

li Nun1an ~lenen1en-

ci oğlu bu sahah şeh
riınize gdınişlerdir. 

HiTLER VE MUSOLİNİ 

Alman Manevraların~a Bulun~ular 
Ankara 2i (A.A} - ' ciye ve Hava n1üste

H i tlt·r yanında ~1 u- 1 ş·ı rları ve Aıniral 
solini olt~uğu h"lde t:~~ungnas1 Hitlerin, 
dün nuıııt vra sHha- Alnlan Harbiye ve 
~ı11de1 bulunn1uşl<ır ''e H.ı va N ızırları da 
1 ~dvH n Erldini Hnr- Ahısolininin nezdinde 

.; 

biy~ Reisi ile Har İ- yeıııtk yeınişlerdir. 

1 rak bir Harb~ mani olmak 
için elimizden geleni yap• 
maya mecbur olduğumuzu 
z.snnedlyorum •• ) · 

1 Kor~anlı~ı da iıı,anlığın 
ıniişterek di:şmanı . o1ar:ık 
k:ı r~ l:ıyaıı han~ rı 1'iirkiyr, 
... ·yoıı • n!aşm s ııda, k:•r<\ 
ı-oıılarııırla, de\ ri~ l' öde' iııi, 
açık <knizdp '':ızrfe güren; 
l•'r:ıı. :ı 'e lrıgilıe cı iıı j,tc. 

Y<'CPnlC' i~:..rJııııı kııılH·tida 

tıiliıııle C'-'ir ~emen.eyi' e dost 
ıurnılt -.et gemilf' in ya1ifc 
~öruwh-• iiçiıı Liıı atı gli-tere 
Mk lıer 1- olayl k \'(' y:ıı d m-
1 11 y ıpuıayı Htedııe a:m\t r. 

Kııınıııayırı , t' IJiikOınc 
•iı\ <liiıı)a lıa·1 .• ı yolunda 
~(i~tcr ıi .! i bu ;ı lfi"a \'C has
$:ı~iv('t ne kadar takdir ,.e 
ha~ ~.ıı lı~la ka ~ l.ıııır 'e al 
kışl.rnıı .-a de~ en ' a ı dıı·. 

Yoğus'av 
Wanevrala.rı Bitti 

Ankara 27 (A.A) -
,,. oğusla ,·y~da n1uh-

tt lıf sınıf larn men
sup dli bin askerin 
işt irtılc ile yn pıla n n1a
nt vra la r dün bitmiş. 
tir. 

Geçi<l Resıninden 
sonra ,·erilen ziyafet
le Naih Prens Paul 
ile hüktiınct er kani 
ve t cnt bi <1skerleri 
hry'etle• de h:ızır bu
luan1uştur. 

1 • 
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Ziya Kılıcözlünün -ı -T-el-ğr_a_f H-a-b';r-le-ri ........ J 
Dil hakkında verdiği konfrans 

miHi ruhu uynşturnrnğa ~ur- ., n g · ı er r; CÇt n ~ayıdan mabat -
Dil, duyğularıınıım :ı yna 

ıııdı,.. Bir insauın Milliyet 
sevgisi diliyle ölçülür. Oauıı 
için Türkçeyi Lcııiııısemt·yen 
Türkçeye hor bakan Türk 
de&ilrlir. Bövlı·sinia Tiirk n • 

topr:ıklarıuda yeri ve Türk 
ba\'ı aerının göl•··csiııdc hakkı 

.; " l:ı 
yoktur. 

Şair ve filozof Ziya Gö
galp: 

CU•el dil Tlirkçe bize 
Baıka dil ılçe blze 

diyor. 
Yani bizim :çin Türk 

topraklarında y:ışay;rnlar, 

Tüık b;ıyrağı altında bulu-
" naıılar için kıı::aca Türk O· 

la111:ır için rn t;iiıel dil Türk
çc<lir. Başka <Jiıler Türk için 
gicc gföidir. Gice nasıl her 
yönli karanlıklarla kaplar 
hiç bir ~ey dere, tepe in~, 

yokuş fark edilmez yolcu yo
hinu ')aşırsa, gecelı•yin ııasıl 

çalı~ına durur, h:-ıyat. durur 
sa baı ka diller d" milli ben-• 
liğiıniz için lıOyledh. Hıı;;ka 

diller ~ideceğinıiz ülkü ve 
medeniyet yolunu kaplar 
böylece önUuıiizil göreme 
ba~kal:ırının tesiri altıııda 

kalırız. Özürııüzü \'C özğeıı
li[!iıııizi yitiririz. ls·ikhii 
gider yurdıı y:ıbanml:.ır pay
bşır. Onun için Tüık dıli 

Türk yurdu ,.e Türk mille 
ti içiıı hay .. t ve s. a I• t do 
lu bir nur k:iyn:ığıılır. Yiııe 
Ziya Gög-alp diyorki: 

Arapçaya meyil etme 
t~ana dit hiç git•e 
~z aözU halktan öv ren 
Faaihlerden itltm ~ 

Arapçaya meyil etmek, 
lra.rıdan örnek almak he:.ta 
smda lmlunanlarm milli büu 
yede açtıkları yara ytiz yıl
larcn kanadı. 'l'ürk bii yüz
den uzun yı'lar kendine ~e· 
lemedi. Diğer milletler mil
li benliklerini öz ditleri!e 
parla'turak yıı• dlaı ına ruede. 
niyet k ururla1 ken Tti rk ii rı 
baş belası Csmanlt idaresi 

dn harnphı~tırınıı~a çalıştı. 

Halkın sfiıiinii kaba bultln. • 
Onun <ısıl. adırıı ağızlarına ispanya İÇİil yeni piianiar haz1rliyot 
alnrn(!ı ayıp saydı. 1 

l~/uılar \'C saı~.al.~r~a d~ Ank~ rn 27 ( A. A) - prı oyn 'nıes't· lesi h:ıl, ... 
ıu o .. maıılı,, •ozunıt tıır S 1 E'-. ı 1 • ı · J" 1 
aı .. m olarak kullandı. Dün .. Ull( ~ ~, .... li ısp es g~l- <llll a )'enı >ır p :1' 
Tüıkliikle değil Osnıanlılık- zetesi lılgiltert nin Is- h<lz1rlan1akla nıc şğtıl 
Ja iftihar eııi. t'akat ı;ulil olduğt!nu \e İngiltc· 
v~ rnylu 'fürkiin yahancı ~özlt·ıle doldurdu. rc·nin J,p~lO)"<lda cJ;ı' 

~~:..:ı bç~:~~~· .:~::::•• lar. O::irıı:ınlı dili \ 'C aRıııan- hi li H , rhe ni h;1\'et 
lı edehiy:ıt i dediğiın;z rıe~ııe 1 

... 

Sö, leri ) erini buldu. Par t \''°' ı·t il \'e l1tı 11tı ı 1 lc·' (u' 
'U "<tVfCtin irrrerıç ve gü- ~ r 

lak geı;mişiııe \'C üıılü ta
ı ihiııe dayaııarı TUrk keııdi
ııi gö terJi. l\tilli benıiı-ine 

öz <.Jiliııe kavuştu. 

Aı k~daşlar! 
Turanın bir eli Yar 
Ye yalınız bl" dili ,·ar 
Batka dil var.. dlyeal• 
Baıka emeli var 

TUrkUn vicdani bir 
Yurdu bic 1 o ani bir 
Fakat heplal ayrılır 
Olmazsa llaani bir 
Bıı süıle iıı rıe hüyiik ha 

l\İkatJ:ır ~Ciyl diğiı i hep ;ın. 
lıyorıız. İş•e dil de' rinıi btt
rııırı ic;in yapıldı. Türk rrıil

letin :ıyrllmaı bir hiH.ün 
lıaliııe getirmek ıçin yapıldı. 

B;•şka eıııcl taşıy<tıı tıa~ 

ka dilleri kal dırıııak için 
yapıldı. 

A rkaıl:-ışl:lr! 
'"]'ürk <li i dilleı in en 

zerı[!iıı ll'l"i ııdeııdı r. Ye· erki 
şuurla i~l··nı-:irı.,, Hu suz bü
yük bir hakikatırı ifaılc:-idir. 
Tüı k ılıli dil er iıı eıı zen~·i· 
ı.idir. Tiirk n:•)o;ılki iııs:mlı 

• ğın ,.c ııwd .... ııiyt'l!n <ınası 

i~e Tüı-k dili de lıütüu dil 
lcriıı arıasıdır. 

Fakat iı;imiz yanarak 
siiyli~ climki ötcdeı,beri hu 
dile l,,akı.ma1 lı. Bu dıl i~len

metli. Aslen 'fiirk oldukl:ırı 

halda 'J ürkliHHi tıcııim:-eme
ycn bazi k;ını bozııkl:ır har
cım t iirk k:ırıile. vo~urdııf,_ . '"' 
1 ırı 'e Tiirk keillil-lrri ii'lC 

ıine k ıırd ıı "lc1 • ı 
eıı giizıl yeıi 

vcı dikleı i gı ui 

ı-cr:.ylaı ıııda 

) aı 0aııcılaıa 

y;,azılarını da 

o • r' 

lünç Lir ürrıeği ıir. raher iki tar~1ftanJ:ı 
Çok cııj!in \'C z~nğin O· hiç birinin ga lebe!-tİ" 

lan Tiirk dilindt>n b:ı~kal:ırı le net iccl~nınt v ce~ 
!'Öz \ e öz aldı. Onııu k11ıl • 
reılı ,·aıl ğı başka dilleıiıı 

gcııi:;;leıı ... siııc ) a•·::dı Tiirk 
'"e cc e'>i IJiL hlc iııin kük 

h'r tnrzdcı t:ısv•\'e ti· 
,. ; • fi ı d a h Ü 1 Ü ı 1 ; Ü \ lı ~ 
dt:v'eı 1 ri topl.ı ,; ~~ 

Jii ine leıııel•·ı i IJ 1 ın11 tema. · {' · • 1 t ı 
ıstc ( rğıııı )'Hı~ıll~•' 

merı meydana çı~ardı. f 
v.· hu piti ı ıla hi l "• r<' 

Yurt<laşları uı ! 
hüku 1h t l• skili ,y;l' 

E ... kiderı eline k:ilem :ılaıı • ..... 
\'e bir iki satır karal.ıma Y' sİ ı ıİ güı t üğ'i1 Ü il 1 

yarnı<iya ç::ı.lı~an katip b8 
lalılarıııdaıı t:ııımıııışlar a ka 
d:tr herkes birşPy yazııı:ık 

Hh.ım gelıli!?'i 'l.am:m (Efen
dim, l\1:ıalle,ef 1i..;;ırı1111ız o 
deı ece mahdudki iıısaıı hi"
~iy.ıı mı ifadede azlııı ıııiiş!, i 
lflta girifd ar oluyor) ıt~ı lerc:i. 

Lhmnımıı d:ır '<leğ'iloli. 
Geçmiş·~ h;ı~ltuııp kalmak 
e:\l-i örııekten :ıyrıJıııaaıak 

Türkçeyi unutturmuştu. 

t ınlarc,ı Ar:1~ç·ı derin, 
A<·eınC'e ~iriudi. Tiirkç• ııiıı 
Ar;ıpta mah:.Jli olmadığı i~iıı 
k aleıııf' dc~il ağ'ız:ı (ııle a 
Jııımiyorıiu. Tiir kçe ,öyJ,.. 
mek, Tiirkçe ya1.mak b lğ·i 
sizlerin i:;-i sayıldığı için hiç 
kim"e hfiyle göı iinmek i::ı'c 
nıiyordıı. 

üıı..c:-:ini, yiik~ek i:-;• iı- la 
lını korıınıH~ırıı bilerı Tiirk 
ın;fü .. i ıli in' de ya 1 ı:ırıcı hıı

yııı üu 11~ ıııd ıı kıır•ardı. 

Onıı b L! irı, o ııı ıf,., ri 
ıııiıı, onu iıı,aıılığııı uili lı& 
liue koyJu. 

\'t' , tnwk lı <l i ı·. 

Buiğar oıdusuntıO 
~lanevı·aları 

.\ııl{;ır:ı 2i (.\ .. \),,,,. 
Bu f fr;ı r O du ·u ı\l 1"' ... ... 
11evralaı .. dü.ı geC~ 
h ışlanıış~ır. 

Di! Bayramı 
Ank·,ra 27 (.\ .. \) .. 

O i 1 B • v r ;,ı 111 ı d iil1 
ı n t> ı ı ıl .. k et i 111; z i ı ı hl ı· 

.y ·riııde ku lul 111 ı ıŞ 
• 

f 11'. 

--------------~ 
Yurrtaş! 
l'ru hon1da n a.r orıır1• 
Ga·z (•rind.-. hir şt!i''. 

~,. 
hen vnrs.ı \ 1nk•f e 
çır~nadan :nuuyeJl 
ol!. 
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Viranşehir Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmini Tahmlal llavakkat 

Miktarı Fi.ıti Hedt>li 'l'emiııat İhale Tarlh, gln ve Saab 
.......__ Claal 1' ilo Kuruı s. Lira IC. Lira Kr. ~ekli -
lJ il l~öOOO 12 60 157fi0 1181 25 Kap:ılı 5/10/ü.37 Suli giinü saat 9 <la 
l:),~ r Eti 3500 ıu 50 HH~5 551 88 Zarf ,, 

" " 
,, 10 da 

Ouım 2sııuoo ':) 5 6740 340 00 11 de 
" " " ,, " 

l::k ı ıı "k I' İı'İ rm esi 172'J00 1 15 1~78 148 35 Açık 6/10/937 Ç'ar~amba günü saat 8 de 
kııl~ur • 12000 8 50 1020 7~ 50 Ekslllme 8 de ,, 

" " " l>iıiııç 4100 16 40 672 40 t>O 43 
" 

,, ,, .. ,, 8 de 
l\ııru so~an 67110 4 80 2~8 10 21 (j t ,, 

" " " " 
9 da 

Alerciıııek 5100 7 80 3!.17 80 29 81 
" 

,, ,, :ıı " 
9 da 

Nohut 5000 4 85 242 50 18 19 ,, ,, ,, 
" " 

9 da 
Patates 8000 10 10 808 60 60 

" " " " " 
9 da 

l<.ıı ru F'asulya 6000 12 40 7.ı4 55 &O ,, 
" " " " 

10 da 
~abıın 3500 55 70 1~49 50 146 2t 

" " " 
,, ,, 10 da 

'l'oz Şeker 3000 55 30 99H 74 93 ,, ,, 
:ı " " 

10 da 
l;ay 60 340 00 204 15 ::lO 

" 
,, 

" " " 
10 da. 

~ıu·u f'zum 4000 13 10 524 3H 80 
" 

., ': " " 
J1 de 

8ade ya<'r nooo 91 40 2742 ~05 65 
" " " " " 

11 de 
/\rr>a o 480110 4 51) 2160 163 40 

" :ı " 
,, 

" 
11 de 

8aınan 35000 1 15 fül:'? 50 47 44 ,, " " " " 
11 de 

Oaı yağı 3000 23 10 '93 66 98 ,, " " " ıı 11. d• 

Vira.ı ş hirtie A~krri Riı1ik için 31/8;98 . onuna ~~dar lıir ~eneJik ihtiyaçları ohm cins. miktar, 1ahmini liat ve tahmini 
11edelleri gö,terilı·n 011 dokuz k:lleırı ) iyeı·Pk. yem ,·e yakacak tarı Un, Sığ'ır cıi ,.e Odun kapalı ı:ırfla ve diğ'cr on altı 
kaJeıııi açık ola :ık ek:-;ıltnıPyc konmııştıır. Eı..:-iltıııc Yapılacak ~iin 'e sa:ıılaıi de g-csterilmiş oldıığundaa i:-;b•kh o-
1.tıı) u k:ıpalı z:ırfl rırıı tayin e lilen saate kadar koıııi ... yoııa vt->nnelı~· i, "e açık eksiltmnye iştirak edeceklerin <le 
Yiizctc yedi huçıık teıııiııat ari e lıiılik e Vıranş .. lıirdeki S..ttın Alıııa Koıııi yoııuııa ınliraca:lt etınPlcri ve sartname· 
le, iıı de koınisyornları alııııııası il:1ıı olunur. 20/24/28/ 2 

Mardin Nafia müdürlüğünden Mardin Asliye ~1ahkemesinden 

1 
1 - Ek~iltm,·yc konn

"ll i~: ~hırıliı ıdc C•ııııhuriyct 
tt~f.ıYd.1111 y:ıı.ınllaki ar~a ti'Ze 
1 • 
1tte y;tp1Jac.1k cao: yat ıklı 
~ t ıhaı .e inş •atı. 
a ... 2 - E. as kC._if lıcı1eli 
~ '393 lira i:wde ııu f:eııeye 1 

U<ı.Pılacak o'an kısmı ( 16U00)1 

l tıtlık olup buııuıı (6, bin 
ır,..lık ıııelzemesi ırıe' cııd 'e 
l()Ü{)Q) linı Si rrnk d İlli r. 

,,. 3 - Bn iş,_. aiti ş·ıı tııa· 
~p ı d \'(: e' r;ık şuıı .ır ır. 

t.. A - Eksiltme ~artım · 
"'l{! i 

U - :Mukt\'ı 1enanıe 
k C - Hayıııd rl ı k i~'eı i 

1 
llt>l ş rtn ıııesi 

it .D - J(e,if, Tah1il 'e 
t l'İ fi.ıt cr<l' elleri 
~ - Proje 

11 • l~te~ eı.Jer bn ~arın 111e 
tlı jlardiıı ,,fi,ı ılai e:-h }f> 
ı. . 

ı '1.\'H d ıiıııi Eııciimeııi ka-
ıı · 

~~ 'ıtıdı· gCire hilıder. 
ıı/'d 9::n · lı güııü ı;:;ıat 
~ •la k:ıp:ılı z:ırf ll"••li'e 
ll.trı:n d . i E .. d . 

\tl aıua ncuwen 441-

. 
re,indr. ihale~i yapılacak bu 
i.,iıı f alib'eı i tı•klif zarflarını 

kanıınıııı tarifi "eciltlc iıııla 
ile ıh:ıle giiııii olan s:ılı gii. 
ııii s:-ı:ıt oııa kadar ~lardin 
D.ıiıııi E· c·iıneıı Biya8• tiııe 
verPcekler·ıir. İhale saatın. 
<laıı soıır:ı ,·erilı1<'ek te1'lıf 
zaı fları k b ıl etlilıııiyr<·eğ·i 
gilJi .Pot"tada. vaki :,!f'<;İkme 
lerıle mazeret te~ıdl etıııiye
cckıir. 

~1ardindc öldürü- l üç r y içinde gelib sıf-
1 füp burada kiınsesi ederini beyan etınel
hu'unnıadıöından do eri ve bu ıniiddet içi
la "' rna lı t;"'·bit edilen nde nıuraca<lt vuku 

bulınadığı t;ıkdiı de 

5 - Ek..,,iltmcye gire hil 
ınek h:iıı ı~t kl ık·rnı ( 1200) 
liralık tcm:nat :ıkçe:'iııi \'er
mesi ' e 1 /Teııı ııı ıız/937 ta 
r:tı ve 3645 :-5ayılı resıııi ga 
1.ete ile rıe,ir 'e jıfııı olunan 
mütealılıidlik 'ı> ik:ı~iylı· Mft 
lı v:niy• ti lı:tkkııııla Ticuet 
od.ıSınllaıı alııı~m lıel•rc, i ve ,... . 
i~in ehli olıhıfrııııa da:r eh
liyet 'r.sika~i •• i gli .. ıermesi 
ş-ııttır. 

6 - E\ r:ıl. i keşfiyede 

c):.lıil 'e hu iıı, .. ;ıt iı;iıı v:Jk 
tiyle tılıınn • ş ol.111 'e hali I 
hazırda mevcud bulunan 

1\l id vn tin si ti K.den 
J . 

ınch nt>d kızi serına-

y' ayşenin 111in1scısı 

alcıcaldısı vnrs1 kan- ı 

unu ınedeninin 53J\'e 

513 ündü nıücibince 

ınirasın hı1zineye İnt

il<HI edeceği ilan 
olunur . 

------------------·-----
Çığır 

Ankara<la çıkan 
[Çığır] ınecrnuasının 

(6000) lir:ılik in~aat melze. 
me. iui flı•miitcahlıiıliıı ay 

nen ı!akıd ılıu~auili!llle ka
uul eylcuıe:-.i mecburdur. 

· 53 üncü sayısı çıknuş
tır. 

7 - Rtt iş hakkmda da. 
ha fa·ı la m;ılOrmıt almak i~
reyı•ııl•·riıı ~hm.lin Vilfiyet 
Eııciiıneııi.' le :Mardin .Nı·f~a 
daireı-iııe ruürac:ıaılan ilan 
oluuur. 

İçinde bir çok fa
iddi vazılcır bulunan 

"' 
hu fikir, küll ür ve 
g~nçlik mecn1uasın1 
her l'ürk gencine tav .. 
siye ederiz. Fiyatı 10 
kuruştur. 
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Doktor - Operatör 

Saim esen 
4) Ame'(l atlarını, )'eni amt•li) nUuın~· 

shıde mutedil ~_.ruitle ~ upnuığa 

• • • • 
başlannştır 

Pazartes: ve Cuma günieri 
:Evinde fukar:d a ra ınccc: . neıı h:ıkın:1kt:u!ı 1 

• Adres: Postahane yanında, Parl' karşuı:ıda • •••••••••• •••• •• • 

O· u uz n 

Ma evrala ıııa aid 
" ,. 

aı 

~ Tarafınd 2n çıkarı 'an bu kıyınet!1 
\tetarihi a büm!eıde:ı ~at ·ık için 

ge!n1 · şt:r 

,.e 1' atlına· 

• r 
t"············· ···············~ 

İO REHANE~ = 
1 E ki H..t luvi Bin si Husu_i D.ıire ~ . ~ 

es1 : Tclğraf Adr s\ 
: !\ ardi l ' « ı ıs S ~Sİ» eı 
• • 
~ ················~····~····••': 

Yazı akinasının 

l 

/ 
/ 

ü~üı yazı a i 
yri i 1. 
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