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l . u { ını yon ıra- <Yİtnıek üzre Anl·a- ---------
ık . .. ô "' n ta,ıhhulte hulu- radan ayrıln11stır. 
ulnıasına n1ezuni- · 

}
Yet veren kanunu dı:l Gen~raı. 1 buralar-
\ahul t · t' da ki fdbn \:ahırı ve e 1111s ır . l . 

· ıniiessese erı gezdil·-
li l~üyük 1'1illct n1ec- ten sonra yarın ak
. sı Pazartesinden 

1 

sanı Ankarava tre-
lf} .. - '-'. 1 )aren lü38 yılı hüt - lecek ve kısa hır 

Grız.<>tenıizin iç ~a~·fahı.
ı ı makin3~ :ı verilirken 
bir kaza olarak dökül-
düklcrilHlen diin çıkma:--ı 
l.lzını ge1on sayımızı tc. 
hirle \'C bu giin çıkara
bildik. Sayın okurlarıınız
uan 6zür dileriz. 

Bcrut 20 A . .\. -
Surivc Ba~vd~ili Ce-- . 
rnil ~1nrdHnı Parise 
yapacağı seyahat 
rn ü 11 a se b:, ti 1 e A n I · a -

r:ıya da uğrayarak 
'fürkiye-Surye dost
ltık :11ılaşn1ası hak
kında n1üzakereler
de bulunncctktır. 

Spor hareketleri 
Bu gün, Ayinsincide ikinci maç 

yapılacaktır 

Şehrinıizde bölge 

futbol birincilikleri 
ınusabaknla rına de

v~l nı cdiln1ektedir 
buaün saat 16 da 

ö 

A vınsinci ınevkiin-
d~k i salında Sarı 
l{ırnıızı ile Kırnnzı 

Sivah takın1lnrı ara-
J 

sında ikinci nıaç 

yapılacaktır. Bu ay 
içerisinde ~tidyat ve 
Cizre takını la rı ile 
l\1a rdin Türkgücü 
futbolcula rıda kar
sılasacaktır. . . 
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Seçme Haberler 

Az Uınür yahn Emniyet teş~ila
~!:.~!i!er:ıi~~l~,~~oı. tın~a ~eğişi~li~ 

., 

J arı işle nıe idaresi, Enınİ.\'Pt te:;kilftt k:mu-D~ırük hareket halinde bu- ııunuıı bazı ıııa<l<lelcriııiu 
luna o lokonıotifler- dPğ'i~ilmr~i hakkındaki 

l ·ı·k l kamın Lftyihası meclise Mazıdağının en son Ce
nup yamalçarı üzerine 

<. e nteşçı ı · e( enleri göııdt•rilıni:;;tir. 

Kırılmış Uçüt ~ir llçe~ir 
-4-

tasarrufa alışıtr· 

nıak nu~ksadiyle bir 
köıııür t:lsarruf ik
rn111iyesi talirnatnn
nıesi hazırlaınıstır. 

~ 

Bu t<dimatnanıe-
Derikte kahveden j len ve yine kendi ismi 

başka vakit geçirecek ile anılan bir dağın ye göre lokoınotifle-
bir yer olmadığı için aşağılarına dogru ya- ri n I< i lon1et re hasa
zavallı çocuklar posta yılm!Ş bir köy görür. ' hiyle tesbit edilen 
otomobillerinin gelişini Bu köy de aynen De- kö~nür sarfıy:ttın
çok büyük bir hayat riğe bemrnr. _ Aşağ·ıdan <la r. az köınür sarfe-

Layilıa <';.;:u:Jarıııa güre 
zabıta teşkilatı I.;ıııuıııi ve 

hu-:u::-i olmak iizre iki kıs- ı 
ma ayrılnrntadır, 'Uumunıl 
zabıta !'İltdılı bir ku\'\'Ct 
olan polis "" janılarıııadır. 
JI 11:::11. i zauıta umumi l a
ril'indP J...:ılan \ c Hususi 
ı~aıımıhıra g·üıT tı·~ckkiil ' , 
edip nıu:ı \'\en \'azifı>lcı· 

güren Z:lUJtU kUV\'etJeri
dir. 

de<rişikliği olarak kabul 1 yukarıya dogru kade- d 1 t f 
~ mc kademe va 1 . k en ere asarru et. T ~ .. ~ ~ 

ediyorlar Mamafih Lunuıı J yı aıa · · · e aut anunun a y.ük.·selir. Köyde hiç ye-
1 
tıklerı könıür mık-1 

kabahatmı yine kendi- I) 
şıllık yok, fakat e- 1 darına o-öre tesbi t 1 , 

lcrinde aramak !Azım rik ile 1\endisini ayıran d'l 1 b . l ~BgvlŞl·~ıı·~ 
Bugün Ortaok\ılda oku ·ı · ·· k'l t ı·k 1 · e ' ece\: nıs 1ette ı1r ı <ı uç ~ı ome re ı nr . . . 
yan yirmi kadar De· saha tamamile yeşillik 1111 veılecektır. 
rikli genç var. Bunlar Bunlar hem Dcrigin , 
pek ala kendileri i~in hem de Harami köyü- Siiahlanma 
kendi kültür seviy01eri niin bağ·çeleri, bağçe
ile mütenasip bir neşe !erin yarısı Derik. ya- Y arIŞl 
ve hayat kaynağı ku- ı·ısı da Haremi köyüne 
rabilirler. Masrafsız kü- ait. Yalnız Deriğe ya. 
çük gpor teşekküJleri km olanlar ayrıca bir 
yapabilirler, bu suretle isim konuyor: Kululıe 
hem kendileri için bir bağçcleri Bu bağçelcr 
eglence sahası çıkmış Deriğe çok yakın ade
olur, hemde diğer genç ta şehirden beş dakika 
arkadaşları uyandırıl- gitmeden hemen ağaç
mış olur. lara rastlamak kahil. 

Derik Mazıdağının 
en son cenup yamaç· 
ları üzerine kırılmış kü 
çük bir İlçedir. Arka 
tarafmdaki tepeye çı
kıpta yüzünü çöle dön
düğü vakit sağ· tarafın
da Harami köyü deni-

Londra ÜoTe-
~ 

nildiğ!ne göre l(a-
nada l ngiliz ordu
su hc~abina Hğır 
top 1 a r i n l <l 1 et 11 w ğ i 
kabul etnı; şt i r· Bun-

Bu bağçeler uzun nıüd- dan nınadn İngilte 
det Harami ile Derik re daha şinı<li<leo 
tepeleri arasında çöle 
doğru uzanıyor. V c hir Ka nad 'l ya 5000 nıi t-
müddet sonra zeytinlik ra 1 yöz si pa ris et
haline tahavvül ediyor n1İştir. 
Bu zeytinlik eami zey
tinliği diye anılıyor. 

Her halde cami vakfı 

olsa gerek. 
-- Sonu Var -

' 

f ransa Ameri~adan 
ıoo bombardıman 1 

Tayyare~i satın 
ah yor 

Paris- Hava Na-

Divanı muhasebat 
kadrosu 

I zırı, hüküınetin A- 1 

nıerikada n yüz boın 
hardıınan tevveresi ., ., 

satın alacn<hnı bildir-
, b 

Divanı n1uhaseba
ta ait işler kenıivet 

"' ve keyfivet itıbari-
le her -gün bir<tz 
daha arttığı için, 
bu divan kadrosu-

nun genişletiln1esi
ni tazarnnıun eden 

bir .kaıuln Itıyihası 

Büyük ~liJlet Mec

lisine verilnıiştir. 

ınistir. . 
Cunıhurreisi Ruz-

velt bu satıs nıua-• 
111elesi ne ınüsaadc 
etn1istir. Sipnrisin 

~ . 
i 1 k partisi sonteşrin-

j ·de tesliın edilecektir. 

Tekaüd kanununun 
1 bir fıkrasını c]pğ·i:;;tircn lft

~Tilıa Meclise verildı. Bu 
deµ'i~ikliğ·(• güre subay ve 
askeri memur okluktan 
s~ııra vpya olm:.ı.zllan pv

\ el talebe sıf:ıtilc yaban

eı nH·ınh·kctlPrdc tahsil 
ve st:ıjda bulunarnk av
det ed<>nler masrafları 
kendi tarafında!ı öden. 
mi~~e t:ıhsil ,.e Rtaja azi 
met ve avdet tarihleri 
ar:ısımln gPç<'ıı miiduct 
kadar. hiikfıuıet tarafından 
üdeıni;:;=sc ziıue<lilcn nıiid

tktin iki uıi:sli kadar tr
kaiit \'e iHifa ınütldctin
<lPn fazla lıizııwt Ptırıc-

uikçP. tekaiitliıklerini Üiti
yem iyl'('C·lder istifa ede-
ı ııiycrnkl,.rd ir. 

Bir Alman fen 
hey' eti 

T eföte çıkıyor 
Berlin - Hardenren

ten'in riyasetinde bir 
Alman fen lıey'eti yaz 
esnasında muhtelif sa-
halarda aı·aştırmalar 

yapmak üzere Groen
land' a hareket etmiştir. 

[r~e~ i~en ~adm olan 
deli~anh 

İki ay evvelsinc 
kadar, yukarı Mı 

sırda çiftçilik eden 
20 yaşlarında İbra · 
h İ ın Ha 1 i 1 is n l i n de 
bir l\lısırlı delikanlı, 
kt>ndisinden gayrı 
t~t bii haller fa rke
derek hastaneye gir
nıiş ve ameliyata 
lüzü ın ol111adnn bir 
genç kız ola rak Ç!k
n11ştır. Kendisi ne 
Üınnıülkaşif isn1i 
takılnııştır. Yen i 
genç kız şinıdi, di
kiş ve yen1ek pişir
nıeği öğrennıek sev
dasındadır. 

Hayvanların mek · 
te~e gitmesi 
Lazımmış 
Hayvanat mütabassı~ı 

alim Çak Milal, vapacn o·ı 
- ' ı-

işlcri öğrenmek için ha\ -
''auların mektcb~ gitmel~ı i 
lazım olduğunu söylemek
tedir. lngilterecle yeni hir 
çoban köpeği yetişdirmcl. 
istyen çolıar.Iar, eski küp(· 
~Hıı yanına bu yeni küpğ"i 
bağlamaktadırlar. Yeni kcı· 
pek ilk günlerde eski küp ı· 
gin hareketine pek ehemmi· 
yet vermemekte ise de pc·k 
az sonra eski köpk ten ı·o , . 
hanların çaldığı muktelif 
düdük seslerine karşı naı-ıl 
hareket etraesi lazim gel
diğini öğrenmektedir. 

Almanyacla da kanar 
yalara. ötmek öğretilmek 
tedir. Bu derslere kuı-;ların 

analarının yardır.ula;ı ol~ 
madan ötmeğe başladıkarı 
ğünden on beş gün sonra 
başlanmaktadır. O vakıt 
kuş karanlık bir oday~l. 
konrrıakta ve temamile ka
narya sesi veren ağaçtaıı 
yapılmış bir fi.Jetle kuşlar:ı 

<') ı ötmeleriöğretilme ktc 
<lir. 
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Trnhonı buh-.sıcı lkullnn ';ocu klarınca 
hir hast<llıktır k~n- ı kullannın kirli eli-
dini ve çoculdarını ni kendi gözüne Ye 
koru çare olarak çocuklannııı gözle
sık sık ellerini sa- rine sürıTıe bilhassa 1 

hunla Yık:t kendi knra sineklerden ka j 
1llt ııclil ve havlunu cın ev onu vasatn1a 

~ "' , 

Çocuk Esirgenıe 
Kurunnı Gene~l ~ler-
k~zi sıfır yaştan bir 
Y<lsına kadar cocu-. . 
ğ"un nnsıl bakda-
ccığını öğreten An
nelere öğütün Bi
r·inci ~~a vısını veni
den ba ;tırn1 ıştır. 

Birinci savı öö·üt \ _. ~ 
">H·er avhk ,·azılnııs 
ı·~~ tane "'•ncktuptur., 

l kinci sa v ı ö ğ ü t : 
nası\ Ço~uk la ı ın 

•• v 

g 
besleneceğ·i ni ve nıel 
n1alannın nasıl ha
zırla ııaca l.ını ölrre-.... , ö 

tir. 

Ht: r iki ö<>·ütleri 
~ ... 

istevenJerc kuru 111 

pa r~sıı c)la rn k gün 
deri r. «Ank:1radn 
bulunan Cocuk E-.. 
si rğen1e B<ışkcı nlr-
ğ111·n> bir yazı ile 
<ıdres bildinııeniz 1 

l<af idir. 

~ı~~at . . , 1 Belediye 
v~ ıçtımaı muavenet; Riyasetinden: 
mu~ürlüğün~en 
Vilü vet Encü--

ıneni nin venii<ri e-o 

ınanet karan nıu-

cihince hsekkül e

den ınüln~vaa ko-
J 

nıısyonunca Meın

leket Hastanesi in
şa ~} t 11 ı ela k u 11 a n ı 1 _ 
n1ak üzere pazar
lılda betona rına de
ıniri ve çinıento a
lınaca ö·ı nda n ta 1 İJJ-,..., 
1eri ıı '.!_~/.)/93~ ~;ar
Şa nıha crününe ka-

~ 

dar ( seraiti öö-ren-• . b 

n1ek üzere) Sıhhat 
l\lü<lürlü<»·ünde nıü-.-, 
teşekkil ko ın isvona 

J 

•nürncaatları ilan 
olur. 

19 /20, 22/~3 i24 /"25 

1 - İkinci kı~mı te~kil 
eden 'e ke~if bedeli 72(jo 
lira olan Mardin kasaba
s ı J:lc>ktirik tesisatı 4-G 0:38 
Cuınartc-.. i giinii ı;:ant 1 ~ 
de ~lurdin Bl'lediye C'ıı

cünıenind::! kapalı zarf u::-u- 1 

lile ihalt.•gi y:ıpılnınk lize. 1 
re :?4UO ~ayılı kamına tev- 1 
rilrnn t>ksiltnwyc <;ıkarıl-

1

. 

mıştır. 

2 - Bu i ~ t" ginıwk isti
~ c·nlC'r G-14 lira 50 kuruş 

muvakkat teminatla ka
nuııur1 tayin ettiğ-i vı• şa rt

ıı:ı.ıtwdr yrızılı YE'..,ııikleri 
:-ıyni g-iıııiin ~ant l 1 riııe 
kadar hc·lrdiy~ rndiınrni 
rei, liı:iııc· vermeleri lftzmı 
dır. 

:ı - 1 lt·kliler el{ iltıııe 
şt~rt ııa lllf' w .. pı ojplt• ri ~l ar
<l ırı bPkdiyesinde görı l'l'k

kri gibi ;) lira ınukabiliııdl' 
suretlrriııi alabilirler. 

4 - ihale günü saat 11 
den • onra gPlecPk teki it 

\ ler po ·ta g-eçikuwsi dahi 
1 olsa kabul edilmrz. 
. 3-4 1 
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~üitDö~ 
lnhis rlar Baş n ~· ürlüğünden 

İııhi~:ırl:ır Bitlis Ha~mfüliiriy(•tile Bitli~ Tiitiiıı Atüly<>~inılen aş~ğıdaki cech·cldu 
yazılı ycrkn• 1 l luziraıı 938 den nhı~·ıs U30 nihayetine kadar bir sene için sev
kolunac:ık Tiitiiıı, içki \ ' C saire bilclimlP inlıh~;ır ıııaddclPri ile bu yerlerden geri 
çevrilPl'ck inhisar maddelerine ait bo~ zunıf '•' s:ıirenin nakliye ücreti 7 /5/9'd8 
µ-iirıün<len itilrnrcn on lıf'~ gün mü<lıletle :tt;ık ck~iltıııeyc konulmuştur . 

.X:ıkliyat. ccdvrldı gürüldiij:tü üzere dört gruhn tak~iın edilmiş olduğundan her 
grubun mC'vcııt ~artnanu•::-inc tevfikan. t:ıliuinc ihale~i mukarrerdir. nakledilecek 
ınıkt:ır , e hc•r ıııalıallııı ıırnhaıııınen nakliye iierı·ti hu cı•dn:lue ayrı. ayrı gföıte
rilmi~tir. t1.liplt•riıı ihale giinü ol<.111 ~3/ö/!lBS l':ızarte::-i l'aat (14) de lnhisarlnr 
liitlis Ba:;;miidiirliip;ıindc miit1>:;:ekkil knıni::;~·oıHla hazır bulunmaları ,·eya ayni 
giiıı \ ' C ~:ı:ıltC' lıulunduklan İııhi:'ar daireleri \·a~it:ı:-;ilc, h·lğrafla eksiltmeye i'.5ti
rakl:ırı , <' ıı:ıkıl t•dilı•t·ck kilo ııııkıbrırıa g-iirt> tı·:;lıil edilen muvakkat tenıiıı:ıt 
paralarım ,, •. ~·a lıu mıktar lJanka tcıııirnıtıııı ınııayycn giinün saat on üçüne ka -
kadar Y:t ııwıkiir konıi~~·oııa \'eya lrnlunıiııkları lııhbar idaresine tevdi etmeleri 
\C ı:artn:ıım'ıl ki t•·f;,ilatı öğrenmek isteyenlerin yine ınezkür İnhisar idaresine 
ıniirataa11arı ilfııı oluıınr. 

Sevkiyat yed 

Bitli 'len Van 

" 
ih,ulp 

ıı Ucv~ı~ 

,, llnşkale 

,, Çü!Pmt·rik 
Yiiksekov:ı 

,, :;,eıııciiııan 

l' 
Hl'vt ii:-;~<·iJup ~ ... 

Bit1Lten .. Iu~ 

" 
Bulamk 

•ı 
Varto 

" 
< . .'apakçur 

,, llirıgiil 

:• Ah\fıt, 
r . 

., ~,n· ı~ 

" 
Mııradiye 

nitli f.t'll Siirt 

" 
Gaı~lan 

neşir i 
'ih·arı 

Mutki 

" 
1Ii1.an 
Sason 

Bitli:; B:1*miidiiı iye ti 
Atül\'CSİ 

~' 

Gidi:;: l)i)ııiiş 
s. I{. 

:~ 

5 
2 
!') 

8 
8 

10 
1~ 

') .. 
2 
3 
(i 

() 

2 
3 
3 

9 -
'"' 
2 
3 
1 
1 

s. K. 

Döııii ~ ücreti 
Takdir •'di len 
lıt•delin ~rarısı -

50 dır. 

İkinci Gurup 

25 
50 

üçüncü g u rup 

50 

50 

!50 

Dördüncü gurup 

:50 
50 

'Mamulftt 
Boş 

nakledilecek muhammen mikdar 

125000 
~0000 

14000 
25000 
22000 
1 f)OOO 
8000 

10000 

100000 
fJ6000 
42000 
15000 
20000 
17000 
55000 

Kilo 

Yekun 239000 

15000 Yekfm 300000 

80000 
8000 
7000 

10000 
3fl00 
3000 
5000 Yekun 116000 

27684 
2316 Yekun 30000 

4 --;- 4 

Mard' n vakıflar direktörlüğünden: 
Muhammen Bedeli 

Vakfi Cinsi ME-vkii Emlak No Lira Kr. 

Camii 1< l'Uİr l >iikkfrn Kazzazlar 75 150 00 
Camii Kt>l.ıir l >iikkfm Kazzazlar 77 320 00 
Canıii Kd1ir l>iikkfm Kaz.z.azlar 40 200 00 
l'rkulu l>iikkfm Haffaflar 70 50 00 
Urkulu · 1 >ükkfm Ilaffaflar 74 lf.lO 00 
Urkulu Diikkfm Ilaffuflar 7:3 50 00 

Yukarıda mevki Ye nıulwmnwn lıcılPllcri ya7.ılı (6) parça vakıf yerin mül
kiyeti f·mtlığ~t çıkarılmı~tır. İhale g-iinii <i/H:ızir:ııı/ U38 pazartesidir.Taliplerin ye
,·mi mezkurdc yiizıle un be~ teıninatlarile birJiktc vakıflar idaresine gelmeleri 

ilan olunur. 3-• 
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l D A REHAN ESİ' 
Eaki Halkevi Binasi Hwnui Daire 

Telj"raf Acb-eııi 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

il''''''''~~''''''''' e~~,,~,, 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

~1. Siret Hay ar 
Bacık!ıfrı yer : (ULUS SESİ) BBsımevi 

L2E ara. .. 


