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Ha mc·ye Ve d ·n 
ayrı dı 

. Rüştü Aras, S"riye yoliyle geliyor 
Ankara 15 A. A. -

liariciye ''ekili T. 
Rüştü Aras dün sa

ha h Kahireden, ak
'an1 üzeri de İsken-

deri veden ha re ket ., 

ctnıişti r. 
Rüşti~ Aras, Ya

. purla Beyruta gel

nıektedir. 

Bir Tokyo Telğrafı 
• 
ın e Çan Kay· 

Bacaklarından yaralandı
ğını bildiriyor 

Ankara U A. A. -
1 

Bir Tokvo telö·ndi 
"' ..... 

Cankanasın Japon 

tayyareleri tarafin
dan boınhardunıan 
esnasında Çan l(ay 
Şekin bacrıkl~ rın .. 
d~1n yaralandığını 
bildiri l ıuekted i r. Çan Kay Şek 

Zıraat Konğresi 

Soviyetler Birliğinin 
1
kamutayda 

Anı_~ar~ 1;3 A· A. - 1 Yeni Ankara Büyük El · · 
Bugunku karnutav l ÇiSi 
toplantısında ru~- Moskovadan hareket etti 
nan1ede bulunan ka-
nunların ikinci n1ü
zakereleri y~ pılnıış · 
tır. 

Muğlada 
1 Kar yağıyor 

~luğla 15 A. A. -
Her tarafa ynğ·n1ur 
ynğınaktadır. l\luğ
la civctrındaki dağ
lara knr düşınüş
tür. 

Moskova 15 A.A. - elçisi Trentiyef Tür
Soviyetler birliğinin kiyeye hareket et
Ankara yeni büyük nıiştir . 

TunU:J~01ta 

Bir Arab Cemiyeti 
lağvedildi 

Ankara 15 A. A. -
Tunustan hildrildi

ğine nazaran hükt"ı-

. 
n1et, düsturu cedid 
arab ınilliyet pren

sibleri ceınivetini 
1ağvetnıiştir. " 

Frankocuların Urfanın Kurtuluş 

İleri harekatı devam ediyor yıldönümü 
Urfu (Hususi) _ Urfa 

Ankara 15 A. A. - 1 tine dev< 111 ederek kurtuluşunun 18 inci yıl 
Sa rn gosa nda n bi J<li- ~f ra i rru ra \'I t•le o·e- döniimü on binlerce Ur-
ri livor: Franko kı- . ?' I ·

1
. b j f~I.mın çoş._kun ve ıçten 

,, . . çırn11sercır. Lıı t h taa tı ılerı hareke- · l eza uratile kutlu-
landı. 

23 Nisan Kn~oOormc§lk hazırlıkları 
Çocukları sevindiren bir 

Ziraat Baknıılı!\ı büyük ıilıııiştir. gündür. lfil@lh lf' Ü 'il:~~ it O 
ziraat. konğ'rcsi hazırlıkla- <.ay, zirai ıniicauele, 1 

rına devam etmektedir. tıilohr. husu::-ii idareler biit - ÇO ,. k· ı · b • Kurulmuş bulımaıı hütiiıı 1 çc·kıindm verilPCPk zir~- "rzı•dileeck ul:ın hiitiiıı lııı rum- s 1 1 şosası ve bır 
komisyorılar <;alı:-:ıııalarıııı ııt ve ha) tar hL:::eleri ,.c lflyihaları. proı.rraıııl:ı!ı ,.c k •• bitirmişler \'(' lıazırlaLlık diı;-rr projl'ler ile meyve, 1 raporl:ırı te'rnir ettirmek oy su altında kaldı 
lan kanun projeleıirıi '" pamuk 'e diğer ııı:ıhsul- kararındadır. Btiyük'zira-
bakanlığı11 türlii şiibelcri- Jcre aid raporlar, pulluk at koıığresinin bir hatırası 
ne aid raporları bakanlık ı ve ~uni gülıre işinin ger- olmak Uıere Ziraat Ba-
makamına vnıncğe baş- I cekleşme~in_~ te~ıin c.de~ek ~a~lığı ü .. ç renkli ve iizP-
lamışlardır. Bu cümleden projeler onumuzdt>kı gun- rındc lrng-day bnşa~ı ile 
olarak zirai asayiş kttnun Ierde bakanlığa verilecek konµ:rc•yi sembolle belirten 
projesi dün bakanlığa \'C- tir. Bakanlık l:onğn'yc rozetler gctirtmi~tir. 

, 

Çorun1 15 A. A. -
Kız .. ılırnıa k taşınış 
ve lskilib ile Çorurn 
arasında ki şosa nın 

bir kısnu ve Kara-

bulun kövii su al-
" 

tında ka ln11ştır. İn-
sanca zaviat vok .. 

,; ., 
tur. 
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~HAYAT VE KAiNAT ~ 
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Yazan: Sedad Y esugey 

- 41 

Giineslerdc milyonlar- ' side ,·:rnlır .. Fakat bu . . 
ca ve ınily:.ırlarca sene tehlike altı yedi milyon 

ŞEHİR ve 
İLÇE 

11 A B E R l.1 J;) R 1 

Sayı ~01 

Maniler 
Derleyen: Kılıçöılü 

- 79 -

Kara tavuk tepeli 
Kulakları küpeli 
B:ına evlen di:vorJar / 
Şimdiki kızlar şüpheli 

-80-etrafında dönen bir ~ok sene sonra varıdır. 
yıldızlara, ziya, elcktirik 
hiilfüm h:ıyat verdikten ] Giine~ te ya\'aş ya\'a~ 
sonra ynv:.ı~ yavaş ue- hararf't sarf etdği için 
yaz mavi, san ve ııiba- soğunıakta ve hacnıt kü
yct kırmızı Lir renk ::ı la-

Domuz 
Müca~elesi 

6550 f 
• ~ J v Kara tcıvuk kaz gibi, 

ıuan uag1· K~n~dlar~. s.~z gibi, 
.

1 

Donup donup bakıyo:, 

~ü lmcktedir . Mesela on 
eak, Uıcri bir kabukla 

trl~ı Ni~annili kı~1gibi. 
ürtiileeek bu şekle gir- yedi milyou sene sonra. ı 
dikten cama artık kendi- hacını ~imdiki lıucmmın 
~iııl', netle etrafında dö
n~ıı seyyarelere lıir lıay-. 

rt olur. Eğ·er bu şıral.tr

da yeni tc~ckkül etmiş 
Lir güneşe tvs~düf eder 
ona takılarak bir peyk 
~Pklirnle dönebilirse ya.. . . 
Y~tş ~·:wa~ iizerimle lıa 

yat te~ckkül edebilir. 

düette uirinc inmiş ola.-
caktır. 

O zamanlarda dünya-
mıza gden harareti de 
c;uk azalmış olacak, dı~. 

ı.il donucnk , havadaki 

su buharı da kar seklin 
' 

de Yerlere dökülecek kar-., 

bon dioksit. Azot ve ok

sijen yaui hava da sıvık 

(mayi) haline gelecek o 

zaman denizler a7.ot ve 
oksijen gazlarının donma
sıııJan meydana gclıni\) 

01 acaktır. 

Gecen l\Iart avı , ~ 

içinde (3Gl) n1artin 
fişegi s~rf edilerek 
102 yabani Don1uz 
itlaf. ediln1istir. 

~ 

Bağçuvanlara Kü
~ürt ~ağıtıMı 
Bnğlarda zühur 

eden hasta lıkların 
ö nü nü alnıak üzr e 
Ziraat dairesince 

Vilayetinıiz zirant 
dairesi bu yı l içi o
de nüıuune fidan
lığında yetiştirilen 

6550 adet n1eyvdi 

ve nıeyvesiz ;1 ğ<ı ç 

fidanı pn r:-lstz olB

r~1 k halkCl dağıtı l -

n1ı~t ı r. 

Bağçıvancılara 400 
J i ra lı k l<i.ikürt tt-vzi 
e<li l n1İştir. 

Bu olay (bfülise) ol
mazsa kendisi gibi sönüp 
kararmış lrnynt devnısini 

çoktan geçirnıi~ olan ve 
serseri serseri dola~an Lir 
diğer yıldıza c:aqıar. Bu 
muazzam kitleler saniye
de 40 - 50 kilometrelik 
bir sür'atla devim halin
dedir. Bundan dolayı bu 
c:ırıHsmadan hastl olal!ak 

Güneş esmer kırmızı 

olacak ve sonra. tama.mi
le bir kabuk ile bağfa

naca k veya fezada ken<li 
gibi sönnıüş bir yıldızla 

L Seçme Haberler 1 
, , 
hararet pek ın ü thi~tir. Ve 
bu, ölmiiR ve söumüR olan . , 
koca Uleınleri yeniden eri-
terek LinlenLire Ctiki şek

liııi meydana, getirir. Bu 
esnada mc~cıa hidrojen 
ile helyum yeni bir nebü
löz meydana getirebil~

ceği gioi, iyonize olnıi

~'aıı parçalarda yeni yıl

dız basil edebilir. 

Bu ııeticGyi uize, dün
yamıza bayat '·eren g-ü
nr. • tatbik eclclim : 

çarpışacak yeniden ha
yat bulacak ve yahut 

İngiltarede yaz saatı 
Bütün ingil tere

de yaz saa tı başta

V ega yılcltzının etraf ın<la 

1 

n1ış, 

bir seyyare gibi <lönme- t saa 
ğe başlıyacak. 

SC\ a tler birer 
ileri a lann1 1ş -

- SON -

tır. 

Yuğoslavya~a 
Dehşetli soouf( ve kar 

BU GÜNKÜ ·-
KMLon cliuk:ıit deni- h p o s 'l' A ı .. AR Ynğos1avy~da 

1Pn ve konıiirün y:rnıııa- l.am.:'Jemmımz::~E'iliaiııa~ı~ j dehşeti i soğuk in r 
smdan, teııı ffih>ten ve cır- Bugün gelecek. tren 1 başlanııştır. Bosna-
g.rnik maddelerin kok - 1 l · J 
ıııasrndan <la Iıasil olur. postası yoktur. ı ( a ycııt( en yağan 
Bu cbim diiny;muı so~u- . ' kar n1ünakalatı hay-
rna~ına ınarıi oluuğ·u kin Saat O da Cızre, li o-üçlc stirnıistir. 

Ruzveltin 
seyahatı 
Vaşingtoı:ıda se lc\-

1 hivett8r n1ahafiller 
1 ., 

! Ruzveltin tenınıuzu n 
ortalarına doğru par 
Jen1entonun tatil dev 
resinden ist:fi1de ede
rek Antil dt: izin<lc 
veya Galapagus a 
dalarınd,1 b:ılık aYı

na çıl<e1cağını teyit 
etrnektedirle•·· Ruz 
velt, İndianop.lisis
ıninde 10,000 tonluk 
veni bir kruvazörle 
~eyahat edecektir. 

fayualı lıir cisim olarak l\1idyat , Gercüş, Sa- b • -s 
~~~~~~~~~~~~~---'~----~ 

Tevfik Fikret ve Şermin 
sayılabilir. Bugün lıa \'a- vur, Derik ve Kıztl-
d:ı bulunan bu gazın bir- 1 tepe posta an 1!İ-den ortadan kalktığ·mı .._., 
farzetsek hararet 20 de- decektir. 
rece birden düşer, iklim 
scrtle~ir. 

Yalnız bu gazın ço
ğ·a lm:ısı ve muayyen bir 
değeri geçtikten sonra ha- ı 
vatı vok cdeceX-i tehlike-~ .; o 

Öğleden sonr a Di
ya rbek i r postası ge
lecek, saa t 18de Tren 
postası gidecektir. 

Muharrirlerimizden Bay Ziya Kılıçözllinün 
ilkokul öğrenicileri içjn hazırladığ·ı ve yakımla 
kitab halinde basacanımı z Tevfik Fikret ve Şer-

ıı:. ' 
min adlı eserini biı' kaç gün sonra gazetemizde 
tefrikaya başlayacağız, 

Bütün okurlarımıza ve billiassa öğretmen ve 
öğrenicilere bu eseri tavsiye ederiz, 

Kara taş boyanır mı? 
Öpsem yar uyamr mı? 
Bit· yastıkta iki baş 

.Buna can dayanır mı ? 

-82-
Kaya dibi kar imiş 

Günden yanı erimiş 
Otuz iki meyvenin 
En tatlısı yar imiş 

-83-
Sular akıp gidiyor 
Bendi alıp gidiyor, 
Çobanlıkta büyümüş , 
Hatır yıkıp gidiyor. 

-84-

Yı lan aktı kamışa, 

Su neylesin yanmışa, 

Allah sabırlar versin, 
Yarından ayrılmışa. 

Kanatsız 
Kelebekler 

So n def<l kutup 
sey<ı ha tine çıkan 

heyet a zasının ver
diğ i iza hata göre 
K u t upta hayat va r 
dır. Heyet Grenla
diya'ya geldiği za
nı<l n, burcıda ka nat 
sız s inekle r görmüş 
tür. Yapıla n tetkik 
le r sonunda Cenup 
ve şinıa l kutupla 
rında kanatsız ke
lebek ve sineklerin 
y'1şnd1ğı tesbit edil
nıiştir. Bunların yel 
paze şeklinde kuy
rukla rı vardır. Bu 
kuyruklar sayesin
de çekirğe gibi sıç 
ra yarak mesafeleri 

• J 1 
ka tetn1t!ktediler, 
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Romen Basını: 

~omanyada Korunma Öğütleri 

Partılerin ilğasından sonra 
Trnhonı elenilen güz 

hastalığı pi:;likteıı, l\lik
roptau ileri gelir. Bu has. 
tahktan korunmak için 
\'ÜCtıd llllll7.ll. üst \ 'C b:ı~ı

nızı temiz tutmalısınız. E
linizi. yüzünüzü günde lıir 

kaç dafa salıuııla yıkayı
nız. Pm·makl:.rınızı gözü
niiw gütiirıııcyiııiı. 

Başvekı·ı p · 
Kr. ı· atrık lıliron 1

• 1Yaııın b. · 
n ~· ırınci kaui. e~ı, kralı .. 
ıu n otcdenberi ar-
tota~et tatbik euegeldigi 

ı er r••.. · . 
şekı k ~Jınıı rııe.,ru hır 

, ~ oyacak veni kanuıı 
e a"ı" • '' ' ı ta · ·r :' nzııu etrııek va-
zı esıvJe 'k . 

.' .J ı ·tıdar mcvkiirıe 
getırılınişti. Kabine hazır-
ladı~, ı. . 

8 .0 . uu yenı kaııuııu e-
~ ıyı, gec;crı a) ııı yir.ııi-

sındA ı ·ıı . . ııı etııı reyıne ar-
ıetnıisti. ~Iemleketi veııi 
huv t· ı · · a a rn vu~turacak olan 
bu kanun, nıilk·tiu ekseri 
r•ti nıutıakn~ı tarnf)ndan 
abuı euilıııhstir Bu suret 

le deruhte ettiği nıiilıim 
'azifeyi b:ışararak nH m
lekette ınatlup istikrarı 
teınine muvaffak olan 
Aliron kabinesi kendilt>r!-. ' 
nın daha fozla iktidar 
~tıvkiinde kalıırn.l:1rıua j 

1uı~~ kalmadığı kaıı:rnti- I 
d
e ıstıfa etmiştir. Bu vüz 
en h ·1 ·' ka ası olan kriz de bir 

Krç 
1 
saa~ ~evaın ctnıi:;;;tir. 

.. a k.tl.ı11ıeniıı tcskiliııc 
ıkınci .ıef· · . 

. u a olarak p:ıtrık 
Mıron·u ır . . 

ıeuıur Ptmıştır. 

Başvekil patrik Miro
nun ''u ·ı. . ı. . b. . u ı -ıucı ka ~ırıesı 
ırıucisirıdon oluuk<;a fark 

lıdır. Bu kabineye de' !et 
nazırı vlarak e~velki ka
Linede buluıı:ın eski baş
''ekiller ithal edilnıemi:;;tir. 
~raı tarafından yeni mü
~ırn "azifclerle ta' zif cdi-
~t.ek tekrar iş uaşına ge
~ırııen işbu yeni kauiııeniu 
•lk icraatı bir saltanat 
lllecJisinin tesisi ve t1iyasi 
fırkaların ilgası olmuştur. 

Meclis azaları munzam 
mühim vazifelerle de tav
zif edilebilecektir. 

Siy:ı~i fırkaların ilğ'ası
na gelince: 

Yeni kanunu csasiııin 
mi11et tarafından k:ıl.rnlii 
üzerine hikmeti '>'iicııtları
na lüzum ka'nııyau mev
cut siya. ·i partiler, csa:::ıeıı 
bilfiil rııülğ';ı ,·:ıziyf:'tindl' 

idiler. Bu defa ba:;;' ekil 
patrik Miroıı kabiııe ... i ta
rafından nt>~redilen kanu
nu nıahsm~la bıı fırkaların 
hukukı v:.ıziyetlcı i de h:
kemmtil Pttirilıııiştir. Bu 
ilga kpyfiyeti efkari uıııu
ıııiye iizer:ndt' lıiç lıir tP
sir hasil f•tıııeıni~tir. Ga
zeteler de bu lımm: lı~ık

kınd:ı hiç bir nıiltalca yii
rü tıııeınek ted irler. 

Y:llınız Curentnl g .• zr
te...i "Partilı1 rin ilğasından 
sonra~ IJ:ı";"lıkJı m:ıkale~irı 
de sövle dh·oı .. . ., . ' 
· "~iya~t parıileriıı ilga-

ı;;ı, • İ) :ısi :ufaınl:tı·ın yt'r 
ltrine kaim olacak devlet 
adamlarına Hizum g-östn
mektr.dir. Yani, kısmen 

n:ırtilerini dfü;iinrn siva t .r- • ., 

adamların millet içiıı to. 
taliter rejimi düşiiııen a
daml:ıra tahavvül etmesi 
demoktir.,. 

Tı ahoııı ha:::; ta lığı gi'z 
(:ap:ığı ile ctr:ıfa y:ıyılır 

ve bul:ı~ır. Hu sı.: bent en , . 
gözü çapaklı, :ıkırıtılı kim 
f'elerdeıı Eakınınız. Böyle 
adamların ıııeııdil, haslu, 
'astık vorO-an yüzü ve • ' • t:> • 

siirıııellenlik gilıi P~yala.-

rmı kullanmayınız. 

Trahom on çok kiitiük 
çocuklara musallat olur. 

Çocuklarınızı daima 
temizleyiniz.. Giirnle hir 
kaç kerre ellerini. yiizleri
ni sabunla yıkil~'ıııız. So· 

, l\aklanhı: tozdi.l, tol'rak
larcla o:·namalanna ıııii

saade etmeyiniz. 
Analar, BalJalar göz

leriniz çapaklı ise ,.e akın
tılı iken yavrularınızı ku
cağınıza almayınız. Göz
lerini kendi uwndil \'C ör
tülerinizle silmeyini1 .. 

Trahomu a~ılayan ka
ra sineklerden sakınınız. 
Bu pis lıay\'aııları yiizii
nüzc kondurın:ıyınız. Ül
diirüııüı. Gnzleı iııiz IJasta
laııınca ht>men Doktorla-

Maır<dlün 
Vilayet Daimi Encümeninden 
1 - Eksiltmeye konu .• artnamcleri Vilayet t'TH'ii 

Jan iş: mrııiyle Marc.lin .Nafia da-
iresindc g-örcbiliı ]er. 

rnııza ko~unuz. Sizi <;abuk 
ivi ederler. 
• Ot~uların ilac;I:ırını kul 
lanmayımz. Bu ilaçların 

ht'pisi zararlıdır. Gözleri
uiz.i kür <'tlt>r. 

Gözlerin izi il:lçl:mıak 

ve ~izi köı l:ik tt•n koru
mak ic;iıı de,·Jpt f'n iyi 
ilfü;lan ve doktorları aya 
ğınıza katlar ~nnderıııi~ 

tir. Ciimlrnriyetin bıı l>ii
yiik yardımdan i~tifade 

t•diııiz lw.stanclcriınizc \'C 

bakım evlerimize koşunuz, 
ilaı;l:ınınız. 

Saülık Bakmılı!Jı 
Trahom mU.cadele TeıkUit 

Mardin 
Vakıflar Direktörlüğünden 

Vakiflar genel direk 
törlüğünün emirleriyle 
ooardince Süryani Ka
dim kiliseleri vakfının 
eski intihaplisi Rahip 
Hannanın vazifesine ni
hayet verilmiş ve mez
ktir vakfa genel direk
törlüğün 206900/11 sa
yılı emirnamelerile ge
len talimatnamenin 2, 3, 
4 ve 5 inci maddeleri 
hükmünce bir mütevel
li seçilmesi !Azım gel
miş olduğundan bu va
zifeye Süryani Kadim 
vakfı cemaati tarafın
dan talip olanlardan i
cap edenlerin namzed
liği tensibe alınmak üz 
re onbeş gün zarfında 
vakıflar idaresine mü
racaat eylemeleri i){ın 

olunur. 16119/2a 

~arttır. 

-
-
-

Sayı 901 
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1 - PİYASA -
Cinai 1 İCllo•a 

IKr. ıı sD: 
Hııi!d:ı~· 4 1 

Arpa 3 ı· 50 
lJıı c Hir çuval)

165b-, -

! lıarı ı-3-= 
Nohııt 3 ,, 50 

. 
-

1 3-li 50 .Mcreiınek -• _!'iri ııı; 9 -- --
1 S:ıı.le Yağ 90 

'I' ') ...,, --ere yaırı 80 . ""' --Ze\·tirı v:ı ·rı 60 • • !'"' 

Yiiıı ~--4o 
1 )('l'j --35 

~ --Badl·ın 8 
1 _I ::ıdeuı .. &5 --

ı~ı -Ct·\ iz 5 ----
C'f•\ iz ic;i 35 1 

.\f :ılılep 9-... ::> 
--

·-·- --
~l:ızi 6 "' 
l\tı~ıııe ~ekeı 35 

1 Toz ŞP-ker 
ı ~~ 1 1\ all\"e 

1 ~u lnııı ! 50 
Çay ;310 -

; - -- --K ııru iizüm 20 
1 

1 >l,k nıez 20 --- -ı1:t1 40 
1 ,estil 

80 1--= -
~llC.:11 k 40 ı: 

1 
• 
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' 

ABONE ve iLAN 
' 

Şartlan ' 

... .... 
1 Abone $artları 
1 

GI 
~. 

Avlılrı ~.s 
c,)o 

Ü • t"ı 

~e-
1 Kurus Kuruı 
1 --eı; Avlı:rı 300 • t"ı 

1 
,_ 

Altı Aylığı 450 800 

8eneJiıYi 
'"' 800 ,1~ 

.. 
1 

iL4N ŞARTLARI 
iıanm hener satınndan 

(10) Kuruş almır. 

İlim neşrinden mesu-
: liyet kabul edilmez. 
1 

1 
Günü geçen nushalar 

1 
(10) kuruştur. 

Hn meslek erbabından 
terekkiip etmek üzere ka 
tıunu mahsu:;la teıjCkKül 
'<len saltan:tt meclisi aza 
ları, kralın , e halkın iti
lllatıarını kazanmış dcdct 
hayatında temayüz eden 
ıeı·attan ol~caktır. Azalık 
adedi de tahdit edHmt>miş 
tir. İsti~ari mahiyeti haiz 
Olan bu meclisi kral lü
ıtılll gördükçe toplantıya 
claveı edecel\.tir. 

Savur - A vine - Diyar
bakır yolunuıı 24 X lOG 
üncü kilometre::;indeki en 
lin deresi üzerinde heto
narma olarak vcnid~n va-. . 
pılacak 5 metre açıklığın-

3 - -Eksiltmc ';/4/938 
Tarihinden 27 / 4/938 ta

rihine kadar çarşamba 
giinü saat 12 de .Mardin 
vila)~eti hükumet binası 
içindeki ,·iJfı) et daimi en
cümeninde y:ıpılacaktır. 

- ' 

• 6 - Teklif mektupla 
rı ve her nevi müracaat 
Jar 3 üncü maddede yazı 
lı saatten Lir saat ev' eli 
r.e kadar vilayE>t daim 
encümeni dairesine getiri 
lerek encünıl·n reisliğine 
makbuz mukabilinde veri 
lecektir. Posta ile güıı.h· 
rilecck mektuplar ve mü 
racaatların nihayet 3 ünciı 
maddede yazılı saata ka 
dar gelmiş olması ve <lı 

zarfın mühür mumu ile 
iyyice kapatılması lazım 
dır. Postada olacak geçik 
melerin kabul edilmeyecc 

1• Bu meclis, lüzumu ha
ttıde kabine azaları ile 
birlikte kralın riyaseti al
tanda toplanabilecektir. 

daki köprü in:;;aatidir. 
Ke~if bedeli 1702 lira 

82 kuruştur. 
2 - Bu i~e ait şartna

meler ve "' rak ~unlardır. 
A - Eksiltme şartııa

mesı. 

B - ~luka \ clenanıe. 
C - Bayındırlık işleri 

gene>! şartname::;i. 
v _ .Fenni şartname. 
E - Ke~if rayiç ced

velleriyle projeleri. 
1stiyenler ou C\ rak ve 

4 - EkgiJtmc açık o
larak yapıl:ıcaktır. 

5 - Eksiltıııeyc- gire
bihnt>k it; in istt·k !ilerin 128 
liralık mu vak kat teminatı 
vermiş olması ,.e işin eh
li olduğuna ve mali vazi
yetine ait belgeleri göster. 
mesi ve 1/7/937 tarih ve 
3645 sayılı n•sıni gazete 
ile ilan olunan müteahhit
lik vesikasını ibraz etmesi 

ği il!in olunur. 
13/16/19/22 

i 
F - Mardin 

-
Trahom HastaııU.ı -

-

Hemşire araniyor -
ş 

30 Lira ücretli Ka-
- dın hasta bakıcılığı 
- munhaldır Taliple-. 

n1üracaatJan rın 

ilan olunur. 
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1 DARKHANESİ 
Eakl Halkevl BlDa•i Husu.mi Daire ----

Telğraf Adıesi 

Mardinde ''Ulus Sesi., 

MARDİN 

ISc§l~om~vö 

Umumi Neşriyat ve Ya:ıı işleri 
Direktörii 

ı\1. Siret Bayar 
Banldığı y _r: (ULUS SE.Sl) Basıanevi 

ır varmiŞ, ir yo~muş eım• 
vvel zaman içinde 
En Güzel Çocuk Kitabıdır 

Satiık iç-in ~ı>lnıi:;-tir. İçi c;ok :,rüzl'l Hik~ye Ye Ma
::-all:ırla dolu im kitabı her çocııi!H t:t'iyı· PdPriz. 

Yazan: Üıııer Hiza l >oµ-nıı 

~~Yer Yüzündeki •• -··ı 
ar·hi 

~atış i<;in gelıııhjtir. fi.v:ıtı 75 kunı~tur Doğu illerinin en modern bir 8 S 1 [ V 1 O 1 R ~-
. ~~lc~~~~~~~~ı~ctD-.ıs!l 

AS MA tAS am11s 
Her nevi Def ter, Çek, Bono~ ~tak buz, Ktığıt başlıkları 

Kartvizit, D.ı Yeti ye kartları, Duvar Afişleri, Sinenıa 

ve Tiyatro Biletleri çok güzel bir şekilde 

kısa bir n1üddct içinde teslinı edilir. 

Yeni getirttiğimiz fantazi, kübik harfla:-la çok 

Yerilecd~ siıı~u i:-;ıl c:-. gödt-rilcct;!\: paralar ~fo.nlindc 

Basııncd ) İdare nıiidürliiğü namına gönderilmelidir. 

Dışarıdan göude:.-iiecek sipariş numunelerinin okunaklı bir 

surette yazılmasını sayın miiştel'ilerimizden dileriz. 

adın Terz. ~ 
1 

il 

• il 
il 
s • 

Birinci cadde binger acentesi yanında ' • • 
Oi~i .1 rin güzelliği n ucuzlugu ile ~ 

Rekor kırmıştır 
il 
~ • 

Heğenilnıeyeu nıallaı-111 parasını : 
derhal öder iJ 

Bir da f a tecriibe bunu ispat eder ~ 
• Dlltl ta•··~•--~~-~ .•• ;~~~~ 

l1!1JmıııııııııııııuınıııııııııııııııııııuH11Hmıııııııı:mı ıımmııııııııııııııııııımmııııııııııııııııııııııııııııııı~ ı~El !i3:S:~~mw:gz~ ~~~~~5J:~~~~~!'=!!!!!!21! 

; VÜZDF 2 TEi lİtı.l.\Tl.A ~ A y l ı I' ~ o el a 

! lUJ(ÇlUl~köt©ıjp)~~I 
~ S t , l d ::-~ sayısı çıktı 

nıecnauası 

il nmnarah Mart 

~- a lSJ arı n s a l :....: ı Bütiin Hayanlar·a ve 
~ !1 :... kadın tcrzilcri11e ta\-

S at 1 ş yeri . --İi!!m!E:ESEİ y~e ;;:;ıc~d em, r · ı!!il' z..:ım::~ 

•• Doktor - Operator 
Saim Kesen ••• 

Ameliyatlarını n1ute<li) şera itle 
yapnutğa bnşlan1ıştır 

PAZARTESİ ve CU~1A GUNLERİ • fukaralara 111eccanen·bakınaktadır • 
Ad ıu: Poatahane yanında, Park karıı•ında ~ 

••••••••••••••••••••••• 

••••••• 
~ 

• , . 
• • • • 

ü~c§ln 

cu~ Haf tasının ~aşlanü cı~ır . "' 
Vavrulanm11 Bayram için Haz rlaymız 


