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Ey, AtatiirkÇocuğu!Bayramın 
Kutlu Olsun .. 

23 Nisan 
VE 

Çocuk 
Türk milleti, doğ

duğu ıündenberi sayı
•ız başarılar ve utku
lar kazanmış; erkinlik 
\'e egemenliğin hakiki 

Başvekilimiz Yunanistana gitmek 
üzre dün Ankaradan ayrlldllar 

•ahibi olmuştur. 

b· T~rihimiziD her sa-
ıfesı bir Bayram sa

Yılatcak kadar ünlü ve 
'Slllllıdır. Fakat " 23 Ni 
ean,, bu .. 1 . . 
b ·· .. gun erın en 

uyuklerinden biridir. 

23 Nisan yarattığı. 
Yaşattığı derin ve deh
şe.lli zevki başka bir 
nııııet tatmamış, yaşa
nıanııştır. Bir baba ço
cuğunu naııl sever ve 
ona nasıl ümitle bağ
lanırsa biz de 23 Nisa-

Bay Celal Bayara, Hariciye 
Vekili Rüştü 
Arasta refa

kat etti 
Ankara 22 t\.A 

B .;şvekiliıniz Bay 
Celal Bayar ve Ha
rıcıye Vekilirniz 

Rüştü Aars Atina
ya gitnıek üzre bu 
akşa n1 şehrinıiz<len 
ha re ket etn1işlerdir. 

. Bulğar Krah 
Zelzele dolayısile Atatürke dos

tane taziyede buiundu 
Ankara 22 A.A -

Kırşehir zelzelesi 
ınünasebetile, Bul-
ğar Kralı Sofya El
çinıizden Cun1hur 
Başkanın1ız Atatür
ke iblağı iltinıasıo
da bulurı111uş ve Re
isi c ü n1 h u a u n1 uz 
Kralın bu pek dos-

tane alakasından 
çok nıütehassis ola
rak kendisine teşek
kürlerinin iblağı için 
Elçin1izi 111 e nı ur 
buyurmuşlardır. 

Dost Devletlerin 

n~. böyle ıeviyor ve ona -------------------
boy le candan ve yü- !arını tam yetişmiş gör- ç k y d 
l'tkten bağlı olduğu- düğü gün yarattığı dev- ocu ve ur 
ınuzu so"ylemekte bı'le · rimlerin çiçeklendiği -

taziyeleri 
Ankara 22 (A·A) 
Amerika, Alman -
ya İngiltere büyük 
elçilerile Norveç, 
Çekoslovakya, Bul
ğarista n, Y oğusla v
ya elçileri <le Hari
ciye vekilin1ize ta
ziyede bulunn1uş -
la rdır. 

aalatılmaz bir zevk du- ne inanacaktır. 
Yuyoruz. 

Dünkü nesil, bu gü-
Artık 23 Nisanın dün- nü yaratmak için kan 

le bu günü ayırdığı , döktü; bu günün genç
•aıtanata nihayet ve- leri ter döküyor; onlar 
l'ilip ulus egemenliği- can 'Yerdiler, Cumbu
tıin il&n edildiği bir riyet nesli emek veri
Qiln olduğunu bilmeyen yor. Yurdu böylece Ata
l'oktur. Bu Kutlu ıün sının ülküsüne kavuş
aynı zamanda da Ço- turmağa daha yeni bir 
CUklarımızın Bayramı- çok ufuklara eriştirme
<lır. Türk milleti kazan- ğe ugraşiyor. 
ciığı ulusal hakların an-
CaJt Çoculdarile yaşa- Bu ıün bize ayni 
l'acağını bildiği, ege- zamanda çecuğa bak
lnenliğini çocukları, ço- manın bir memleket ve 
C\lk} bir ulus borcu olduğu .. 
d arını egemenliği ka- nu bir daha hatırlatı-
ar sevdiği için bu gii-nu Çoc kl i yor. Çocuklarının milll 

oıı u arını• sev nç b. . e tahsiline 
t!ı"nu y t ter ıyeıın , 

apmış ır. ve sıhhatine önem ver-

Turk milleti, çoouk- 1 meyen uıuılarm sonu 

-

Bir miIJetin hakiki ser
veti çocuklardır. Milletin 
yarını onların kafalarında 

onların kalblerindedir. İs
tikbal onlara aşılanır. O 
kafalar nedadar doğru 
düşünmeye alışır o kalb-
ler nekadar güzel hisler 
ıçın çarpmasını biıirsc 

ölümdür, diyor. Yarın 

bir f elAket karşısında 
kahrsak onu karşıla
yacak erin yavruları
mız arasından çıkaca
i?ını, onun için çocu
ğun en kıymetli bir ha
zine olduğunu söyUl
yor, küçtiklerin, bu gün 
çocuğumuz, fakat ya
rın atamız olduğ•nu 
haykır17or ... 

Ziya Kıbclal& 

- - -· . 

memleketin yarını için O· 

kadar kuvvetli esaslar 
hazırlanmış olur. 

Bakımsız ve verimsiz 
bir toprakta faydasız ve 
zararlı otlar yetişir. Eyi 
sürülmüş fazla vı olğun 
mevve vermesi için bes
len~iş terbiye edilmiş bir 
toprak istenilen mabsulu 
elbette verir. 

Çocuk nesli de toprak 
gibidir. Onu ihmal eder
sek verimsiz olur boıkır
Iaıır zarar verici otlarla 
toplanır. Üzerinde eyi iş
lenmiş yurd için faydalı 
olacak şekilde terbiye 
edilmiş bir çocuk nesli 
bereketli bir tarlanın top
rağına benzer. Oraya eki-

Yunan Başvekili 
ile Başvekilinıiz a
rasında bu acı nıü. 
nasebetle teller ta
ati edilnıiştir. 

Jecek her tohum yurdun 
yarının omuzlarımla taşı

yacak bilgili ve mutcvazı 
başlar yetişdirir. 

N. Akyay 
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Sayfa 2 ULUS SKi Sayı 906 

ys • nun • 
rıye 

r dildi 
iç işleri ~ahnı ve Parti genelsebeteri Hatay SeçimlSovyet Rusya ve ltalya 

B ~il ı. il K kanunu b ti. ti. k l -ı . ay yUl\rU aya Ankara 21 (A.A) - uyu~ e çı erı 
Fransanın · Surivc 

k<S m 6J1 "(tc§l y' ~ <§.\ revka.~a<le komis~ri Hariciye Vekilimizi ziyaret ederek 
l~u gut1 Hau1Y ın- zelzele felaketinden dolayı hükii-

y t h kk d tıh~ ba t kanunu ı11e- • • • _ t •• 1 • • ~. 
er sarsın ısı a ın a riyete koy(ll1 bir cnıir metterının tazıyeıerınt oddırdıler 

izahat verdi nqnıe neşrctn1iştir. !--------, 
Anka ra 21 (A.A) -

h llay "..''iilırii Kaya 
Ankara 21 (A·A) -
Büyük l\lillet l\le:c-
1 isinio dünkü top-

lan tısında İç 

• • 1 1 1 · n·/.·ıı:ıunt .\cı 

i . . ' 
' . 

1 1 1 

()' -
' , 

~' :-.1 il I tS 1 t 
1 ı·;d'ı ıdrı ız h·1 t u1d rl 

hüküıı1etin derhal 
oı uz hın lıralık bir 
inş :ı at yardınn ya
pıl n lasını gözeten bir 
kanun layihasını 

meclise sunduğunu 
söy lenıİştir. 

Güzal Antakyadan bir göı ün üş 

C Seçme Haberler ~ 

Istanbul -Ankara yolu 

8 saata eniyor 
S ""varUerimiz Ankara ile İstan- j hanıaın üzerinden 

iste yapılan müsabakada bulu en kısa yolJan Boluya uğrayacak 
biribirinc b8ğlıya- ve Düzceden Ada-

İkİnCİIİğİ kazandı cak yeni bir Iıat 

Ankarn 21 (A.A) -
Niste ycıpılan ulus
lar arası bi nicil ık 
n1üsa lrn k~csı nda eki
binıiz saniye farki-

----·---.... 

Crnılarulırılı t•alımt , 

Ser indir li lıer ?/(l!il ; 

Toprak/arıt S•ılfa,11 

Srrdi yirmi ii<: Sisan. 

Kurtardı bu milleti, 
J\aldmlı lı er illeti, 
Yurda Cümhuriyeti, 
Vaıli yirmi iiç J\'isan. 

O, tnokul 3-B 
üğrcndlerlndl•n 

Cevat Oktay 

. . . üz~rinde tetkiklere 
le ıkıncı olnutş f ~- j başlanınıştır. Bu 
k~ı~ p~van hesabıle h .ı ttın güzergahı, 
bırıncıyle berabere tesbit edilınek iize
kalmıştır. redir. Hat, Kizılc~-

·-----f 
ııstanbul k:t~a~ 
• 
ı Galata 
• 
tköprüsü 
• • • • • • • 

pazarına b:1ğ·hna

ca ktır. Bu suretle 
l.;;tanbul - Ankara 
Yolu sekiz saatte 
.J 

inECPktir. 

Sovvet Rusva İtal-.., "' 

ya büyük dçilerİ 
dü' hariciye vekili
ni zivar(t rdert·k 

"' 
Kı, sehir felakt-tin-. 
( C d J 0) ·I V l h Ü k ('ı--
ılı< ti ı ırı tcız vı tle 

_, 

• 1 • ' ı·ıni 1)ttdır·n11~ rdır. 

Ha ı ıc 1 ve vd(ili de 
.J 

cevaben hükumeti ... 
n1izin bu hususta, 
ki tehasusat ve te· 
şekküra tını ifade 
etn1iştir. 

amda 
Kanlı ~a~iseler · 
Şan1, - Bugün, 

arnplarla Hiristivnı1 
la r arasında bü v"'ii 1' 

.J 

ve k:111lı bir Çclrpış-
ına olınuştur. 40 ya
rnlı vardır. Bir ço
cuk ta ö !111üştür. 
Scvkcdileıı Bskt>ri 
kuvv .. tler bü vük bir' 
hadisenin kıs111eo 
ô ·ı üoe g ... ç .ıişlerdir· 

------------------
Mayıs 

Türk Maarif 
Cemiyetinin 
Rozet dağıt
ma günüdür 
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Çocuk Bayramı 
Proğramı 

Blrlnel GUo 

1 - Bütün müessesat 
dükkanlar, evler Türk ve 
çocuk csirğeme kurumu 
bayraklariyle sü~lenecek 
tir. 

2 - ~3 Ni::mn cumar
tesi günü saat onda me
rasime ba::;lanacaktır. • 

3 - Bütün okullar 
öğretmenlniyle birlildı! hu 
saatten ev\·cl }'ark mey
danında toplanmış bulu· 
nacaklardır . .Memurlar hü· 
kull}et meydanında bulu
nac~ktır. 

4 - Çocuklar munta
zam hir ~eyilde cvvehl 
hUkunıct kouağ'ını ,.e lıe
lediyt>yi ziyaret edecek
!t>rdir. 

5 - llalkevi bandosu 
Çocuklara refakat edecek
tir. Bde<l ive ön ii rıdP (jrr. . ,.. 
retnwn Abdullah Üncel 
tarafından bugüne ai<l u
fak bir sörlev veriletck 
'fe lielcdiyı! ·başkam tara
fından da çocukl<H selfım
lanacak ve kendilerine "'e
ker ikram edilecektir. 'J 

da. 6 - Çocuklar bugüne 
ır ·· Şıırl~r ve manzume-

ler okuyacaklardır. 
7 - Hlildlm~t konağı 

önünde bir çocuk resmi 
geçidi yapılacak ve park 
nıeydanına kadar vüriiyü 
şe devam edildikte~ sonra 
mekteplerine dönecekler
dir. 

memur ve wektepJerdcn 
de bir ha.deme bulunduru
lacaktır. 

12 -- Bu giin gece ım
at 19 da halke,·inde gezi 
okulu tarafmdan bir ço
cuk balosu tertip oluna
caktır. Bu lıaloyu BUyiik· 
lere aii salo takip edecek 

tir. Her iki lıaloya berkC's 

davetlidir. Siyah elbisP 

mecburidir. 

İkinci giin 

(24) Xisan) 

13 - \ oeuklar park
ta Ye meydanda ~,ılıncak 
\ e do]aplarla t•ğ"lr.necek, 

~iııe bando çalacaktır. 

14 - aat 10 dan 1~ 
.ve kaıbr oıoıııolıilier <;O

cukları hiriııci günkü gibi 
µ;ı•zdirecekıl i r. 
15 - Saat 14 te .~akarya 

okulunda c;ocukl:ıra ,.e 'e
lileriııe bir ıııii;:,arncrı! \ e 
rilecektir. 

1 G - ü0 retmenler lıal-e 

kın toplandı~rı yerler-Oc ve 
okullarında t;ocuk mevzuu 
üıerinde konfransl:ır ve
receklerdir. 

17 - Bu hafta için
de ulus Hesinde bayrama 
ve haftaya dair yazılar 

neşredilecek tir. 

18 - Bu prağramııı 
tatbikine Emniyet Müdü
rü ve Belediye Heisi me
murdur. 

ULUS SliSJ 
sxzn 

M~ır©'Jün 
Vilayet Defterdarhğından 

1 - ( 44319) lira (54) maddelerinde ~'azılı şap, 
kuru~luk lıedcli kl'~ifli sn·a ile renkli badauamn 
'Midyat kazasında yapıla- keşif bedelleri olan 456~ 
cak hükumet konağının lira 54 kuruş tenzil ctlil· 
937 mali yılı zarfında in~a dikten sonra geri kal,,n 
edilmek Uzerc kc~if bedeli ( a9750) lira rı.zerindcn 
olan 44~1n lira 54 kuruş eksiltme yapılal'aktır. Ek-
iizcriııdcn 11/~is:ın/938 siltme ncticosin<le ınevcud 
pazartesi giinii saat 13 de tahsisattan tasarruf \'tıku 
tekrar yapılan ı·ksiltmedc buhluP;u takdinlt· tasarnıf 
hiç lıir taraftan alıcı gö- mikdaıi ke~ifnamt~rıin ü, 
riilnıcdii'Vinden eksilluwnin 10 'P 11 inci madtlelcrin-

~ 

~ .. rno ı:myılı kanunun 48 de yazılı ~ap. sı \'3 ile renk· 
üncü nıadde:-;i mU<·ilıin<'e li badananın y~pılınası iın-
hir ay mfülddlc \'<' pa7<tr- k:"lrıı oldug-u takdirde bu 
lık suretiyle ve 1-..ap:ılı zarf i~ler tle bu meyanda ya-
usulij le 11/ )fayıs /D38 pılacaktır. Ye 1050 s:ıyılı 
çar:;amba giiAü saat 14 mulıaselJci umuuıiyP ırn
<le kadar uzatılnıı~tır. nnrıumın 83 iiıH'Ü nıadtle

f'İnin (H) fıkra~ına tc\'fikau 
~ - )f <tvakkat temi- bl'Jeli ihale mikdarının 

ntıt ınikdari (3!3~3) lira (Dü) süliisüııiin müteahhide tc-
kuruştur. nıinat mukabilinde avan::ı 

3 - Du i~e aid fı'nni ol~u:lk veril('Ct•ktir. 
şartname, keşifn:ırne, ıııo- 6 __ 1halP, dt'ftcnlar-
del 'e proJ'e t!'İlıİ evrakı " lık dairı ı-inıle yapıl:ı<":ı k 
nıiisbite lwıkbiz olarak ve isteklilt•rin teklif mek· 
Mardin clı-·fterıltirlığ;ı ile tuplarını ihale gününde 
~afı":t daı·ı·1·lerı'ıı· 1 eıı :1r.·1n.·1- 13 k 1 1 t' · '"' u ı:-aat · c;e -.u ar le ter-
caktır. darlık makamında topla-

4 -- hteklilerin mi- nan konıiı:;yon:ı vcrnwğe 
mar veya mühendis olma- mecbur oluukları ilfm o-
ları veya resmt ceride ile lunur. 18/23/29/5 
ilan olunan taliıııatnauıc-

<ll' yazılı ehliyet vesika- Mardin 
~:~~~i;~raz etmeleri nıec- Trahom Hastanesinden 

Anneiere 
öğüt 

Çocuk Esirgen1c 
Kurun1u Genel ~1er
kezi sıfır yaştan bir 
yaşuıa kadar çocu
ğun nnsıl bakıla
cağını öğreten An
nelere öğütün Bi-. . . 
rı ncı sa \'ısını venı-.. "' 

den hashrn1ıştır· 
Birinci savı öi!üt 

ol C> 

birer ayhk yazılmış 
ı:~ tnne nıektuptur. 

İkinci sayı öğüt: 
nasıl Çocukların 
besleneceğini ve nıa-

rnalarıınn nasıl ha

~~ı rla 11ac~ı ğını öğre

tir. 

Mer ;ki ö<>·iit1eri 
~ 

isteven lere kuru 111 . 
parasız olarak gön-
derir. u AnkaraJa 
bulu11~1 n Çocuk E
si rgeıne Başka nh
ğına» bır yazı ile 
adres bildirn1eniz 
kafidir. 

fj - Mezkru- in~aat Hastabakıcı Araniyor 
İ<;İn Maliye n>kfllctin<lcn Kızıltepe Tapu 
~önderilen 30750 liralık 30 Lira ücretli Ka-
tab1;isa.tın asıl bedeli ke- dın hasta bakıcılığı memurluğundan 
şif olan (44319) lira <54) n1unha ldır 1.,n )iple- Gursu evsa t kö
kuruşa iblağ edilmediği 

rl.tı n1u .. 1·,·1cnatları n ç ~lellı·yl'ln takdirde sözü geçen kt•- )'unu e a 

.,ifaameniu G, ıo ve 11 ci ilan olunur. n1evkiinde \'aki Ah-
S - Saat 14 te Dum

lupınar okulm.<la ınüsa
nıere \'C Cü1ı11hurivet, Mer
kez okullarında ~çocukla
ra mahsus muhtelif ront
lar manzunwler sövlettıri
lecek ve çoc~k ;ğlence
leri tertip olu11aca\.. tır. 

• 
--------------------------lıuet oğlu Saliıuin 

9 Çocuk c~irğPıne ku 
rumu tarafından park 
nıt·vdanııı<ht kurulacak do 
lap· \'e sall:ınc:ıklard<i ço
e.ıııdar t>ğh•rıcıcck \"e ayni 
zamanda parkta halkc\'i 
Landosu <;alacaktır. 

10 - Parka çocuklar
dan ha~ka kiııı::;e ginııi
Yl·ccktir. 

11 -- Saat 14 - lv ya 
kadar şehrin l.Jiitün oto
nıobiller\ <;ocukları Sakar 
Ya okulu mev<lanmdan 
lıUyük parka kadar gez
direceklerdir. Otomobiller
de belediye tarafından bir 

ı_ -
Çocuk Bayramına aid bir intiba 

nan11na kayıtlı nı-

sıf bahçe vennın 
hududunda göt ü1en 
n1übn yenettt n do
ln yı keşfine lüzuın 
görülnliişt iiı . Ga
z tenin çıktıu·i o·ü n .~ 

nün fenbısı günün-
<len itib::ıren 10 nci 
günü Sele! t ı.ı te keş
fine gidı lecl·ğind~n 
bir divec1:'tÔ olan-' .... 
lann evraki n1üs-
hitesile birlikte ora
ya gi<lectk n1en1u

ra n1üraccat etıne
leri ilan olunur. 
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Telğraf Acheal 
Mardinde "Ulus Sesi,, ULUS SESi M. :::,iret Bayar 

Baaıldığı yer: (ULUS SESi ) Baaımeri 

Mar~in Vilayet ~aiıni encüınenin~en 
ı - Eksiltmeye ko

nulan iş: 
Mardin Savur yolunun 

O X 914 - 1 >~504 üncü 
kilometreleri arasında.ki 
500 metroluk şose tamira
tı esasiycsi inşaatıdır. 

Ke~if bedeli 144(\ lira 
12 kuruştur. 

2 - Bu işe aicl evrak 
ve sartnaıneler sunlardır. , > 

ı\ - Eksiltme şartna-
mesi. 

B - niukavelenamP.. 
C - Bayındırlık işleri 

genel ~artnamf>si. 
D - Fenni şartname. 
E - Ke~if rayiç ced

Yelleriyle projeleri 
isteyenler bu şartname 

ve evrakı vil~yct encü
meniyle :Mar<lin Nafia da
iresinde görel.ıilirler. 

3-Eksiltme 9/4/938 
Tarihinden 4/5/938 tari
hine kadar perşembe gü
nü saat 12 de Mardin vi
layeti hükumet binasi için 
deki Vilayet d'aimi encü
menince yapılacaktir. 

4 - Eksiltme açık o
larak yapılacaktır. 

:> - Eksiltmeye gire
bilmek için isteklilerin 109 
liralık muvakkat teminatı 
vermiş olması ve işin ehli 
olcluguna vP. mali vaziye
tine aid belğ·elcri göster
mesi ve 1/7 /937 tarih ve 
3645 sayılı resmi gazete 
ile ilan olunan müteahhit
lik vesikasmı ibraz e:tmesi 
şarttır. 

6 - Tek1if mektup

ları ve I:türacaatlar üçün
cü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar 
Vilayet daim! encümeni 
dairesine getirilerek encü
men reisliğine makbuz 
mukabiJinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek 
mektuplar ve müracaatla
rın nihayet üçüncü n.ıad

dede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zar
fı om mühür mumu ile iyi
ce kapatılması lazımdır. 

Postada vaki olacak ge
çik mPleriıı kabul edilme
ycıceği ilan olunur. 

20/23/'26/29 

Mardin 
inhisarlar Mü~ürlüğün~en 

Mardinden Diyarba
kıra, Mardin İsiasyonu
na, Nusaybin, Cizre, Mid
yat, Derik, Gercüş, Sa
vur. Kızıltepe, Nasay
bin-Cizre Nasaybin-Mid
yat inhisarlar idaresine 
ve idarece ileride tesis 
edecek idarelere gön
derilecek ve yine bu 
mahallerden getirilecek 
bilcümle emval Ye eş
yanın 1/Haziran 938 ta
rihinden 31 /Mayıs /939 
tarihine kadar olan bir 
senelik nakliyat 23/Ni
san/938 tarihinden itiba
ren on beş giin müd-

detle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

İhalesi 9 /Mayıs /938 
tarihine müsadif pazar
tesi günü saat on dört
te Mardin İnhisarlar Mü
düriyetinde müteşekkil 
komisyon tarafından ya
pılacaktır. 

Talip olanlarıa şart
nameyi görmek ve da
ha fazla izahat almo.k 
üzere her gün Diyar
bakır İnhisarlar Başmü
düriyeti ve Mardin İn
hisarlar .Müdüriyetine 
müracaatları ilan olun ur 
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Yazan: Ömer Riza Doğrul 

·--Yer Yüzündeki--.ı 

Dinler.in Tarihi 
Satış için gelmiştir, fiyatı 75 kuruştur 

Mar~in Vilayet ~aiıni encüınen i n~en 
1 - Eksiltmeye ko

nulan iş: 
Mardin Nusaybin yolu

nun 2537 inci metrosun
dan Mardin istasyonuna 
ayrılan noktaean itibaren 
2750 metro1uk şose tami· 
ratı esa!iyesi inşaatıdır. 

Bu işin esas keşfi ö711 
lira 48 kuruş olup bun
dan yol boyunda müstah
zar 437,250 metre mikap 
haın 103675 metre mükap 
kırma taş bedelleri tutarı 

olan 636 lira 61 kuruş 
çıktıktan sonra bekiye ka 
Jan ve eksiltmeye konu
lan keşif mikdari 5047 lira 
48 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartna
me ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartna
mesi. 

B - Mukavelename. 
C - Bayındırlık işleri 

genel şartnamesi. 
D - Fenni ve hususi 

şartname. 

E - Keşif rayiç ced
velleriyle projeleri. 

1steyeoler bu şartna
me ve evrakı vilayet en
cümeniyle Mardin Nafia 
dairesinde görebilirler. 

3 - Eksiltme 9/ 4/938 
tarihinden 3/5/938 tad-

hine kadar Sali günü sa
at 12 de Mardin hükümet 
binasi i~indeki vilayet da
imi encümenince yaptırı

lacaktır. 

4 - Ekıiltme ac,:ık olarak 
yapılacaktır. 

5- Eksiltmeye gire bilmek 
için isteklilerin 381 liralık 
muvakkat teminatı vermiş 
<tlması ve işin ehli oldu
ğ'uaa. ve malı vaziyetine 
ait belgeleri göstermesi 
ve bir temmuz 937 tarih 
ve 3645 sayılı resmi gaze
te ile iJ§.n olunan miite
a hbitlik vesikasırn ibraz 
etmesi şarttır. 

6 - Teklif mektupları 

Te müracaatlar 3 nci mad
dede yazılı saattan l.ıir 8aat 
evveline kadar vilayet 
encümeni dairesinde geti
rilecek encümen reisliğine 
makbuz mükabilindc vrri 
lecektir. Posta ile gönde
rilecek mektuplar ve mü
racaatların nihayet 3 nci 
madde yazılı saata kadar 
gelmiş olması ve dış z.tr
fın mühür mumUe iyic~ 

kapatılmış olması lazır~dır 

Posta olacak gcçikıneler 

kabul edilmeyeceği ilan 
olunur. 20/23/26/29 

Mardin Vilayet ~aiıöi encüınenin~en 
1 - Eksiltmeye ko

nulan iş: 
Mardin- Sa.vur yolunu

nun 4 X 000, 5 X 300, 
7 x 000, 7 X 600 inci ki
lumetreleri arasındaki 3 
çüncü 3,00 Ye biri 2,00 
metre açıklığındaki dört 
adet betonarma menfez 
inşaatidir. Keşif bedeli 
(3205) liradır. 

2 - Bu işe ait evrak 
ve şartnameler şunlardır. 

A - Eksiltme şartı a
mesi. 

B - Mukavelename. 
C - Bayındırlık işleri 

genel şartnamesi. 
D - Fenni ,artname. 
E - Keşif rayici ced

velleriyle projeleri. 
İsteyenler bu şartna

me ve evrakı vilayet en
cümeniyle }farelin Nafia 

dairesinde görebilirler. 

3 - Eksiltme 9/4/038 
tarihinden 5/5/938 t<ıri

rihine kadar Cuma giinü 

saat 12 de Mardin Vila- · 

yeti Hükfunet binasi iç.in
deki vilayet daimi eı:ıcü
menincc yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık o 
larak yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gire 
bilmek için isteklerin 241 
liralık muvakkat teminatı 
veımiş olması ve işin eh
li olduğuna ve mali vazi
yetine ait belğeleri gös
termesi ve 1/7 /937 tarih 
ve 3645 sayılı rE>smi ga
zete ile ilan olunan müte 
ahhitlik vesikasını ibraz 

llukuk Hakim
iiğinden 

l\1a rdinli Hayri~ 
ye hafize vekilleri 
Sit leyn1a n Aybar 
tarnfıodan Mard in
li Hacı Yusuf kızı 
Vesi lenin kızı Ha
dice ve saire ~ leyh
lerine açıla n bir bap 
hanenin iza lei şuyu 
dn vasının n1uha ke-
nıesinde n1ezbure 

Hadiceye davetiye 
ilanen tebliğ edil
diği ha lde n1a hke
n1eye ge l n1en1iş ol
duğundan g iyabio-
de rnuha ken1eni n 
İcrasına ve iş bu g i
ya p kara rı nın ila
nen tebliğ ettiril
n1esİ lle ve n1uhake-
111enin 2 / 6 / 938 g ü
i1Üne hıra kılnıas1na 
karar verilrn iş ol
duğunda o n1ezbu
ren in n1ezkCır g ü n
de asa leten veya 
vekaleten gelmedi
ği taktirde evelki 
gibi n1uha kemeye 

devan1 edeceği ila n 
olunur. 

etmesi şarttır. 
6 - Teklif mektupla 

rı ve müracaatlar 3 üncü 
maddede yazılı saattan 
bir saat evvelin~ kadar 
vilayet daimi encümeni 
clairesinde gösterilerek en
cümen reisliğine makbuz 
mukauilinde ''erilecektir. 
Posta ile gönderilecek 
mC'ktuplar ve müracaatla
rın nihayet üçüncü mad
de ele yazılı saata kadar 
gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice 
kapatılması lazımdır. Pos
tacla vaki gecikmelerin 
kabul edilweyecef i ilAn 
olunur. 

20/23/26/29 


