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Zelzele dün yeniden baş adı!. 
Kuırş;~lhlöırölil1 IK©ş;lk~ır lil1©11hlöy~~ülil1<dl~ 
Sabaha kadar sarsıntı ve yeraltı gürültüleri 

devam etti 
Ankara 25 (A.A) -
Bu sabah şehrin1iz
de saat beşi otuzda 
hafif bir Zelzele ol
muştur. 

k Kırşehirin köş· 

tüleri devan1 etnıiş 
ve sabah dokuz on 
beşte dört saniye 
deva n1~ eden çok şid

detli bir sarsıntı da .. 
ha olınuştur. 

er nahiyesi ve ci
".arında bu gecede 1 Köşker ve civar 
Şiddetli sarsıntılar köylerde sarsıntılar 
ve Yer altı gürül- devan1 etn?ektedir. 

Kamutay' da 
Kırşehir felaketzedelerine 
Verilecek 30 bin liraya aid 

kanun kabul edildi 

Ankara 25 (A.A) -
llüyük A1illet ~tcc
li.si Bugün Kırşe
hır ha valisindeki ha . 
reket arzından za
ta r görenlere ilk 
Yardım ollnak uz
te hükun1etçe ve
tiln1esi teklif edi
l~n otuz bin liraya 
aıd kanun h\yiha-

su11 kabul etn1istir. . 
Bu tahsisatın kafi 
gelip gein1iyeceği 
yolundaki n1utala
aya karşı İçbakan 
ve parti genel sek
reteri Şükrü Kaya 
tesbit edilecek ihti
yaca gö~e a~rıca 
tahsisat ıstenılece
ğini söyleıniştir. 

Ata türkün 
Tesekkürleri 

Ankara 24 A.A -

Bravo Çoban Mehmede! 
---

Estonyada yapılan güreş-
lerde Türk gücünü 

gösterdi 
Riyareti Cüınhur Lasen 7 ve Polonyalı on dakikada 
ll1nun1i katipliğin- yenildiler 

den:· Yir111İ üç Nis;)n Ankcıra 25 (A.A) - yedi {ltıkika on dört 
bavran1ı ınünasebe- Estonyada dün ve sanivede vetn1is iki 
tile yurdun içinden bu <YÜn yapılan gü- kilo~ia arikan ~aki
ve dışından Reisi reşl:re ağır siklete bi polonyalıyı on 
Culnhur Atatürk, ! çoban Daninıarka- dakika kırk sani
sa yın halkın yüksek lı n1eşhur Larseni yede yt!nn1işlcrdir. 
hislerini ve heye-
canlarını bildiren 
bir çok tclğrafla r 
gelnıiştir. Bundan 
pek n1ütehrıssis olan 
Atatürk tesckkür-• 
lerinin ve seadet di-
leklerinin iletilıne
sine Anadolu Ajan
sını n1emur etn1iş
tir. 

1 Mayıs 
Türk Maarif 
Cemiyetinin 
Rozet dağıt
ma günüdür 

Bol uda 
Felaketzedelere yardım 

etmek için bir komite 
teşekkül etti 

kopan her türlü 
yardınıı kabule baş

lamıştır. 

Konıite bundan 
başka hu nuntaka
lara kerestelerin 

Ankara 2-1 A.A -
Yer teprenn1esi yü
zünden Kırşehir ve 
Yozğat havalisinde 
büyük bir felakete 
maruz kal:ın kar
deşleri n1ize ya rd1111 
nıaksadile Boluda ornıandan fahrika
kızılay kurunıuna 
vardı111cı oln1ak üz I ara na khnı ve 
_, k · k·ı fabrikalarda bun-re bir onııte teş ı 
edilmiş ve konıite )arın biçilnıesini 
Don, gön1lek, çorap I meccnnen üzerleri
para gibi ğönülden ne alnuşlardır· 
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f Ha~l\ uilgi8i der~emelerinden 

Maniler 

-1-

İhtiyar Vezir yavaş - Ya., 

- Evet Paşam elleri
ni ve ayaklarını da 
bağladık. 

yavaş doğruldu, elini 
geniş cübbesinin içinde
ki cebine götürdü, mcn
diliııi çıkardı, iri ve 
muhteşem kavuğunu -· Nereye koydunuz? 

geriye itti, aıtmda.n ali an _ Biraz ileride bekli
terleri sildi~ Sonr:ı ba~- yor, ne emir ediyorsu
daş kurdugu mınderın nuz ? 
gerisinlleki tanbura vur- 1 

du. İçed giren emir em- - Getirin buı aya 
rinc (çubuğumu getiri-
niz) dedi. Demir Yusuf dışarı 

çıktı. 
Vezir Aı·ıoğ·Iu Ali pa-

şa ordunun başına ye- ~aşa muharebeyi, her 
ni geçmiş, değerli, mü- şeyı unutmuştu. A~l~n .. 
tevazi, cesur bir asker- ı d~ olan her şey sı~m
di. Dinç başmı süsleyen mış, olanJarrn yerme 
gür ıakalı uzun ve ezi- casus girmişti. ( ) 
yetli harplerden beyaz casusluğu nereye gö
olm uştu. türmüştü acaba. Çalış

Tecrübelerinin çok
luğu, düşüncelerinin kıl 
kadar şaşn . az isabeti 
ona Osmanlı ordusunun 
bu çok önemli yerini 
kazandırmıştı. 

tığı zamandan beri ca
susluğun ordu ve mem
leket aleyhine bir fe
nalık yapacak derece
de ileri götürmüşmü idi. 

Düşüncelerinde fazla 
duramadı, Yusuf casu-

Bu gün düşüncesi su getirmişti. Paşa iri 
pek çoktu. Bir ıki güne ve temiz gözlerilc uzun 
kadar büyük taarruza uzun bu adama baktı. 
başlamak emrini ver- \ Casus genç, hemen he
meği kararlaştıracaktı. men bir çocuktu. O da 
Bu harbi zaferle neti- korkusuz genç gözleri

Ço a s 
Çok Neş'eii ve güze 

· geçti 
Geçen Cuınartesi 

günü şdıriıniz ço
cuk esirğeıne la1-

run1u tarafından Yt
cıi Halkevi hi nas?n
da çok güzel bir 
çocuk balosu veril
di. Şehrinıizde bu
lunan Birinci Uınu 

nıi ~1üfettiş Bny 
Abidin Özınen ile 
Va linıiz B·1y Fehıni 
Vuralın da şerefle11 
dirği bu balo ünıi 
din fevkinde güzel 
geçti. 

Dansa iştira}· eden 
Erkek yavru la nn 
fıra kla rı, kızla rı11H
zın elbis..:kri bilhas-

rin dikktıt ve ala
k<::darını çeki~ordu. 

S<ıat 22,5 da nih.a
vet bul<1r. cocuk ba. 
w • 

!osunu ha !kın ::ı ı-zn 
ve isteği ile büyük
lerin b;do.,u tak i b 
etti. 

G.:.·ce )ransına k·ı
dar devan1 eden bu 
halod~, ~1nrdinde 1 

bu kadar kalabaltk 
' bir halk kü~ lesini 

bir araya toplanıHk 
i ınkanını gen iş] et . 
nıış, gece yansına 
kadar sarnirni ve 
nezih bir h~.va için
de eğleni iın iştir. 

celendirmek hem ken- le paşayı süzüyordu. sn göze ç.~ p. ı ca k de- ...__........,......,.,...u:.:..;..'"""~ .......... ~...u:.....~ 
disi için, hem de devlet Bir an göz göze geldi- recede güzd Ye Yurtd Ş~ 
için mutlaka lizı mdı. ler, paşa sordu ! 
Dalam dalğm, cebinden n1unhızn n1d1. Bun-
kendi ve düşman as- -Sonu Var- , dan başlG1 ınodenı 
kerlerinin durumlarım rondlar ve ınilli lo-
gosteren harıtayı çıkar- R•nızwı " ~ fı 1 l 
dı, uzun uzun bunu tet- : HU GUNKU g ya et er e .~yıı~n1::ı n 
kik etmeğe başladı. , p o s T A ı. A R l ·zeybek ve dıger oyun 

ı, lar bi.i tün .SC)7 İ rci lc-
Birden, iri ve güzel 

Yivece<>-iıı, o-evccc-
·' ~ M ~ 

Q-i n velhnsd her ~~e-
~~ . 
y in y c rl isi •.1 i . in~ ll a n- ı 
1113yı yenı ıçtıı.,· i 
ahhlk c nırcder . 

çadırının cıvarmda olan • Bugün Sa b:ı ~ ge-
büyük gütültü ile ken- lecek T'ren postası 
dine geldi. Başını ne yoktur. 

~::«r:=:::;:-:s.::::©;::::@::«>:;::«;;::::«;;::: :@::;:<[::::: .. 0:=")1 
ı 'lr· . .., ....... ·---·--· ........ --. ·---·--· .---.--.......... _ ............... ·--~· ........ ._. ·\·~ 
ı~l 41 M~ota ıM 1 kadar zamandanberi 
M ~ ~ m . . . . .. 

Derleyen: Kılı~özlü 

-115-

Balıec pezük de<ril nıi , .... 
Yürek ezik deX·il mi .., 
Ben sevdim iller aldı, 
Bana yazık değil mi? 

-116-

Elm:.ı. attan denize 
Geliyor yüze yüze 
Gözlin ayuın Hakalh 
Geliolcr kaldı size 

-117-

r akde kavun yerler 
Den de varsam ne derler 
Otursam ben de yesem 
~u ı;;unu sevdi derler. 

- 118 -

Kaleden endim eniş 

11endilm dolu yemiş 
Br·n yarıma bakarken 
Burnumu fare yemiş. 

-119-

Haftaki siniler 
El lleğ"medcn iniler 
Gnrbet te yarı olanın 
Kolaklan çınılar 

-120-

l\falrnnıda ipliğim 

Yanıma gel kekliğim 
l'eknıi başın büyüdü 
Sauıaıılıkta öptüğüm. 

ı! Gaı iD Vak ·aıar ~ 
ı · . r 

En ço~ Sineması 
olan memle~et 
Stokhol.nde 100, 

bütün İsveçte jse 
CıOOO sinen1a vardı r. çalıştığını bilmedigi ha

rita üzerindca kaldırdı. 
Dikkatli etrafı dinleme
ye başladı. 

Saat 13de NLt')ay
bin, Kızıltepe, D e
rik saat 1:3 te Sa vur, 
l\1idyat, Gercüş, İdil 
Cizre ve Diyarba
kır posta la rı gele
cek saat 18 <le Tren 
postası gidt:cek tir. 

t-1! l l KB HA R 8 Ay RA ·~ ı »1 \ Stokholmin nü -
t~~ ~i~ fusu Go0,000 bütün 

Ali Pa~a merakıız • 
. ve lakyd bir tavurla 

sordu; 

- - Ne haber oğ·lum? 

- Paşam çadırınızın 

yanında bir casus ya
kaladık. 

Bu gece gidecek 
T ren ekisprestir. 

}~~ Yurd kültiirüne çok büyük ~~f 
}~{ hizmet eden Türk Maarif Hf 
w w 
rr-1 CemiyPtinin rozet daglJ ıtma rr! 
l~J - l'i\'.J 
M m 
:~: GÜNÜDÜR =1: 
1 ~·~ .. ._.,.-.. -. ............... ,_. ........ ,_ .. - .. -· ....... ,_ .. -. . .-......... -. •-:-•..-·· • .)./~ 
~==~~~:::;:,~~=:~~~==~~~=:~<:>2:::::.-~~::~~~==~<:>2::~?~::···~ 

. . 
ısvecın 

~ 
ise 6 nı i 1-

yondur. 

Bu rakanı lara 
göre ve nüfusa nis
bet i it iba rile en çok 
sinenıası ola n m em
leket İsveçti r. 



Posta~ane 
isteniyor .. 

İki sene evvel 

' Doğu üniversite· 
sinin 

Kuruimasi için 
nahiye nıerl"ezi olnn Yakında Vana bir 

Tavşancılda posta hey'et gidecek 
Ve tel o-raf idaresi j 
k ~ Yandan alınan , 
uruln1a ınıstır. Bu I 

· haberlere göre, ~ia-
sebeple 'T'renlerde-
ki postn n1en1urlnrı, 
lavsancıldakilere . 

gönderilen n1ektup, 
gazete ve snireyi 
gelişi güzel insan
lara teslinı etn1ek
tedirler . Bunların 
Yerlerine varnıası
da bir talih işi ol
llıaktadır. Bu der
din izalesi için ala
kadarların seri hin1-
llıeti heklenivor. 

" 

arif vekili Saffet 

\nkanın rivase:ti 
altında bir hey'~t 

yakında buraya ge
lecek, Doğu Ü ni
versitesi ni n Va nda
nn, yoksa Van gö
lünün baska bir kı.-. 
yısında nu kurul -., 
nıası hizın1 gelece-
ği hakkında tet -
kilderde bulunup 
kararını verectk -
tir. 

Mar~in Vilayet ~aimi encümenin~en 
1 - Eksiltmeye ko

nulan is· ... 
Mardin Savur yolunun 

n )( Ül4 - 1 '" li.04 üncü. kil "v • 
Oınetn·lcri arasındakı 

590 ınetroluk şose tamira-
tı e~ . . 

"USiycsı in:;-~rntultr. 

1 KP~ii Leıleli 144(\ lira 
2 kuru. tur. 

2 -·Bu ic:e aid evrak 
\ıf! .. 

Şartnameler ~unlarJır. 

ltı .\ - Ck. iltu~e ~artna
esi. 

13 - .M nka "elcııaınr.. 
C - ı >..,yın dırlık j.;:Jcri 

f){ l<•. • 
rıeı \':utnaınr.si. 
}) - Fenni şartname. 
E - KP...:if ravk ced-\ '~l . .• . .. 
enyte projeleri 

\r. lstı•yPal er bu ş:ntnmııe 
lfı ~vrakı vilfıyet encfi
İt:~1Ylı· ~fardin .N:ıfia da-

sınde görnbilirler. 

·ra. ~-Eksiltme ü/4/!>38 
hinttlıintlen 4/5/U38 tari
llU e kadar p<'rşeml)(' gii
lfl.\" saat 12 de ~larclin vi
<l~k~ti hükfınıl't uiııa~i iı;in 
lrıe~· V'ilftyct da.imi cncii-

~nee yapılacaktir. 
larak - Eksiltme :ı~ık o

Yapıtacaktır. 

:> - Eksilt01ey~ gire
bilmek için isteklilerin 109 
liralık muvakkat teminatı 
vcrmi) olması ve i:;oin ehli 
olduguna vP. malt vaziye
tine aid belğ'eh•ri göstcr
nıosi ,.e 1 /7 /9!37 tarih ve 
3().tj S3"1lı resmi n·azete 

.ı !:" 

ile ilfı.n ulunan nıütcahlıit-

lik Yesikasını ibraz etnwlii 
,.arttır. 

6 - Teklif mektup
lan ve müı :ıcaatlar üçün
cü maddede .) c1zılı ı5aatten 
uir saat ev\ eline kadar 
Viltıyet <laiIDi encümeni 
<laircsiıw getirilerek encü
ııwıı reisliginc ıııakbuz 

mukabilinde verilecektir. 
Po ta ile göııdeı ilecek 
ıncJ...tııplar ,.e müracaatla
rın nilul) et üçiincti llia(l
dede ) azılı saate kadar 
(J'dpıi~ olması 'c dış zar
fının mühür mumu ile iyi
ee kapatılması Hizınıdır. 
l'o. tada vaki olacak gc
çikmPlcrin kabul ı.:dilıne
veccO-i ilan olunur. 
• l"" 
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1 - Eksiltmeye ko
nulan iş: 

Mardin Nıı~aylıiıı yolu
mm :?637 inci metrosun
dan Mardin i::.ta~yoııuııa 

ayrılan noktadan itibaren 
2750 metroluk şos1J tami. 
ratı esasiye:-;i in~aatıdır. 

Bu i~in l'S:ts ke~fi 571 t 
lira 41.: kurıı~ olup lıun
c:lr..n yol boyunda müstah. 
zar 437,250 metre uıikfıp 
ham 10:iü73 metre· mükftp 
kırma ta~ lıedclleri tutan 
ulan G3ü lira <> 1 kuru~ 
ı;ıktıktan sonra l.wkiyc ka 
lan ve ek::;iltıne~·c konu
lan kc .if ınikd:.ı ri 504 7 lira 
48 kuru~tur. 

~ - Bu İ::'ı' a.it ~artııa-• . 
mu \'P OYrak ~unlanlır. 

A - Ek~iltme ~artua

nı1•si. 

B - ~lu!rn ,·eleııame. 

O - Bayındırlık i:;oleri 
geıwl şartnaıııf'~i. 

D - Fenııi ve bu~ıı~i 
şart nanw. 

E - Kl':-.İf ra viı• c(•ıl-• . ~ 
vell "r!yll' p roje1eri. 

lstevcrıler bu ~artıı:ı-. . 
me ve evrakı vilayet t'n
('iimcııiylP Mardin Nafi:ı 

daire~iııde gfircuilirln. 
:3 - Eksiltuıf' 9/4/938 

tarihindeıı :~/5/988 tari-

hine kfül:ır S:1li giiııü ~:t

at. 12 <11' Mardin hüküınct 
lıinasi içindeki vilftyet drı.

imi <'ncüınerıincc yaptırı

lacaktır. 

4 - Eksiltme a<;ık olarak 
~·apılae a !dır. 
5- Eksiltmcyo gire bilmek . 
için i teklilcrin 8, 1 liralık 
ıııııvakkat teminatı vermis 
olması ve işin ehli oldu
ğuıı:ı \'f' malı vaziyetine 
ait lıt•lgtıleı i ~ü:5ll'rııı<'~i 

\ 'C bir tunııııuı ü::37 tarih 
ve 3()45 sayılı resmi ;!:tze· 
te ilı' ilftn oluıımı ıııHtc
ahlıitlik ~·p, ika:::.ını ibr:ız 

ctınc!:ii !;'arttır. 

(j - Teklif mektupları 

' c miiracaatlar 3 ıı<'İ matl
deıll' y<ızılı ~aattan lıir f'aat 
C\'VCliııe kadar viltı~'ı•t 

Hııı!d:ı:-._· __ 
Arpa 
l'n ı Bir \11\':tl 

l>arı 
----~ 

~uhut 
---ı· 

Mt'rciıııt'k 
l 1iriı}Ç 

Toz ~Pl,er 
Kalın· 

::O:abım 
-

Ça~· 

1\ tt ru ii7. ii ııı 
l \;J... nıı>z 
H:ıl 

PPtitİI 

$tıylık 

~:.? 

1:30 
4() 

'HO 
:2U 
')>) 

-- --
40 
i35 ,-
4f> 

ent'iiıııcrıi d;ıircsimlc g-eti 
rilecck enciıııwn rei~liğine 

makhuz mükabilirıdc vı•ri 
lecekt ir. Po~ta ile g-Hnıle

rilecek mektuplar vu mii
racuat ların nihayet 3 ııci 

madde y:wlı s:ıata katlar 

gelmiş olması YC <lış z.tr- ı 
fın miibiir ııııımilc iyice 
kapatılmış olması lazıı.ıtlır 

Pu~ta ohH·ak gt:<;ikıneh•r 

kabul edilınry~ct>ği ilfuı 

,,. · .. ,•Jlıı ''f't!t.·"r..)'.~ ~ ıı •"\oi • • • .. • \. 'llifı 

olunur. 20/ 2B/2H/:!U 
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Şartları 

~·~ 

1 

Mar~in Vilayet ~aimi encümenin~en 
Abone Şartları 

t> 
;:: ~ 

1 - Ek!:iltııwyt· ko
nulan i ş : 

Mardiıı - Ba vıır ~ o!unu
mııı 4 x 000 1 5 x :~oo, 
7 x 000, 7 X GOO inci ki
l0mctreleri ara:::ındaki 3 
çüncü 3:00 ve Liri ~.00 

metre aı;ıklığındaki <lürt 

adet lıPtonarıııa nıcnftız 

inşaatidir. Ke:;-if becleli 
(320f>) liradır. 

2 - Bu i:;t> ait C\'rak 
\ 'C :;;artııaıııcler :;-ıııılnrdıı-. 

A - Eksiltm<' ~urtııa
mc~i. 

B - Muk:n clenamr. 
C - füt) ınılırlık i~IPri 

genel ı;;artıı:rnıe"i. 

D - Fenni ş:ırtnauır. 
E - Kl'\'İf rayici ced

\'dlPriyle projeleri. 
lstc·ycn 1er !Ju ~art na

me vP evrakı ~ füiyet t·ıı

ciimcniylı• .Manlin Nafia 
dairesinde görebilirh~r. 

3 - Eksiltme 9/4/93 
tarihinden 5/5/938 tari· 
rihiııe kadar Cuma günü 

~aat 12 de Mardin Vila-

yl'ti IIükümet uiııa:::-i İ<;İn· 

deki vilüyt't <laiml encii
mcnince y:ıpılacaktır. 

4 -- Ek~iltıııc .u;ık o 
larak yapıl:lc:ıktır. 

5 - Eksiltmeye gire

Liluıc·k İ\'iıı i:sll'ldcrin :.?41 
lır~1lık ıııu,·akkat teminatı 

ver mi:-; olması Vt' i~iıı <'h-. . 
li olıhığ'tına \ c• mali vazi
yetine ait helğ"clcri gü:-;
tcrnıe~i ,.c 1/"i /037 tarih 
'c 3045 ::;ayılı r<>snıi ga
zete ilP iltm olmıan rniitc 

1 ahlıitlik \'t•sikasını ilmız 
etnıp~.i ~arttır. . 

G - 'l'ı•klif mektupla
rı \'C nıüracaatlar 3 üııcii 
matltlcde yazılı saattan 
bir saat ev\'cline kadar 
Yilftyı>t d~iıni eıwiinwni 

clairesinde gfü~terilcrek t'n
cumcn rPisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. 
Posta ile lı!"önderilecek 
mektuplar ve müracaatl:ı
ıın nihayet üçüncü mad-

C:::·= l :ı:...::-. 
AvJılı·ı . ""' 

Kıırııı:: Ku rıı 

Oç Aylı~·ı ;300 

400 1 800 Altı A) lığ'ı 

00 1500 

iL.~N ŞARl'LARI 
İlanın hctıcr satırından 

(10) Kuruş alınır. 

İlün ncşl'inclcn mcsu
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