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Memleket menafllne atd 
1a raı Yazılara Y arımız a"ıktı .. B 1 ~ .. 

as1 mayan yazılar geri 
verilmez. 

es Ottbirlneı yıl 

Hariciye Vekilimiz 
Mısıra Gidiyor 

Ankara 3 A.A - 1 decek ve oradan 
Dış balcanın11z dün Kahireye gidecektir 
akşanı refakatinde 
eınniyet isleri hari
ci ye bir i.nci daire 

genel direktörleri, 
Türkofis ikinci re
isi ve diğer bazi ze
vat olduğu hal<le 
lstanbuldadır. Ya
rın vaporla İsken-
deriyeye harekete- Bay Riişdü Aras . 

ispanya Harbi 
Şiddetli bir saf haya giı:di 

Havas ajansının bil
dirditine göre İs
panya h~ rbi şiddet
lenn1iştir. Franko
Cfıla tın ileri ha re-

Fıkra 
&z EE2 

keti deva111 etınek

te, hükiınıetçiler ise 
şiddetli bir surette 
n1ukaven1et etn1ek-
tedirler. A· A. 

Mükemmelcilik 
Biz bir baksıılı6rı red- 1 sızlığımızı arttırır . Her 

detmek, yahu<l, menfi ve ~ey kesemize göre oJma
ıaif fikirleri ıusturmak yabilir: Ancak bu, f\seri
lAzım geJdil?;i ,·akıt maziyi mizin fiatına tesir ·eder: 
kellanırız: Maziye dönerek Onun mükemmelli~ini ve 
on yılda bir asır yürümUş tamlığını· bozmaz. 
oldu~umuzu iddia ve is
pat edebiliriz. 1918 Tür
kiyesi tanınmaz \'C inanıl 
ınaz bir şeydir. 

Fakat iş yaparken, 
Kemalizmin bizi inandır
dığı istikbal Türkiyesine 
glıre kıyaslarda, kontrol 
ve tenki<llerde bulunuruz. 
Kemalistler "Mükemmelci, 
ohnalıdırJar: Bizlere ayni 
~ser v~ ·işin mazi ile mu-
kayesesi onun ekaikJerini 
unutturmaz: bilakiı istik
bal ve ideal şekli ile m•-

~ kayeseıi titizlik Ye ıabır-

Ne yapa~ak mükem
mel olmasını aramakta 
haklıyız. Bir tiyatromu 
kuraea~ız, onun muazzam 
bir abide olmasını temin 
etmek şüphesiz elimizde
dir. 

Mükemmelci olmak, iş 
verdiğimiz herkt:ste gör
mek istediğimiz ilk şart 
Jardandır: Yani ihtisası 
kullanmağı bilmek. ilme 
ve sılfıhiyete hürım~ti, 

sabsi ze,·ke tercih edebil-
mek! Ulu& · Fat:ıly 

-
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4 Nisan 1938 
Pazartesi 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Ağustos J927 

Yeni Saylavlarımız 
Halk Partisi namzetleri 

ittifakla seçil~i 

lnğiliz - ltalyan 
müzakereleri 

Jt~lya, ispanya
daki _gönüHüleri 

geri alacak 
Londra 3 Rauyo: Ro

mada İniiliz sefiri ile 
Ciyano arasında devam 
eden müzakerelere mün
cer olmuştur. Bu itilAfa 
göre' İtalya İspanyada
ki gönüllülerini geri 

1 alacak, 936 tarihli Lon
dra deniz mukavelesini 

1 tatbik edecektir. Bun
dan başka Süveyş ka
nalı, Kızıl ve Akdeniz 

Kont Ciyano 
üzerindeki noktainazar 
ihtilafları~halledilmiştir. 

Ankara 3 A.A -
İnğiltere Avusturya 
.il ha kını tanıdığını 
Almanyaya bildir
miştir. 

Ademi tecavuz teminatı etrafında 
yeni müza~ereler 

Ankara 2 A. A. -
Bir Çekoslovak ga
zetesi üç küçük iti-

~·················~·~·~ 

Avustury8dati Alman ashrleri 
Ankara 2 A. A. - 1 taları da va kında 

Viyanadaki A1n1C1n 1 Avustuyayı"' terkc
f ırkası Alnı:l nyaya decekleri Beri inden 
hareket etnıiştir. bildirilnıektedir. 
Diğer Alnıan kı-

Bolu lılalkevi 
Bir işsizler eyi açtı 

Ankara 2 A. A. -
Bolu Halkevi kinı
sesiz nıuhtaçl:tr için 
~r işsizler evi aç
n11ş ve bu İnıdat
.ha ılt de 111,sır koçanı . ... ' 
yapr,a~lanndan ha-

sir isken1le, nıasa 

ve evrak sepetleri 

gibi sürümü ı11ün1-
kün nıanıulat nıey, 
dana getiriln1esine 
b~şlannııştır. 

laf devleti arasında 
hasıl olan bir an ... 
laşma üzerine silAh
L-1nn1ak sahasında 
hukuk nnısa va tınuı 
tanınınası nıüteka

bil aden1i teca vuz 
ten1İnatı etrafında 
l\1ncaristan ile 111ü

zakerclcrinin tekrar 
bnş1adığını yazınak
tadır. 

Mareşal 
Varşilof 

Ankara :3 Radvo: .., 
~1areşal Varşilofun 
hastalığı haberleri 
tekzip edi lınektedir· 
l\1a reşal sıhha tlnuı 
yerinde olduğu l\1os 
kovadan bildiril
n1ektedir. 



Sayfa 2 

ATAM 
Birinci vazifem Türk istiklal 
ve Cümhuri
ye i i ilelebed 
müdafaa v e .l 
~ uhafaza et
ıneKtir ... 

uhtaç oldu
ğutn udret 
daniarlarım
daki asil kan
da vardır. 

Bundan yirmi yıl önı·c 

Osmanlı hükumeti umu
mi harpten yenilmiş ola
rak çıktı. Bizi idare eden
ler canlarını kurtarmak 
için her lıirl bir tarafa 
lcaçtılar. Sultanlar salta
n:ıtlarını muhrıfaıa etme
yi her şeyden üstiin gör
düler. Diişmana teslim ol 
mak alçaklığını d;ı yap
tılar, yurdumuz işğal ~dil
di. 

lşte bu acılı giinkrdc, 
felaketin kara lnılut gilJi 
Türk semasını, Tüı k yur
dunu kaplamaya lıa~Ja. 

dığı güııler<le, bütün liıı;it
Jerin ke8ildiği, ölümümiize 
pek az [kaldığı ~iinlt•rde 
Karadenizden; karaya lıir 
kurtaııcı ayak bastı. 

Bu genel sa \'aşta hiç 

yenilmemi~, ("anakkalede 
'\: t•di dii~nuııı lıiicuınhırırıı ·' ~ 
dunlurınu~, onları Tlir-
kfüı yiğitliği örıiiıu.le dize 
getirmiş olan Mustafa 
Keınaldı. 

lara sığmayan devrimler 
yarattı. Türkün ta
rihin yegane kahraman 
ve kabiHyctli bir ulusu 
olduğunu bütün dünyaya 
göskrdi. 

Bi7. bu yüce Ye kah
raman ulusun oğluyuz . 
BtŞkanımız ve her işte 
öncüınüı Atatürktür. Onun 
uzak yakın çağlarda eşi 
olma' a·ı r.maııetini yarın

lara biz götüreceğiz. Onun 
yolunda sonsuz bir :4Şkta 
çalışıyoruz. 

Bu Uayrak biıim bil
gili ellerimizle yüksPlecük, 
bu yurt bizim çalışmamız
la dalıa ~ok gülecek, ül
kü:5ünc erecektir. 

Ortaokul 

BAHAR 
!şıkla doldu gökler 
Murada enli ·ııer yer 

Çayır çimen: çiı,;ek, gül 
Oter dall:m.la Lülbül 

. 
Rüzgür eser, su çağlar 
Şu o"·alar, ~u dağlar 

• 
Nc~e <lolu, ses dolu, 
Bahar hayatın yolu . 

Ali Riıa Koraltan 
2. A-~o: 99 

Mustafa Kcıııal An:ı

doluya ayak basar ba:5-
maz kederle d i şen ba~
Jar dikildi. Aci~ la dolan 
yürckld vatam kurtar
mak nşkile çarpışmaya 

ba~la<lı. Güz ya.,lan dindi. 
Mustafa Keuı:il ölmüş 

Aııadolııy:ı Lir ruh giLi 
girdi oııu diriltti; ona hız 
verdi. O bu hızla clü:;:m::ı 

nı yurdundan ko~du; Sal
tanatı yıktı Cümhuriyeti 
kurdu. Yıkık yurdu yap-

, ____________________ _ 

ıt. On beş yılda yüz yıl- ı--------------------~ 

::::;-:;;: ___ ·-. 

ULUS SESİ 

..Köyü gönül~en 
çı~arma~ıt,, 

Falila RıJkı Atay 

Atatürk (Köylü mllletln 
efendisidir) dedi: 

Bnııurıla Ciiıııhuriyctin 

köyı· \ ' t• küyliıyc da~·aıı 

dığ'ını hu nuılı.ı inkilfll>ın 

temeli küy ve köylü oltlu 
ğunu !'öylt>nıiş oldu. Ge 
niş 0Rmarılı lrnparatorlu· 
~uiıııı ı en uın k hndudla
rıııı lıckleyerı , oralarda 
kanını, canını \'erf'n, genç
liğini yok eden köylü itli. 
Çan.,,kkalcde müttefikler 
donanmasını geri çeviren 
İnönü, Sakaryada ve Dum
lupınarda istiklal oğruna 
kan dökenlerin çoğu köy
lü idi. Eğemen1iğ'in, erğin 
ligin ve devrimin her da
hasında köylünün kam 
ve emeği vardı. Onun için 
Cümı uriyet köyü gönül
den çıkarmamıştır. Ve çı
karamaz. Atatürkün her 
işaretine bin canla koşan 
Türk devrimcileri kafasın
da (Köylü milletin efendi· 
ei<lir.) sözü ilahi bir söz 
kuvveliyle, kudretiyle ya 
şar. Bu sözler köyü ba
t~klıktao, sivri sinektfn 
kurtardı. Onu cehaletin 
zehirli tırnakları araımdan 
aldı. Küyü:ı üzerinde kara 
bir kftbus gilıi duran mül
tezemi, a~ari kaldırdı. Göz . . 
ya~larım <lin<linli. 

Biz de küçük devrim
cileriz, biz de Atatürkiln 
her i~aretine tereddütsüz 
koşanlarız. Köyü ve köylil
yii yükseltmek bizim en 
önemli ödevlerimizden bi
ridir . Yarın hayata atıldı
ğımız zaman en büyük 
muvaffakiyctiıniz bir kö
yü yenileştirmek yükselt
mek olacaktır. 

Birinci ~ımf 

Arkadaşlar! 
Bu sayfaların darlığı 

yü%ünden bazı yazılarınız 

yazılamadı. Özür diler , 
gelecek nüshada yaıila
cağını vad ederiz. 

Ortaokul Edebiyat 
Kolu 

Sayı 890 

Bayrağım! 
Atalarımız asırlardan 

beri onun gölgesinde ya
şamışlar onun şerefini ko
rumak için kaııları11ın son 
d:ıı.mnrl;ımı,ı k:i <l ı r (,'!ılış 

mış ç.ırpı~:ıı :;!ard ır. 

Tüı k bayr<ığ'ı dPyiııce 

akla, gökler kad;ır eııg'İıı 

bir milletin ulusal v.ırlıg'l 

gelir. Her Tür kte l>u ulu 
varlığın şcrPfini kuruıuağ'a 

onu her yönde daima ıl:ıl
~alanırken görmı>ğ"e can 
atar. 

Bayrağımız al rengini 
temiz kanımız<l~:ı :ıy ve 
yıldızını mavi göklerden 
aldı. Bunun için o gökler
le laem yaş, göklerle yol
daştır. 

Gücümüzü cihana tanı
tan, karanlıkları parçala
yup nur 'açan bu kutlu 
bayrağımı omuzlarımda 
ta~iy:-ır;~k yarına götüre 
et ·ği ııı. Biiylec~ egeml'nJik 
~:n·a:;mda onun şerefiui 

<·tı :.1 üceye ~\ikaran At:ı

rııır.a k<~rşı olau borcl.lrııu 

ödemiş ohıcağ'ım. 

Yaşayan odur Bizler 
onıı dünden alıp yarma 
gdtiirınek ve oııu yaşat· 

mak için yaşiyoruz. 
Ey şanlı bayrağım! 
Sen, bizim istiklahmi

zi koruyan yüce varlııtı

mızsın seni her zaman 
selamlamakla bahtiyarım! 

-Ul-B 
192 Sacide Kayalar 

Ortao·kul 
Direktör 

ve öğret

menleri 

bir arada 

inandığımız 
Sözler 

1 -- Eğemenlik Ulusundur. 
2 - Atatürk, en güçlü bir tarihin en genç bir 

iradeıidir. 

S - Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içiıtdir. 
4 - Türk vatanı bölünmez bir bütündür. 
5 - ~l işte gönül ülküde 
6 - Çalışmaktan başka hiç bir şeye ihtiyacı-

mız yoktur. 
7 - Her şeyi kendimizden bekleriz. 
8 - Türk, insanlığın medeniyetin anasıdık. 
9 - Görüşte bilğiye, gidişte ülküye inanırız. 

10 - Dağılan çöker. Daima, daima toplu! 
11 - Oı dilimizi, öz tarihimizi bize cümhuri-

yet öğretti. 
12 - ÜlkQmüze son yoktur. 
13 - En btiyük kuvvet ulusal bırliktir. 
14 - Türk topraklarında, Türk bayrağı, Türk 

göklerinde Türk bayrağı. 
15 - Daima heyecanlı, fakat daima şuurlu ve 

inzibatlı. 



Ey Türk! 
Ey Türk!.. ~en ta e 

zelden kopııp gelen sön
mez yüce bir varlıksın. 
Güneşe nur veren maş
alen geçtiğın kara ve k ı:
rcınlık topl'aklan aydın
lattı. senin bu toprak 

r~~ ~·· ı ~'.ğ a yaptıgın 
~_ılıkl?rın, s~çtığın fe-
yızlerın saymak inıkl· 
nı Yoktur. ~en neler 
Yapmadınki... 

Tarih senin medeni
yet meşalenin ışıkları 
altında dogdu. Gücünü 
bilmeyenler yanıldıkla 
rını pek çabuk anladı
lar. Tabiatın pek zorlu 
kuvvetlerı bile yolunu 
kesemedi. Onu da. alt 
ettin dağları deldin, De
nizleri aştın, sedleri yık
tın, Ucsuz bucaksız çöl
leri, boz kırları mede· 
niyete kavuşturdun. 

Durmadan, dinlen
meden çalıştın. Bazcıı 
8•ni Qekemiyerek yolu
nu kesmek isteyen ca
na varlar kudretin önün
de ~aşırdılar. 

Ne sonsuz bir hızın, 
ne .. önmez bir yıldızın 
var ey Tftrk!.. 

Onbeş yıl önce de 
senden olmayanların 

menfaatlerine çalışmak 
tan yıpranan Anadolu
na <löndün. Karşına çı
kan en~ellcr o kadar 
çoktuki!.. Fakat ses e
zeli ve ebedi kuvvetinle 
hepisini devirdin. Yıl
larca yanarak kuruyan 
ta~laşan toprağa, boz 
kıra ha." at verdin, sefa
leti yendin, saadet ya
rattın. 

Dünya ilk önce na
sılkı seni tanıdı i5e son 
tanıdığı da sen ve senin 
al bayrağın olacaktır. 

Biı bu sıralarda o 
büyük kudretine bir zer
re katabilmek için ça
lışıyor, ıenin için yaşı
yoruz. Ne Mutlu Bize, 
Ne Mutlu Türküm Di
yene .... 

Sımf 3 No. 274 
Saadet Kacar 

Muhacir Köylü 
Pranıı&eadan çe'Yirea: .O Leman ~öket 

Kan/eşilu r-oc1tkl11k 
fJiinlcı·i 11c kr;dru· tal
liydi. 

saf·llır1111 öperdik de
{jilıni? 

ULUS SUJ 

Yardin/.t.]rümüz ve Türkçt 
0.1retmcnimiz 
Ziya Kılıcözlü 

Marşımız 
Mardin Türkiin yal<;ınlardan 
Yarattı~ı lıir kaledir. 
Okulumuz lıu kaleden, 
I~ık sa<;a11 me~aledir. 

Yaşa yaşa yüce okul 
Çocukların bu yurda kul 

Atatürkün, ana yurdun 
Demir elli gençleriyiz. 
Okulumuz karaulığı 
Parçalayan nurlu bir iz 

Yaşa yaşa yüce okul 
Çocukların bu yurda kul 

Atam dedi: yarın senin, 
Şeref senin koş ilerle 
Sahibisin Türk elinin 
Ancak yurdun için terle 

Yaşa yaşa yüce okul 
Çocukların bu yurda kul 

Bizde yanan bir yürekle 
Yenilmeyen bir dölen var 
Çoktan Yerdik biz elele 
Eğilin bey ulu dağlar. 

Sayı 890 

Mehmetcik 
kimdir? (1) 

Kahr:ınwnlık giikleri
nin güneşidir. 

cııınhuriyı>tin frnwlidir. 
Cihanda. Türk hı·ııliğfoi 

y~ı~atandır. 

Dü~nıek üzre bulunan 
) 

Türk bavra<rını göklere • o 
kaldıran ve Türk kalc~irıi 
kuran kahramandır. 

C. Kayalar 

Vatanın sınırını kanile 
çizen ve Tlirk bayrağ'ını 
ufuklarda şahlandırarıdı r. 

Savaş meydanlarında 
Türkün yıkılmaz bir set 
olduğunu cihana göste 
rendir. 

Saltaoatl ve sarayı ya
kan göksel bir kıvılcım

dır. 

Münir Demirel 

Türkün karagün dos
tudur. 

Ölümü öldilren.dir. 
C. Coıkun 

Bir manğa askerle bir 
sürü düşmanı tol'rakları

mızdan uzaklaştırandır. 

F. Akıl~ol 

Türk ulusunun demir 
pen~esidir. 

A. P•mukçu 

Türk istiklilını yaratan
dır. 

!lak + ku n·pt = Meh
metcik. 

Ulus yolunda her tür
lü zorluklara göğ'Us ge
ı en<lir. 

C. Dilen 

Bize cğcmenlik zevkini 
tattırandır. 

A. Özbek 

Gözü <lainı:ı ilerde :rnlı 
daima dik olan Türktür. 

1. Yıldırım 

Yurdunun hartasını ka
nile çizeodir. 

B. Gözü 
Türkün kendisidir. 

A. Oz<)ür 
Türk tarihinin teme

lini kuranciır. 

S. Yücesoy 
Savaşta ölüm barışta 

hayat kayoağıdır. 
S. Yılmaz 

Aldıtı emri yapmak 
için kanın son damlasına 
kadar çalı~andır. 

A. Yavuz 
Akdeniıi KızıJdenize 

l<o·latuiı"lrınn sal-
5evgili vata11ı11ı bii- Y .. k 1 aşa yaşa yuct· o ·u 

R. Ayaz 

Düny amn adını sayğı 

ile andıtı askerdir. 
F. Çaldıran 

Tarihten eski bir kah
ramandır. 

benzet endir. 
K. Aydemir 

Dünü yıkan, bu g-tinü 
yarat:ındır. 

lı ,, ~ 
'tnt kaııallarilc ~uyt-
,.~,·ak geçli{ji <lıU'fİIUl 
!JrJl ı·iizodl'la s"ya e .. ·ı ,, m en ka11u$lr11· ve 
!Jiil<te batan ~ aksam 
(Jiineş;. /lep btt;ılar 
tlo,;d ... .. l 
ıe,:~ lt!Jttllt o r1uze yer• 
l ın ıouıt11lmaz ha-
0'(llaı l .. ·ı · ı · ·ı < C!Jl mu u·. 

b ICutubenıizin ocafjı 
b ~ltıda annenı nastl 

U 
.. tzi tteşeli kalbinin 
ze · rme basdwara k se-

Uercti t'e biz onun beyaz 

tün sevdiklerint sende Çocukların bu yur<la kul 

ı,e seı,gilerinı senin 
ü·indir. • 

Qr 11Ul1Ufa beraber 
çi!·e/, toplarken kalbi-
11ıi1t ·üstüne Jl·albini 
Jmyau /uıyattnun lal
li eşi l/eleni ltatırli
yornuısun"I 

Ah! bana ldnı 

nwmleketimin dağla
ruu, oradaki 111eşeyi 
ve cok seudifjinı Hele-

• 
ni ki11ı bana bir daha 

Bize inan, bize bilgi 
Bize eevgi veren okul 
Bize diyor durma <;alış, 
Düşün u~ra~ ve ara bul. 

Yaşa yaşa yüce okul 
Çocukların bu yurda kul 

Ziya Kılırözlü 

göste1·ecek 
/Jeninl !tel' zaman

ld izt İl'aplarnn onla
ı·ın tatlt luıltralarultr. 

Sevgili vatanını 

bütün sevdiklerim ~en
de ve sevgilerinı senin ı 
içindir· 

Z. Ergün 
"Hedef Akdeniz asker,, 

diyen parma~a koşan<lır. 
il. Yıldırım 

Sünğü savaşının kah
ramanıdır. 

M. Kurtuluş 
Sünğüye tırnakla, gül

leye yumrukla karşı ko · 
yandır. 

C. Onat 

/. Sörtmeı 
Kara günlerde Türkün 

ilmid yıldızı. 
M. Çelik 

Mehmetcik = Çelikrub 
H. Avcu 

Tarihin VP taliirı hak
kımızdaki kara ) azılarını 
kanile silen Atatiirk as. 
keridir. 

H. Üz{jür 

(1) Arka•aılar ara•mda •thiımı• ankete gelen 
cevaplar 

Lle~lyat Kola 



• 

J D A RK1HA NQS t: 
?f!A~Oift'OE • U•aml Netrlyat ve Yazı itleri 

E.ld Halke.t sı ... ı_H....r Daire 
--- -
Telğraf Ach•l 

Mardinde "Ulus Sesi., ULUS SESi 
Dtrektöril . 

11 

M. Siret Bayar : 
Buddıiı yer: (ULUS SESİ) Ba•ımevl 1

' 

Mardin Def ter~arhğm~an 
ı' - Vilayet merkezi 

hükumet konağ·ı dahilinde 
ve deftardarlık odası itti
saliııdeki na tamam oda
nın in .• a edilmek üzere 
31/:3/ 088 giinünut·rı itiba
ren 15 gıin müddetle :.ıçık 
ek ... iltınryt~ J,onulıııu ~tnr. 

~ - .Muvakkat tPıııi
nat ıniiahıri (GD) liradır. 

3 - Bu in ::aatın fen
ni ı;;artname. kc ~ifn:un e . 

model ve proje gil>i l ' V

rakı ıııüsbite bedelsiz ola
rak Mardin defterdarJı~ı 
il11 N'afia dairelerinden a
ranacaktır. 

4 - · 1steklilerin ıni 
m:u veya mühendis olma
ları veya resmi ceridl' ile 
ilan olunan talimatname
de yazılı ehliyet vesika
larını ibraı etmeleri şarttır. 

Mar~in Yatıflar Diretförlüğünden 
Clnel llevklt 

Dükka Eski Kas:ıpJar 

" 
,, ,, 
,, 

" 
" " " 

" ., : ı " ,, 
" 

" " " 
" " " ., 

" 
,, 

., 
" " 

" " " 
" " " ,, Haffaflar çarşısı 

,, 
" 

,, 
,, 

" " 

Emlak Muhammen bedeli 
No. Lira Xr. 

81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 

105 
107 
109 
115 

40 
80 
00 
00 
üO 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
10 
10 
8 
8 

75 

10 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

Evsafı yukarıda yazıh (16) parça •akıf yerin 
mülkiyeti müzayedeye Çıkarılmıştı r. İhale günii 14/ 
Nisan/938 Perşembe günü saat 11 tedir. Taliplerin 
yüzde 15 teminatJariyle birlikte Vak ıflar idaresine i P-1-
meleri ilan olunur. 80/ 4/8i12 

5 - :Mezkur in~aat 

için maliye vckfıl tindt!n l 
gelen 920 liralık tahsisa- ___________ ....... _______ __ 

Mar~in Vilayet ~aimiEncümenin~en 
tın a~ıl bedeli keşif olan 
923 lira 26 kuruşa iblağ 
edilmediği takdirde sözü 
geçen keşifaaıneain sonun 
<la vaıılı sıva ke~if lıecleli 1 - Eksiltmeye Konu- mek jçin istekJ ıleri a (171) . . 
olan 4 lira 32 kuruştan lan iş: liralik muvakkat teminatı 
noksan olarak gelen 3 li Mardin Diyarbakır yolu- vermiı-;; olması ve işin ehli 
ra 26 kuruş tenzil edildik- mm 67 +400 üncü kilo· olduğuna ve mali vaıiye
teıı sonra geri kalan bir nwtrosunda Şeyban civa- tirP. aid lı ı::lgelcri gösf er-
lir:ı 6 kuruş üzerinden ek- rındaki muvakkat köprü mesi ve 1/ TemmuL 937 
siltme yap ılacak ve eksilt yerine yeniden yat'ılac~k tarih ve 3645 sayılı resmt 
nıc• neticesinde mc\·cml olan ü,00 metre açıklığın- gazete ile ilan olunan nı ü -
t:ı lı::;isattan tasarruf vuku daki betonarme köprü in- teabhiulik ve,ikasını ibraz 
bulduğu takd.nle tasarruf şaatıdır. KPşif .bedeli etmesi şarttır. 
mikdari ke., ifnaıneııin rnn (2274) lira.dır . 6 - Teklif mektupları 
fıkraı;:mda ycızılı ~ıvanın 2 - Bu i~e aid şartn:ı- \ 'C müracaatlar 3 üncü 
yapılması iınk~ni oltluğ'u meler \' C evrak şunlardır: maddede yaıılı saatta bir 
takdirde bu i:;;lerin de hu A - Eksiltme şartna- saat evveline kadar Vila-
meyanda yapılac aktır. mesi yet Daiıni Encümeııi dai-

6 _ lh:ıle 15/ 4/ üô8 B - Mukavelename resine getirilerek Encü-
cuma günü ımat 12 de C - Hayırıdırlık işleri 1 uıen Heisliğın makbuz 
<l cftenlarlık tlaircsindc ya- genel şartna~rnsi j mukabiHncJe ,·eritecektir. 
pılacak , e isteklilerin tc- D - Fennı şartname P o s ta i 1 e gönderilecek'. 
ıııinat akqalariylc birlikte E - Ke~if rayıç. ced vel- Mektuplar ve m.liraeaatla-
defterdar lık makamında ı leriylc projeleri rın nihayet 3 üncü mad-
toplaııau komisyona mü- İstiyenle.r ~bu şartn.~me ~·e dede yaı.ı1ı saata kada r 
r:ncaatlan i l fü ı ol uııur. ~'rakı vılayet Encumenıle gt>lmiş olması ve dı~ tara-

l / ,1 'S/ l -2/ Mardin Nafia dairesinde fın Blühür murııu ile iyıce 
1 

göre ~ilirler. kapadılmı~ olması lazım-
--- - ------ 3 - Eksiltme 23-3-938 dır. Postada olacak geçik

Yurtdaş! 
Yiyeceğin , geyece. 
ğin velha sıl her şe
yin yerlisini kullan
nıayı yeni İçtin1ai 

ahlak emreder. 

tarihindcn 11-4 838 tari- meler kabul edilmez. 
hine kadar Çar~amba. gü- 3.-:.4 
nü saat 12 de Mardin Vi- r--------------1:1yt·ti bükl1met binası için-
deki Vilayet daimi encü
menince yapılacaktır. 

4 - Ekıiltme: açık ek
siltme auretile yapılacak- . 
tır. 

5 - Eksiltmeye girebil-

• 

Matbarunızdan arayıaaa. ı 

Annelere Öğüt 
Çocuk Esirgen1e besleneceğini ve ma

Kurunıu Genel ~1er- ınalarının nasıl ha-
kezi sıfır yaştan bir 
yaşına kadar çocu-
ğun nasıl ba kıla 
cağını öğreten An
nelere öğütün Bi
r inci sa yısını yeni
den bcıstırınıştır. 

Birinci sayı öğüt 
birer aylık yazıln11ş 
12 tane mektuptur. 
İkinci sayı öğüt: 

Çocukların nası 1 

~ırlanacnğını öğre
ti r. 

Her iki öğütleri 
isteyenlere kurun1 
parasız olarak gön
de rir. « Anka ra da 
buluna n Çocuk E 
si rgen1e Bnşkanh 

ğtna» bir yazı ile 
adres bildirnıeniz 
kafidir. 

23Nüsan 
Çocut Haftasının baslanğıcı~ır 

Bir varmıs, Bir yotmus 
Ev;vel zaman iç~nde 

En Güzel ÇoeHk. Kitabıdır 
Sathk için gelmiştir. İçi çok ~üıel Hikftye ve Ma 
sallarla dolu bu kitab ı her çocuğa ta.siye ederiz. 

Yazan: Ömer Hiza Doğrul 

Ver Yüzündeki--. 

Dinlerin Tarihi 
Satış için gelmiştir, fiyatı 75 kuruştur 

U<elYI~ kütap 
Satışları Başladı 

Satış Yeri 

• 


