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Günü gc~rniş Nushalar 10 K. 
ıeııJ' ltesrnt ilAıılttrııı saııtimi 23. Jıu

~ilauların kcliıneı:;i 4 kuruştur 
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Kuruluş yılı ı A!usto s 927 

' abrini 
e le bir çelenk koy lar 

1 nci Yal 
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Ot 
f e Siret Bayar j 

• i ~1iili Şefimizin ı 
ı, 

• Türk milletine hitabesi Bir millet için kurta- ~ 
rıcı ve kur ucu. un. • er 

(h11 ~onı a etnıfında top- f 
or 1 ınaeuk, b 1yragı altın- , f Ankara [A.A] - Cümhurreisi Milli Şe-

1 f <la :vlirii oecek \1illi hir : fi İnönünün bugün Cümhuriyetin on altın -
kah~· .. ınnu \'e şef bu ına:< f cı yıl dönümü münasebetile burada ipod-

111~ her Vılkıt na,.,ip olmaz ,' romda yapılan büyük geçid resmi başla -bfr saadettir. 
Türk milleti, büyiik f nırken Türk milletine karşı Radyo ile bü-

kurıa··ıcı~ı .\tatürkten : tün yurda yayılan aşağıdaki hitabede bu-
Ronra İsmet İnönü gibi f lunmuştur: 
ır • ı ,. l\ahran aıı ba- • 

~ır,d ı gor·nekle bu ~a- I f "Büyük Türk milletine: Busenc milli hayramı dünya-
b~ act t::te mazhar olınu.ş 

1 

f nın fevkaJfü.ie hadiseler it;inde bulunduğu l:ıir za-
bf° bııturıuyor. : manda idrfık ediyoruz. l3ütüıı milletlerin varlık 
9~ Onun ıç ndir ki. On f kayğ"usu içinde yaşadıkları bu seneyi milletimiz 
,,t Clltırcı yılını bll ~aade- 1 f kendine gü\'coeu millet hayatında nifaksız beraber-
• le e ınış lıulunanı., id· f liği ve vatan müdafaası için kimsede şüphe bırak-

ı·ıık cırıen 17 milYon ı f mayan, çetinliği ve hazırlığı ile muvaffakıyetli bir 
le~ 'J Ürkün kalni :\1ııli Şefi t' imtihan suretinde gedrdi. jjll • ) 1~ın, ısevgi ınirjnd, şük-
tll ı·an ve uhıt ile çarpı· f Aziz Milletim: Gt>Iccek sene seniu bu sarsılmaz 

Yoı·, onun ~anlı ha\ ra· ı "asıflarına inı:-aniyet aleminin uaha ziyade dikkat 
Rını hürmetle sela1

nh- f edeceğine emin ol. Türk ..\f illctini onun kahraman 

~·or. C h ı· ı· f ve şanlı ordusunu \'at:ın i::tikbfllının kıymetli müj-um urresimiz smet nönü f Kazand ığı Hatay za- f de~i olan ~euç C\'latlanmızı muhabbetle selamla-
ferile üç yüz bin Tür- ......................................... • rını. 
~U daha milli hudut- . . .. . .. f 
1ar1 · · e alan Turk . ..,aydam tılikumetınm karşısında Turkıye Cum- f .Aziz Vatandaşlarım; On altıncı Cumhuriyet 
tnillet~~ı~u yıl CUmlıu· 1 son Ankaı·a itiHl!.i.le ku.- lrnriyeti ~~küıııe.tiııin ic- f Bayramı lıeµiuize kutlu olsun ... ,, 
l'ıye . , . m bü iik zandığı zafer, Cumbu- te ve dışta temıne mu- f 
bi. t Ba~ı.amı k ~la rivet tal'ihımizde büyük -Sonu 2 ııci ş:ıyfada- ~~·~• "'>•<>~•~ ..... ...,....,.~ 

ı· lıususıyetle ·u - b: ct·· .. noktasını 
~ış bulunuyor. ır . onuın ·. !~~~~~~~~~~~~~--~~~·~~~~~~~~~~~~~ 

Bu hususi yet dün- teşkıl etHlektecıu. . 
~a lıubrrrnı içinde Tür- ı Türk mı11et_i. ~anlı 1 

~ı~e'1in 011 ı:ıltı yıldan zaferler ve eş,ız ınhı
heı·i takıp eti ıgi barış Iöplarla .. del J. on altı 
idealine sadık kalal'ak, yıllık Cumlıurıyet d~v~ 
Şanlı ordu~ne sulh cep- rinin s~~ ~·ılını da Mıllı 
hesine iltibaK etmi:;; bu- Şefin yuksek karar ve 
lurıınakla beyııelıniJel tedbil'lerile .. barış, fakat 
lnUııa ebetleı·iode temin şerefini, yuk. ek men-
~ttıgı miıvazenedu·. raatıel'ini ~o~·u.yan ?ir 

Milli ~erin Kamutay barış idealı ıçınd~ ıd
Ve Kurultay Nutukla- rfık etmekle balıtıyar-
t>ıncta işaret ettiği he dır. .. .. 

d' Uetı<:-r~ d0 .rru ra yooel Diinyanın bu gunku 
bit· çalışm; ıle varma· karaı·sız ve ~nbaan ar
~ı ülkü edınen Refik 1 tan endişelı durumu 



Sayfa 2 

Mardin halkı; Cumhu
riyet bayraııııımzm on al
tıncı yılına :;iriş tczahü
ratmı büyük lıir lıeye

canla. k utl uladı. Ka 1 plPri
uıizde co~an milli lıble

riıniıi katınerle~tiren lrn 
milli lJayram tezahüratı 

çok cazib bir ha va içe
risinde yapıldı. 

Daha bir gün ev \'el 
başlayan şenlikler yurdun 
her yanında olduğ'u gibi 
milli duyğunun en yük:,<·k 
ifadelerini nefsimle top
Ja yan .Mar<linimizdc de em

· salsız. tezahürleri sahne-, 
lcştirdi Bayram günlerini 
nazlı bir gelin edaı:;ilc al 
bayraklarımııa bürünen 
şetaret ve ııc~e içerisinde 
geçiren ~ehriıniz; lıu gü
zel manzara.siyle, emsnlı

na güç tes~<liif' olunan en
~erefli günlerini yaşadı. 

l ııı lıiıılerce balkın ay- • 

16 nci Yıl 
(13aş tarafı 1 nci sa~·fada) 

vaffak olduğu huzur 
ve sükun, bütün dünya 
mılletlerinin lıayret Ye 
takdirle dolu nazal'la
rını üzcrimi.w Çe\·irt
miştir. 

Milli Şefinin etrafın
da tek vücut olarak 
bu huzur ve sükunun 
yarattığı neş'e içinde 
On yedinci Cünıburiyet 
yılına ayak basan 17 
milyon 1'ürk gücünün 
timsah lnönünün şeref 
zafer, kahramanlık ha
tıralarile dolu hayrağı 
altında ikinci bir İnönü 
yaratmağa kadir ve 
ha:urdır. 

(Ulııs Sesi) Sayı 

• 
CI yı . .-6 

z ratl utluladı, 
r 

nı idPa 1, aynı tl>miz. d ,ı \'
ğu ile catldelt>ri uolılıı

nın g<'c;işlni, tıpkı ıneıı

baındaıı hız alarak co:-aıı 

nıektl'pli sporcu ,.c lwlkın 1~11~1~1~ 
üııiinde g-ı:ıı;ınek surPtile '~ 

• 
bir nf'hir kadar lıeyec:jıılı 
,.e hı~lccaıılı idi. Bu in~:.ın 

~cllah.:~iııiu kal pi eri ıı i sii::5-
leyen, t'C\'İnç \'C şııtaret. 

İ:5tikl:llııııız.ı l>iitlinlt•, tireıı, 
lıüriyeti ın izi l.>ağı~la yaıı, 

esaret ıincirlcriıııizin par
çalanmasını t<>ıııin edı•n 

Cumhuriyetin 1U ıııcı yı-

bı>r ke~in lnyraınıııı kut. 
lulaınışlar 'e :;ağ" ol eeva
bile rnuknbrle görmü~ll!r
uir. 

Geçi~ resmi 
1:-ıtiklfıl marşından sonra 

baş!(' yan n'smi geçi<.l çok 
heyecanlı oldu. .Mehınet

cikleıiu süıığ"ülerindc i&-

lına giri~ini kutlula,mak 1 
tiklaliuıiziıı ısıklı gtine:,

iı;indi. !eri parıldayan n.: ar:::· 
laııları bi!e kıskaııuırun 

~Iaı.r•. i ,.e i~tiınat ma- polat gibi ,·iicııtluriyle 

lıet !eri rıı izi siisleyen, reu k yerll·ri, gö1, leri ~:.tr:::-ar:.ı k 

rViık ı~ık haııa·lı•rine ~ark 

olan ~Plıir, ilk gr ce oldu
ğu gibi ikiııl'İ gt:ce dı· Cu
mıırfrı•t kc·lirrw::-inin Yiik-. . 
sr·k mana. ına y.ırn~ır dr-
recede · yıiırılık bir ÇP,hre 
içerİ:3İUC biiriirınıiiştii. 

Ka~ul merasimi 
:W sabahı tam !'aat 

~,ao de' lot aılına atıl:ın 

ilk topu 111ütc:ıkiu tıükfı 
met korı:.ı ğ"ııı<la h::ı şlay :.ı ıı 

kabul tiireui hittiktıııı son
ra, Vali yanıııda ct>ııııl> 

hudut komutanı olduifu 
I""' 

\'iıri.ı~ u:;dt·ıi :ıalkıuıızııı ai-
h. :;- ...ıt Iıı Le h:u.r~ıl:rn<lı, 

1 urı.. i::ıtik ualinin kt·ıı-

Sporcularımız geçerken 
la 

orijinal yürüyü~leri, bl' ki 
kesin eınıfşız 'e fark5 ti 
bir kütle halindeki akı~ 

lan <;ok muazzam oldU· 

c1ilninden büyiik Uuıitler 

beklctliğ"i yarının şuıılı 

ordusu Orı:.ıııır.ktep tale
rinin, ruhları heyecanla 
co~turan, etrafı alkı~lara 
boğan geçiı;derini seyrettik. Kendilerine cmni)'f 

Kalph~ri ıııiz.i en 5em- 1 ve huzurumuzu gü \ eul 

1 patik lıi:,]vrle dılllluran. 
bt'yazlara lıiiı iiıııııii:;; ıııiııi
ıııiııileriıııiziıı, kiil;ıık izci-
ler irııii'.İn 'e hiıtlın okııl 
talebtlniııiıı Cuıııhur!~·et 

teslim ettiğinıiz pofü•, s' 
bit \'C sl!yyar jandaruı~ b 
larımızın geçidi de gögil= k 
lerimizi iftiharla kabartı ~ 
rak seyrinden duydu~~ 
muz intiba ise çok he)' \• 
cırnh bir milli havat t:ıl' 
losuuun canlı bir. paı1$ ı 
roıiıasına benziyordu. 

Gece şenlikleri ve ~al~ t 
k 

Gacelr.yirı "ilayet t~ 0 
r:ı f ı udan lıir balo verilıl ıı 
Ba~ta şayın valimiz l' {\ 

vat Ökmen ile cenup lJV b 
tlut komutanı Gene' 
Talatın da iştirak ettildC 
l>u balo da çok ııeşr 

gec;ti. ~Iuharririnıiz 

lıiın :Necdet l.iükn tıı' 
f <l •'\ 
ın :ı ıı bir nıonolok ~ll. 

1 1 <l" 1) 1 • ~~ tiuısa.lİlH! lJiirünc•rt>k yap- ı en ı. ,a o [:rt·<..~ ' aı, tel 
tıklan ı-r!·~·id <;ok g-üzel dar. Iıt zih "e saıııiıni 1.' 
oldu. (.'elik 'iicutlu ı::por- lı<u·a it;iııde fievaııı eıt1• 
cularııııızırı, e:-naflarınıızın I >iğer rnrufrnn tı'r' 

• 

ed i ll'ıı f t•ıı er al;ı vl:ı rı 1 

milli oyuııln lıir.m..,c i( 

ri~intle g-~·çti. 

Konf er anlar, nutu~ ıar 
Ha ~·ram gün !erin dr. b 

perlürlnle erkek ve ~ 
t:ılebelrimiıdcn bir çC 
p:ençler nutuk: ~iirler o~ 
d ukları o-ibi Orta oku 1 111 

h 

dürü Ziya. Kılıçözlü, 1ıı 11 

halde askeri kıtaatı tefti~ 1 -------~ ..... ---·----~-----__.-~.,._..";ıt;..ı 

' cder(!k, kuruw1 a~ker~ l ı 
harririmiz lbrakim _NecO 

- Sonu 3 üocü ~ayfede 



(Ulus ~esi) Sayı 1364 

Garp Cephesinde 
Vaziyet 

t Bayramı 
Ankara 30 (A A) -

Fransız tebliğ'i : Diin ge
ce cephenin hey'cti umu
miyesi sükfınet içinde 
geçmişt.ir. Almanların ba
zı baskın hareketleri nii ·

kürtülmüştür. 

,· anın bozuk olması do
layı~ilc garp cephesinde 
Ta V\'arc faali vetleri ol-. . . 
mamı~: yalnız bazı keşif 

~eisic. mufı . i il. n~, tat Q rl1 
n n nıt 

kaDrini ziyar tle ~ leıı~ 11yd11 
Ankara 29 (A.A) - 1 
Cuııılımh·din or. altırt "ı 

Yıl döniimü • ırn gO n yıırd
fla en cu ... ku n bır c:ınhlık 
'11eı ıı hiiıa~ı i ·i ııde kutlu-
laıını ışt ır. Bıı ~ıcra:::.iııı Tıir
kiyt>ııin baş Ş t' f ba~ ~ ... ıı. ı 
tindl' Ankarada en yUk-
8Pk derece~ini bulıııu~tur. 
~ . 

tlU· qat on birde Cumhuriyet 
lf. P. iclare lwyeti az:ıİ:m 
Partı gı· ııel sekretni dok
tor .Şükrü Tiizenin b:ı~

sS ı. 
ı\arı)ıırında Cuınhurin·tin - ,.. . rnı IJarıiı-i tlıedi ~er Atatiir· 

gô= kiin muvakkat kalıriııi zi-
rt~ Yaret f•ıicrrk ıııaııed hu-

?.uruudn tazimle rgil miş 
"~ partı adına Atanın 
kabı ine bir çelenk koy
tııu .• lUr. 

Saat on iki kırk hP~tr

al~ Üıln,lıur Hri&imiz )!illi ~e f 

di :;efin aziz hatırasını 
Taziz evlımıistir. Cumhur . . 
Hei:;i inüııü ebedi r-;efin . 
kabırlarını ziyaret için et-
no~rafya ıniizt.'~İ gclişle

r int1P buyuk • !lllt-t .MecJi. 
:si Rei::>i Alıdiilhalık Ren
d:ı genel kuıınay başka
nı Mare:;;al Fc,·zi Ç:.ıknıak 
askeri general Falır~tıin 

Altay Ankara Vali:;i Vali 
mua ~· ini ile Emniyet mü
dürü tarafmdan karşılan
mıştır. )!illi şı·f bu ziya
reti ıııütı>akip doRruca 
tebrikatı kabul tıuyuı duk
hırı biiyük millı·t ın rcl\si· 
ni te:; rif t>yh uı i:;lt· r \' e bu 
arad:ı da bu şta mt>clis Rei
:-.i oltlu!!ıı halıle lıUklııııet 

erk fı.ıı i Riya ı,eL l1i,• atı1 aza

l a rı tarafı rıd~ın i::ıtikbal 

eılil ıı.i :;- 1 ı •r 't· ın e~li~ lıinası 
üı . H r ıte Lıir ikt•n ka\alıalık 
uir h:ılk kiıth· ı i jlt· başta 

ırıuzi ka oldııı,!U h:ildP res
mi ilıtinıırıı ifa t·ylt·uıekte 
ol :ııı bir kıt:ı a::;ker t:ıra

fıı d:-n ı:: • lft:n l· !:mı~l<!nlır. 

~i l't t ım cı :-- i .Jeki hul'U$İ 

1 

<l:ıirelerinılc lıir İHtir:ıhatı 

müteakip milli ~cf Hiya
sPti 8nmhur saloııunda 

tebrikatı kabul buvurmnl'· . . 
lar \'e uunu müteakip Cum-
hur reisimiz yanlarında 

grnel kurmay başkanı ol
duğu halde merasim sa
ha8ına teşrif etmişler ve 
burada toplanmış bulunan 
halkın coşkun tezahuratı 
arasında geçerek geçit 
resmine iştirak eyleyecek 
olan izcilerle askeri kıta
at'ı teftiş buyurmu~l:mhr. 
İnönü her kıtaııın öuün
de.n geçerken merhaba as
ker diyerek izciler ve kı
taatı selamlamış ve milli 
~efin bu iltifatına. Sağ ol 
diye mukabelede bulunul
muştur. Teftişten sonra. 
Hiyaseticuınhurluğu ~eref

Jcndiren milli şef Haclyo ile 
Türk milletine karşı lıir 
hitabede bulunmuş \'e bu
nun akilıinde Tayyareleri
uıizin bütün ipodromu dol
duran halkın :ılkı~larını 
toplayan uçuşlarını kız ve 
erkek iı.cilerle Türk kuşu· 
nun piyade SU\'ari '' e top-

cıı\.trlmızın \'C bunlara. uağ-
1 lı ıııua, !ıı kuvv~tl~rinin ay

ni derı cı•Je sevgt ve tak-

ı dirini topla)~a.u. gı·çi~ler~ 
teklif cylcuıı:;-tır. Asken 
merasimden ::sonra Uum

lıur Rei~imi1. halkın içten 

Havas bildiriyor: Ha· 

faaliyetleri görülmüştür. 

.Almanların talı~idutı hak
kında henüz sarih bir ına. 
Inmat alın::unamıştır. 

Lebrunun Teberrüatı 
Ankara 30 ( A. A. ) -

Fransa Cümhurreisi 
Lebrun Polonya mül · 

tecil eri için beş bin 
frank teberrü etmiş
tir. 

Mardin, Cumhuriyetin 
16 nci yılını eşsiz teza

hüratla kutluladı 
- :2 ci sayfeden m:ıh:ıt
Güker, Telğraf memuru 
Hüseyin Uğurlu <la l 'mn
buriyetin kutsi manasını 

tebarüz ettiren çok lwye
canlı konferanslar ' 'enli. 

Gazetemizin bu nus
hası günün kudsiyeti
ni anlatan Başmuhar· 
ririmiz Siret Ba yarın 
çok heyecanlı baş 

Gazetemizin ikinci ta~i makalesiıe günün he-
yecanlarını ifade eden 

Gazetemizin bay· İbrahim Necdet Gö -
ram nushasının ikinci kerin nutkunu ve iki 
tabının sureti Halke- ~ günlük bayram teza -
vi hoperlörlerile halka hür atının tef sil atı ih-
dinlettirildi. ı tiva ediyordu. 

Cyunlar, e -- ~ent ler 

lııünü refakatında Ha~' e
kil Doktor Hefik Saydam 
0ldu~u halde el.ıedl ~efin 
1nuvakkat kaurını ziyaret. 
l'Yleıuiş "e ı;uk urnhtt>:;rm 
bir çeleuk koyarak bir ih
tiram dakika ı içinde cbe-
.........__~-----~~-=.--~~----~~~--~~~~~ı ~e\· rri ' ' P. ~a Ygt ifade~i 

" o • 

rt 

ar 

Şehrimizde dünkü t~ahürattan bir 

1 

i 

oları :--uıPkli alkışlar ar:ı · 

~mda geçerek \':mkay:ı 
kiişk üuc a q}et uıı~· uı ıııuş 

lardır. 

Bayram ,rüıı\t>rinde 
~ "' . 

:-porcularınıız Cumhu-

ı-Y-una Krah 

riyet meyıbmında h:.ı.~ 
tan başa sürprizlnle 
dolu futbol maçlar 
yaptılar. Bayr<ım mi 
niuıiııil eri::; : ... i rle <:ul-. 
bC '-' indirdi. Onlar da. 
Belediyenin kıırJıır 
tlui'Tu salın c:ıklar<hın bir n ıtu~ söyla~i ... 
btiüıde lttiler. 

Ankara 30 ( A. A. ) - \ 

yunan Kralı Jorj su- Köylüye il~ramlar 
baylara kılıç verme 1 
töreninde bulunmuş Bayram müna 
ve söylediği bir nu - sebetile Halkevi
tukta Y unanistamn miz tarafından da· 
havacılıkta gösterdiği vet edilen yüzler
tarakki ve inkişafın- \ ce köylüye yemek 
dan sitayişle bahset· l ler ve çaylar ikram, 
m~tir. edilmiştir. 
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r::>ARE HENASİ 
Eakl Rialkeyl Blwf 'Bıl._f Daire 

lVI.ARDIN'DE • 
ULUS SESi 

Um11mi Neşriyat Ye Y az.ı iflerl 
Direktörü 

Telpaf Adr•l 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

M. Siret Bavar 
Basıld.ıiı yer: (ULUS SEsl) Basımef'i 

E2 ac:z:z:.~ - --

Sı~hat ve İçtimai mua
venet Mü~ür lügünden 

17 lkincite~:-in 039 Cu-• 
ma giinü saat 9 d:ı (açık 
eksiltme ile) ihalc:;i yapıl 
mak üıer<> GOO Lira mu
hammen bedeli iki Niiv

müz tamir ettirilecektir. 
Tali plP.ı in şartnameyi 

görmek üzere mti<lürlügü
miize müracaatları ilfm 
olunur. 

31-3 4.7 

Mardin Tapu 
dairesinden 
Hişuıil küyünde kflin 

ve ahmet bini ali halliain 
varisleri namına kaydının 
kaydının icrası 

istenilen babalan ahınet 

n:ıınınd:ı gayrı musaddak 
yoklama. defterinde mu
kayyet. hanenin senetsiz 
tesarrufata kiyasen tahki
kat \'llpnıak ve ditl-er dev-• n 

letillıahra namındaki su-
suz tarla ile uir bap dcgir
menindc ciheti arbaesi tes
bit eclilıııek üzre gazetenin 
çıktıgı günün fcrdasından 
itibaren 1 O ci giin saat 8 
de mahallinde bulunacak 
memura bir diyecekleri 
olanların en-akı müsbite
lerile birlikte müracaat et
meleri ilan olunur. 

Belediye 
Riyasetinden: 

1 ·_ Belediyenin mev
cut clekti rik santıralına 

120 il:.i 130 beygir \ 'C 

t 10 kilovat takatta bir 
dizi'} clektirik grubunun 
tesi8 ve ila ve~i 2400 sa
ydı :.uttırma, eksiltme "e 
ihale kanunu mucibince 
(12061' lira (50) kuru:;ı 
bedeli keşifle -.e kapalı 

zarf usulile ikinci defa 
olarak eksiltmeye konul
nıu~tur. 

2 - Eksiltme 25/11/39 
Cumart~~i günü saat 10 
da Bclı;diye dairesinde 
toplanacak Belt>diye en
cümeni tarafından yapı

lacaktır. 

3 - Bw işe girmP.k is
teyenler (904) lira (61) 
kuruş muvakkat teminat
la kanunun tayin ettiği 

\ 'C ~artnamede yazılı \'C

sikaları ayni gün şaat 

doku"l:ı. kadar belediye 
reisliğine verilmeleri lazıuı
dı r. 
4 - İstekliler; eksiltme 

şartnamc~i ve projeleri 
Mardin Belecliyesin<le gö 
receklcri gibi parasız ola
rak suretlerini <le alfibi
lirler. 
5 - ihale günü saat 

dok uzdan sonra gr::lecek 
teklifler posta geçikmesi 
olsa dahi kabul edilmez. 

31/3/7/10 
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: Okunan gazeteieri Çocuk Esir-~ 
~ t i geme kurumuna v eri r s en iz : ı 
.. kimsesiz yavrulara yardım t 
! ~ 
; etmiş olursunuz, : 
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Türk evının şe
refli ananesi kiler
dir. 

yan bir ev, Çocuk
suz bir vuva kadar 

o/ 

tadsızdır. 

Kavanoz, kava- Bu güzel anane 
noz reçelleri, şişe nıizi yaşa ta lını. 
şişe şurupları oltna-

Yu vanın saadet ve varlıö-ını doö-ur·an 
ö h ' 

1 

1 

1 

' 

lı 
1 

Aile düğümünü kuvvetlendiren çocuktur 
Çocuğu sev. Sevilmekten mahrun1 bikes 
vavruları da hatırla Yılda bir lira ver 
"' 
Çocuk Esirgenıe Kurunıuna üye ol . 

YURTDA~! 

Türk Hava 
Kurumuna 
Vardım Et 

:"."'*"'"-;-~-ı-~ı-ı--;--ttt-ı--ı-.. t Buya rd ı m e n b ü.; 
YlUlır<dl<dlc§l~9J yük biryurd bor
.1\açakcılık Yapma cundur .. 

~ 

L - --

ül< günı· 
• 

-PIYAS 

Buğ'day ,_. 
_Arpa 1 

. 
_ün_ l Bir çuvalı fl7 
Dt.rı - - --- -
i\ <but -- --
.Mercimek •. 

Viriuç "' ... 
:Sade Y a-r.--

~ ı-_ 
9· 

Tere Yaf!"ı - . ' -Zevtiu va :-.,.ı 7 . . r:_ -
Yim 4. ) _, -
lJeri 5 --
Baueıı.ı " ... - -

_!!aueın içi 9 
Ceviz 
Gevi"l içi 
~Iahlep 3 ·-
ı\la.zi 2 
Kfünne Şeker 3 

o 
o 
5 
1 Toz şeker 3 -Kahve 

Sabun 
12 o -- _../ 

') 4· -l;ay 35 --- --- - o 
o Kuru üziiın ;') --- -Pekmez 1 5 ---- -

kal 1 4· 

-

Vakıfl ar 
müdürlügünde~ 

Vakfa ait birinci calhltı"J 
kflin l!)'i /199 numaralı~ 
atı,·e hanenin 4U6 lira ~ 
şifli tamiratı :?0/lü/95· 
tarihinden itibaren 15 gii1 

mUddetle ek::ıilrıncyc çık~ 
rılııı ı ştJr talipleıin ihale 
giiııii olan 4/ ı ı;nau cuı.ı1 
artesi günü sa:ıt 1~ <le ,.:ı 

kıflar iuareaine gı'luıcler1 

ilan olunur. 
2-3 

Yıl~a { 1 J lira 
Her gün binlerce yıı'' 
ruyu senin yardımıO 

senin şefkatinle sinesi 
de barındıran Çocuk B· 
sirgeme kurumudur. 

Yılda ı lira ver ço · 
cuk Esil'geme kuruoıll 
na üyeol. 

• 


