
-

- -
ahib ve Başmuharriri 

SİRE,y BA y AR 

'ıleınıeK 
et _nıenafiıne ald yazılara 
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On iktneı vıl ..__.. . 
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lk@mY'lt©Jy©l©ı 
Nahiye Müdürierinin hayvan yem 

bedelleri ka bu\ edildi 
' Ankara 5 l~advo: l nıüdürlerine her ny 

l~ü7ük Millet ~1e~li- 1 onar lira hayvan 
sıııın hu günkü top- yem bedeli veriln1e
lantasında deniz sı · 1 sine aid kanun la
nı fla rıııa veri lecc. .. k yi ha lan kabul edi J-
7.a ın lara ve nahive nıiştir. 

.1 

&Si&L - 2 

16 nci Resim Sergisi 
Ankara 5 Radvo: .. 

Güzel sn na t la r hi r-
ligi tara fın<la n ser

gi evinde hazırhın· 
ınış olan on altıncı 
resinı sergisi bu 
gün ~laa~if Vekili 
Hasan Ali Yücel 
ta ı·afından açılnıış 

1 
tır. 

--· . 
Kuruluş yılı ı Aı?ustos 921 

Zirai Tedrisat işieri 
Cumhuriyet hükumeti 

memleket ziraatin<le fenni 
tebi bir enstitüsü haline 
getirilm!~ \ 'C bu enstitüye 
hir taraftan ilmi araştır

ıııalar yapmak ve diğer 

taraftaıı da ameli ipekbö
cekleri yetiştirmek Tazi
fc::;i verilmiştir. 

lspanya·~aki lon~raya giden as~Dri ~ey' etimiz 
Orgeneral K<:i-

v asıtaleırın yt>rleşme~ini 

de arzu eyleuiğirıden v:ı:'t· 
taları kullanacak ve taaıir 
er~ecck elemanların yetiş

tirilmesine <le hu8usi bir 
ehemmiyet vermiş ve bu 
maksatla Ad:ın:ıda iki yıl. 
lik tedrisatta oulunmak 
üzre 1923 senesinde uir 
makinest mektebi açılmı~
tır. Bu mektebte tedrisat 
temamile amelidir. Mekteb 
ameli tedrisat iı;in tamir
hane Ye atölyelt:r \'6 di
ğer tedrisat va.sitalarile Je 

lpekbficekçilik enstitü
siinlirı ameli tedrisatı dör
dl'r aylık kur~lar halinde- · 
dir. Ve yılda iki kurs 
yapmaktadır. Bu güne ka
dar enstitü 320 pratik 
genç yetiştirmiştir. Bun
tl:uı ba.;ka Antalvada bir . . 
ipek oöcekçilik mektebi 
açılını~tır. Hu gün temami
lc yeniden tesis vt> mo
dern vasıtalarla. tecbiz · 
edilıni~tir. Antalya ipek
böcekt;ilik mektebi de şim
diye kadar 180 kişiye 

icazet vermiştir. 

İtalyan tay
yarecileri 
Ronıa 5 [A. A.] -

1 Panv:lda nıuhare
b.! ed~n 1ta1va11 tav--
Yare cıleri n veva 10 
li R zİ ı and1 v.,purl ı 
I«·ı <li-ikada n h lı re
kct edeceklerdir. 

zını Orha vuı re-,, 
isliğinde Londra-
\'a <Yi tn1ekte olan 
- l!J 

askeri hevetin1iz 
lstanbuldan hare
ket etn1iştir. 

Sofva 5 A. A· -
.; 

Lo . ıJray.-ı gitnlC k-
te olan Tüı·k as 

*' c: ri h ~ve l i d Ü n 
saat 15 te bu ra<la n 
geçn1iş ve 1 ..;tas-

Bu 1ların 330 zu z - l "1., _ l 1 yonca ur ~ıye e -
bit, 410 u küçük z.ı- çıhğı erkfu,ı ile 
h~t \'e 490 ı ot.ferdir. 1 8uJgcır hüktHne-
1 <-lYyareciler l~pan- ti adına Sof ya o·ar 
\' :) l l ô 
~"(an ayııln1rıuan nizonu kunıanda-
evve) tayvarelerini nı 1!eneral Lukc-1ç ' 1 ~ ~ ~~ j 

P nyol ına luı n1la - tarafından selan1 ı 
tına tesl i ın edect k· .Ja nınışt ır. f 
lerdir. 

Askeri Heyetimizin 
l'eisi org~neı·aı 

Kaz.m Oı·hay 

Kral Zogo 

techiz edilmi~tir. Adana 
1 makinest mektebi şimdiye 

kadar 190 memleket ev
lftdıoı ziraat makinesti O· 

l<:trak yeti~tirnıiştir. 

Cumhuriyet hükfımeti 
ipek höcekliliğ"iııiu wt\m
h·kPtimizde inkişafını ehem
miyPtle ele almış ve Löy. 
lece hu i~tih:.:al ı::ubesirlf~ 

ait fenni bilgilerin h:ılkı

uıız arasıııda yayılması 

\'C bu İşe ait o.ilgili eleman. 
tarın yetiştirilmelnini te
mine çah~tıııAtır. Huıı11n 
için meınlckPtin muhtelif 
yerlerinıle böcekçilik ııwk
tepleri açılmıştır. Eskiden 
yalnız Bursada me\'CUt 

olan ipek höm·kçilik mek. 

Bunlardan başka Di
yarbakır, Denizli ve Edir
nede de ayrıca böcekçilik 
mektepleri açılmıştır. Bu 
bekteplenlcn ~imdiye ka
dar 210 gen~ yetişmiştir. 

lrwkbücekçilik işlerin
de tohumların kışlatılma

sının ehemmiyeti hasebile 

- Sonu ikinci sayfada-

Parti genel sekreterinden Halkevi
mize gelen telğraf 

Büyük l'\Hlli Şefimiz ve değişmez genel baş
kanımız lnönünün yüksek teveccühleri eseri 
olarak Parti genel sekreterligine t~krar seçilmiş 
bulunuyorum. 

Esas maksadı aziz milletimizin siyasi bünye
sini hayatiyete ve mübarek vatanımızı refah ve 

Veresrı y A A. - ınamur·iyete erişmekten ibaret olan Partimizin 

K r 3 I z· o... · ı 17 - ehemmiyet ve mcsuliyeti giin geçtikçe artan 
• cro ı e \. a 1 . ı . d . b··ı·· t k' . ö . faalıyet ~rın e muvaffak olabilınesı u un eş ı-

lıçe J ra ld 111 ve ~o· ıat kademeleı·indeki arkadaşlarımın devamlı ça-
c u k l cı n ile ınaivet- lışmala.rına bağlıdır. 
ler i oı~ !ect l· h·,fta- Yüce Par·timize ve aziz Şefimize karşı deruh-

·~ "
1 

\r . te ettiğim bu mesuliyetli vazifede arkadaşları-
, nHı son 110< n t '.e- mın şimdiye kadar gösterdikleri gayret ve fa-

S'\ y <ı g r 1 c k 1 erd ı r. aliyetini ve esirgemedikleri yüksek ve kıymetli 
K r:d bu r<1da üç :ı y 1 müzaheretin d~vamını dileı· bütün arkadaşlara 
rnüddetle ~l ·, ye ş·ı- candan sevgiler sunarım. 

Madritten bir cifdde · 
tosunu 
tır. 

' -

C. H. P. g.enel sekreteri 
. kirc:alamış- Erzurum Mebusu 

A, F, Tüzer 
~ ·-



C. H. Pa .. tl•lnln bqardıtı bllytlk itler: 

SEHIR Ve • 

Cümhuriyet 
devrinde 

ZDraıoTe~rrfi~eıtöşO~ır~ ; ~~~ 

İLÇE 
HA BE.'lLER İ 

-Ha:; t:ınıfı 1 rwitle- -

böcekçilik e11stitibüııe h:.ığ" 

lı olmak üıPrc "200.000,, 
ons tohum istiap <•(h•<·rk 
bir kı~lık Linası yaptırıl

mış ve halkııı tohumları 

burada kı~latıl<lığı gibi 
böeek tohumlarının da ay· 
ni zamanda irıficarını tc· 
min için memlekctiu nnılı
t~lif yerlerinde iuficar C\'

leri açılmıştır. 

Cumhuriyet. clf~vrinde 

böcekçilik mektebi ve 
Şarköydeki tolum istih
sal evinin '' etiştirerek hal

Ta vukı;uluk enbtiitü
~ii ~imdiye kadar halka. 
120.000 ein. yumurta \'C 

<l:ımızlık 18.000 ta,·uk "e 
lıoru:t. d:.ığıtını:;-tır. 

Yukarıda adları geçen 

ve muht ... Jif tarihlerde ku
rulan ziraat tcdrisc.ıt ınü

t>sseseleri yıldan yıla du
raksı;& inki~af etmekte ve 
.M üe.s::ıeselerin tekfun üllni 
için her yıl tedrisat ve 
tcchizatlarına yeni, yt>ni 
ilaveler yapılarak se,·i
yeleri asri ı;;ekle sokul 
maktadıı·. 

Bütçemiz T as~i~ e~iMi 
ViJavetinıizin 939 Yılı hususi idare 

bütçe"'i "',üksek tasdike iktiran ederek 
evelki crÜnkü posta ile vilayete geln1iş-

l'"I 

tir. 

İhtisas Mahkemesi 
H.ıziran iptidasından itibaren lağve

.dilen şehrimiz asked ihtisas nıahken1c· 
sinin işlerine Adliye n1ahke111elerinde ba. 
kılııHığa b. 1 şt• nın1ştır. 

ka dağıttı~ı tolıum uıik - ı----------ı İnhisar Veznedarı tarı 10.499 kutudur. 

~s~rimiz~e 
G=fic§lV@l 

Zimmetine 2700 lira geçirerek 
firar etti 

Memleketimizde Ta 
Yukçuluğun verimli 'P 

gelirli bir istihsal ~ubı·~i 

haline getirih.ne~i de Cum
huriyet btikfıınetiniıı güt
tUgü davalardan birini I Bugün şehriınizde 
teşkil ediyorJıı . Hunu 1 ha va nın kısnıen de
için de yurdumuzdaki ta- / ğişik bu ı u tı u oıara k ı 
vuk cinslerinin islfıhı \ e , 1 

Sehrinıiz İnhisarlar veznedarı Cezmi 
zimn1etine 2700 lira kadar bir para gt·çi
rerek firar etn1iştir. Adliye ınes'deye 

vaziyet etn1İş ve ara~tırnıalara başlan
mıştır· 

Q"eçececi!i ve devanı-kümcs hayvanlarının La- ...... •7 --------------------

kımıaın iyile\'tirilıne.si iea sız bir surette ya-
hedi\?urdu. işte bu i~l<>ri o·ış vap<ıca<n nıuh-
haşa.rnıak ii'l.rf' Aııkara<la fen1~ldir. ,.., Litinofun 

seyahatı 
hir ta\'Uk<;uhık Pnistiitii-
~ü a1tılını~tır. f:u rııbtü 

tü bir tar:ıft:ın ilmi ar:ı~

tırmalar ve kiimr.s hay
vanlarının islfllıilc uğra ş

tığı gibi di~n taraftan da 
küme:; hay \':mlarınııı yı~

tiştirilme~ine ait bilgi le
rin halk arasında yayıl

ması için kurslar açarak 
tedrisat yapmaktadır. 

Rüzgttrlann g::ı r p
ten saııiyt:Je 3 - 7 

nıctre kuvvetinde P . .1 ı Si ya si 
111

uha-
kt <l . arısten \'en en 

1 
-

esn1e .. e ır. · filJe büyük bir ala-
G ··ı d . t 11 t ı bır habere göre es· 

o ge e saa -1: e. k' S H · · l<a uyandıran bu 
j S -h ı ovyet Clrıcıye 

ısı 26 < ır. u un et K . . L" . f sey,n ha tın 1· ngiliz ' 
ld .., k d d ·ı onııserı ı tıoo 

15 ° ugu a Y e 1 
- h " b" '[ Fransız ve Sovyet · t" ususı ır vazı e 

n11ş ı r - k J • • 
' · ile va kında cenubi n1~za ere erının ne-

------------------ ve ~imali An1erika- I ticesinde vaki ola-
GUrUşler :_ ya gidecektir. ! c~ğı söylennıekte-

Etler Şehre geç geliyor 
Etler sabahleyin 

mezbahadan şehre çok 
geç geldiğ·inden halk et 
almak hususunda müş
kilAt çekmektedir. 

Çünkii : her kes öte 
berisini sabahleyin , 
erkeu<len nlarak işle
rine gitmektedirler'. Bil
hassa memurlar vazi
feleri başına sabah le-

yin saat yedide gittik
lerinden dolayı et al
mağa vakıt bulamiyor
lar. 

Güneş ~aat dörtte 
doğduğuna nazaran etin 
saat beşte şehre geti
ril rnesi mümkiadir. Be
ledi~ em izin bu hususu 
nazarı dikkate alması
nı çok rica ederiz . . 

dır. 

Yurtdaş! 
Çok para kazanıp yuvamı Ş("D, yavrularmı 

mes'ut edeyim düşüncesile kaçakçılık yapanlar 

sonuncunda yuvasız ve yavrusuz kalıl'lar. 

.. 

Sa~ı 1~3!l 

Şehirden-Köye 

Merhalı:ı kövlü dan-. . 
lar: nasılsınız, ne \'ar, ne 
yok. Size bugün de ::;evirıı; 
bir haberim vardır. 

llük fımet Kamulaya. 
veni bir kanun layihası . . 
v~nli. 

Bu kanun lttyibasilc 
köy salmaları miktarı t-\C

ııede yirmi lirayt geı;rui

yecektir. 

Kamutayın yakında 

kabul edeceği bu kanu
nun tatbikine başlanınca 

salmalarınız da ona göre 
toplanacaktır. 

Nasıl; güzel bir müjde 
değil mi'? Görüyorsunuz
ya köylü dayılar, Cum
huriyet hüküıneti bütün 
gün sizi düşüniyor, daha 
refahlı bir hayata kavuş
manız için tedbirler alı

yor. 

Milli Şef İsmet İnönü 

devri sizleri daha bir çok 

varlıklara Cumhuriyetin 
ninıetlerinc kavuşturacak

tır. 

Ç 1 n U··zerı·rıı·ze dil,a ı:;; ı , 
~en vazifeleri iyice ya
l'ın ki hu nimetlere ça
buk ka \'uşursunuz. Sayııı 

dayılar. 

Karadavı 
J 

Yarınki 
Postal ar 

7 /6/939 Çarşaml>a 

Yarın sabah, sa
at ü da ekispres tren 
postası gelecek·, 10 
da Savur, ~1i<lvat, 
Gercüş, İdil, Ci;re; 
11 de Nusaybin, Di
yarbakır, Ankal'a, 

İstanbul ve Anado. 
lu po~taları gide
cektir. 
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(Ulua Seai) 
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~aıröp . valk'aOcu~ 

Bir Rus aliminin keşfi sayesin~e 
Cesetieri muhafaza et

mek kahil olacak 
. Nikola :kudikin is

~~n~e genç bir Rus 
k 1~1 Şayanı hayret bir 
eşıfte bıılunmuştur. 

~u f.ı.li m in keşfi sa
hesınde cesedin ilani
k ~Ye saklanması müm
v~~ olacak. yani ölü 
Ucut baki kalacaktır. 

Mösyö Budikin uzun 
~eneıerdenberi Mısırlı
~arın esrarlarile meş. 
guı olmakta idi. Genç 
n.us A.limi yalnızca ş im· 
dıye kadar çözülmemiş 
Olan bu sırları keşf ile 
kalmamış, ayni zaman
da onların yeni usul
ler f:'ayesinde tekAmü
lUnü mümkün kılmıştır. 

Firavnlar devrinde 
Ya~ayanların yaptıkla
rı. ınumyalar genç Rus 
8.lırninin usulleri yanın
da Pek iptidai kalmak
tadır. 

HHs Senesinde Ni
koıas Buuikine ~ofya
da talebe iken, ceRedin 
rnuhafazası hakkında. 
Yaptığı etütler ile na
zarı dikkatı celbetmiş 
Ve Sofya Beledive has. 
ta · · nesınde kesik bacak-

Budikine gazeteci
lerin e linde dolaşan 
mumyalaşm ış bacağı 

almış ve hayret dolu 
nazarlar önünde baca
ğı yere taşların üzeri
ne atmış, ü2.erine çekiç 
ile vurarak kırrnağ ça
lışmıştır. Fakat bütün 
bu ga-yrete rağmen 
mumya bacağa biç bir 
şey olmamıştır. 

Bu tecrübe insan 
Yücudunun madde ba
kımından bAki olabile
ceğini göstermektedir. 
Bu uzuvda elde edilen 
hu muvaffakiyet bütün 
vücuda tatbik oluna
bilir. 

Keşfinin sırrını bir 
titizlikle saklayan Ni
kola Budikine, şimdiye 
kadar kullamlan mum
ya usullerinin hatta 
Mısırlıların bile tama
men muvaffak olmadık.
larını bildirmektedir. 

Rus Alimi bu güa 
kullanılmakta olan u
sullerin bir sır olmak
tan uzak bulurniukla
rını söylemekte ve bun
ların muvaffak qetice
ler vereceklerini iddia 
etmektedir. 

................................................ 

Türkiye Ra~yofüüzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Oalta: 

Kısa Dali•: 

1648 m. 183 Kes. / 120 Kvv. 

19,14 m. 15195 Kes./ 20 Kvv . 
31~70 m. 9465 Kes./ ~O K vv. 

Bu günkü proğram 
12,30 Proğ"ranı 

1:2 35 Tiirk müıigi -Pi 
' 

13,00 Memleket saat a
yarı , ajans ve ıneteoroloji 
haberleri 

13,15 Müzik K arı şık 
proğram 

13,45,14 Konuşma Ka
dın saatı - Ev hayatına 
dair 

19,00 Proğram 

19,05 müzik Bir Uver
tür - Pi 

19, 15 Türk müzigi Fasıl 
heyeti-Karışık Proğram 

19,45 Türk müzigi Halk 
türküleri ve oyun havala
ları-Said Yaver Ataman 

20,00 Memleket saa t a 
yarı, ajaas ve meteoroloji 
haberleri 

20, 15 Neşeli plaklar-R. 

20,!0 Türk m'1ıigi Karı· 
şık prolram 

-21,15 Müzik Radyo Or 
kestrası -- Şef: Hasan Fe 

rit Anlar 

22.15 Konu9ma 

22,30 Müzik 

-23.00 Son ajans, ha 
berleri, ziraat, esham tab 
vilAt, kanboyo - nuku 
borsae.ı fiat ,.e Cazban 

plak ve yarınkı prağram 

. 
t 

d 

. 

ıl 

k 

Karı uoun enırettiği işi yapnıak nas 

vfcibe ise nıen ettiğini de yapnıama 
lar üzerinde tecrübe 
Yapmak müsaadesini 
aınıış idi. ı----------- ---------- öyledir. Şu hald e 

Nikos Budikine'nin 
0 tarihte mumyalaşur
:ış . olduğu bir ayak 
d eşın çantasının için-
e Yirmi senedenberi 

~:nç Alim ile birlikte 
r tarafı dolaşmıştır. 

llçe~en Resimler : 
kaçakçılara ac 1· 

ma. 

-

~ayi t2:J9 

günlük 
ıPİYASA-

Bu~dav ,. . 2 50 
Arpa '> 40 ... ---un (Bir çuval) 580 
Darı 2 50 - --Nohut 6 -Mercimek 3 

25 -Pirinç - 90 -Sade Yaö-
- !'": - -Tere yağı 
Zeytin yağı 70 --
Yün 40 
Deri 40 --
Badem 20 -
Badem içi 95 ---Ceviz - - -
Ceviz içi -- --
Mahlep -
Mazi 19 -Kesme ~eker 3ö -
Toz şeker 31 -
.Kahve 118 -- -Sabun 4!? - -
Çay 350 - ------- -
Kuru üzüm 20 
Pekmez 15 
Bal -, 50 

Yıl~a ( 1) Lira 
Her gün binlerce yav-
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E-
sirgeme kurumudur. 

Yılda lira ve. Ço-
cuk Esirgeme kurumu-
na üye ol. 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel mer-
kezi tarafından çı-
karılmakta o 1 an 
(Çocuk) adlı dergi-
nin (136) Sayısı çık-
nııştır. a-hür Nikolas Budikine 

c un tahsil müddetin- _ , Yurt yavrularının 
0~dYanından ayırmamış çakçılardan da ov-

1 
k · I l{. l 

Düşınaodan na 

sıl korunursan k 

RU u~u bacağı ıeçen "' sağ ı , sos ya u -

tec~ı Dauimarkalı gazc· le korun. Onlar türel durunılarının 
Ar 

1 
ere göstermiştir . • inkişafina hizmet 

ııı · adan yirmi sene geç- senın en büyük eden hu kiymetli 
b ış olmasına rafrme n 
~ acak haıa. penh~, ta- düşmanındır. dergiyi , çocuklara 
g~ ve. seıttir. HattA bu ı çocuklu ana veba-

~llr~h~~ d~~:'ys~';~~~'. Cizre Plajından bir görünüş 1---------[ b~ıara tevsi~e ede .. 
tr. L ~lZ~ . 



iDAREHANESİ 
Ealll Halke'ri Btaaai 8-af Dahe --

Teliraf Acire8i 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

Umami Ne,riyat ve Yazı lflerf 
Direktörii 

M. Siret Bayar 
Ba•ıldıiı yer: (ULUS SESi) Raaıme.f 

Da Ok O .. g~retı·m ı. •·•· ~-········ır····· 11 ·············ııı·6•••• ., ı Y U R T O A ~ ı a~•••~ •• o •~• ••• o••~•Qc'• D••-•••ç•e•••••·•' Q= • 
cı• . • 

Ataarif Veld'ılt'.tİ- ·~ y t d f =~ ı 
nin haf talık olarak .:: ur as. == T •a k H 
çıkann;.ığ· deva111 ı:: - :t i~ r ava 
ettio·i <İlk Ö<rreti n) ı:. [(UR (lJ MUI FABRİ· == 1 

<~ l:'t ,. •• 1 

gaz~tesinin ( ) ncü "~ KA E y AP ~Gll~EZ ~t 
nüshası da Jl(ltb ı· :• • .. • 

amıza gelnıiştir. 
ı\lualfinılerle ta-

• : DIE t1 VOlL. R !! m• •• • 
•: Hep ulusun biriktirme gücüne r 
... d ~ 

lebe leri rl'1İz için f:ı y- :: ayanır. ;. . .. . ... 
dalı yazııarıa süs- :5 Bu güc,ü arttırınak hep senin ;: 
lenn1iş olan bu gü- :. :. 
zel O'azeteyi oku- 5: elindedir ;~ 

l':) a•,•••••••••••••a••••m•••• •~•~••••• •••G••••••-
VUCUla rınııza hara- s•••••••••••11•••••c•••••••• .. ••••••••••••••••••• , 
retle tavsive ede-

~rumuna 

Vardım Et 
. 

rız. 

Belediye 
Riyasetinden 

Türk Hava Kurumu 
. 28 cı - T [ R T i P 

ıeuyardım en bü-

M cııılPkf't in ın u btelif 
verlerindc bo'l.ulınuş kal
dırım ve J~ğıııılan i11~a 
ve t:ımir etmek ijzere 
Belediyenin gö.,terdi~i yer
lerdı• 15000 metre nıur:ı b
baıuda kaldırım iu:;a ,.e 
tamiratı ::?570 metre uııın
lu~unda l!i~ım tamiratı 

Ye in~aatı 3875 lira bede 
li keşifle aı:ık <'ksilnıeye 
bııakılrııı~tır. 

Eksiltwı• 21/H/U:JU 
Çarşamba g-iinu ş.ıat 11 

de Belı diycdP ~·:ıpıliır:ık-

tır. 

.Mu' akknt tPnıitı:ıt :!9(ı 
lira H3 kıını:;-tur. 

lı:;teklilrrin ~artııaıne 
ve kı· .. ~ifııame\ j <röı ıııf'k • o 
,.e fazla izab:ıt almak iize-

Büyük Piyangosu 
~ ııci Kt"şide: 11 Haziran / U39 dedir 

Büyük İkramiye: 40.000 Liradır ... 
Bundan b:ışkn: 15.000: 1 :!.OCO, 10.000 liralık 

ikramiyelerh~ (:?0.000 ,.e 10.000) liralık iki :ıclct mü
k:H:ıt 'ardır ... 

Y<'ııi terriptı1 n bir hilt•t. alarak i~tir:1k etrııt'\7 İ ih . ~ 

ınaJ etmı·:virıi::. ~iz dP pi!·arıg-onuıı ırıe5ut. w: lıalıti-
y:trıarı arnsuıa gir ıni.:;- ulur~ııııuz ... 

M ©ıır~ ö 1n1 
Sulh. hakimliginden 

cudur . 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav· 

1 

r1~ların ~ağlığına e~işebilmek için Yılda bir 
Lu·a YePıp Çocuk Esırgeme Kurumuna Üye 

1 olalım . . . w 'M' I 

re her gün ve rk~iltmcyr. 
girnıı•k için mun_,'yen g-iirı 
W! saatta Bclediy<·ye mu
raca:ıtl:.ırı ilftn uluuur. 

f)/8110/1~ 

~~ardinlı Boli~sar-\ h:ılde n1nhken1f"ye 
raf . !<ııı lllt'rr 011111 geln1ediğinde11 işbu 
"ekıh behn1n1 ötıen giyap kara rının ila
tarnfindan l\1c:rdinin, nen t~bliğ ettirilnıc- Türk evının şe
Srivur lu1pu n1ah~I- 1 sine ve ınulrıkenıe- ıefii an<n1esi kiler

-----mzımıımJ-1 ltsinden Abllurrah- rıin }:{/G/930 gü nüne dir. 

yr.ın bir e'·· Çocuk
suz bir vuva kadar 
tadsızdır. 

Ansi~lope~i~ ınan oğlu abılula lim bın:kılıııasına kaı-:-ır Kavanoz. kn va-
ve sa İ re ;;devh leri ıı e veril n1is oldu O-unda 11 ı r-oz r çel l~ri . ~·ş~ 

Sayfamız ikanıe oıun~n çitlik 111czkür. ,,.Ün<.te biı- j ş ; ş~şu=-upıarı oıfna-

Bu güzel anane 
n1izı va ş~ı talırn. 

] <l ~ ~ . 1 p <öyün e vaki on kı vekalc veya bıhıs \ ! 

E ta tarla kaydının 1 g-elınediği takdird(~ 
ipt:ılı lb \'ası n ın tnu- t ski~ i o·ihi o-iva biıı-

K hnkenıesinde n1üd- de n1uhake~n.,eve Je-
Yakı nda clei nlcyh :ıhdulh:ı- van1 olun: ca<>·~ ilan 

Yu\'an ın saadet ve varlıO-ını doo·uran 
. ö ~ ' 

A ık: düğürnünü kuv·.retlendiren çocuktu r 

liıne davetiyeyi il<l· olunur. 
0 

j nen tebliğ ediidigi ı 

ç:ocuğ·u sev. s~viln-ıt>k ten nvıhrunı bikes 
yavrul..ı ı dH h :1t ı r l n YılJ~ı bir lira ver 
Çocu · Esir . .!cnıe Kuru .n unc.ı üve ol 

1 ..... " • 


