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·-----------------~ahibi ve Başmuharrir 
SİRET BAYAR 

\femleket menafiıne ald vazılara 
88\iaıarımız a~ık~r. 

Basılmayan yazııar g-eri 

- veriimez: 

On ikinci yıl 

Milli refa~ ve inkişaf yolundayız.. 
Bu ışıklı yolda Milli Şefin rehberliği 1 

ve şanlı bayrağı altında insanlığa ve 1 
umumi sulha hizmet etmek en kutsal 
ve değişmez idealimizdir. 

Cunı~urreisinin 1 
emirleri 

J\nkara ü/10 Radyo: 
Reisicünıhur lsıuet 

Sayı 1218 1 
10 Mayıs 1939 

Çarşaınba 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Ağustos 927 

Inğiltere cevabını 
bildirdi Yaznn: Siret Bayar 

Son d1iıwa. h5di~t>1Pri ı münası•l.Jt·tlerini ~ittikçe 
İoönünün şirnal A- Ankara u Rndyo: ı 
na<lolu seyah~tı es· Royter Aj-1nsı bil-karşı ıı;da hiikilıne- tak"iye t.>tnwk suretile 

timiz.in takiı) etti.!!i dli- ı . nasında verdiğ·i erni r d 1 ri \'Or: 
~ milli rt falıa do~ru her 

rii ·t \'P ~ırık !'iy:ı~c>t 'e .. . üzerine l{astanıonu- \l 1 l 
bıkmdı!!'ı • hitaı .. ;faııe ''a- 1 g-un_ bıraz d,lha ku''' Ptli 
, · . k ı "e ıııan<;-lı ol ırak ilt.•rl<'· 
. lllPktPdİr. "~ıyt>tıle komşu 'c uza· I 

. os 'ovada <İ in-
da yapılacr.k t vler ·ı· l gı ız )Üyük elçisi 1 
Ye otd lcri n i ns. ·:ısı-ue,·icıl<'ılr ol:ın giy:ı~i ,.l' 

ikti~adi ınilna~ı·bctleriıııi
z.in gittikı~e iHki~af l'ttİ· 
ğiııi 'e kuvvt•tkııdiµ;iııi 

~iikraııla ıııil~alıed<• Nli-. . 
yor ve sonsuz bir S<'viııc; 

dıı~·uyonız. 

1 >iiny:mııı lm ~iinkii 

miiskil SPvri içiııdc vazi-' . 
yetind<•n ve ku''''etinden 
en emin bir devlet olarak 
hadisatı bit:ırafane bir su
rette takip ve tetkik eden 
yeni Türkiyeınizin, Loı:m· 
danlıeri devam eden her 
türlU mütlalıale ve teca
vüz cmellt.1 rinden ari, mil· 
)etlerin hijriyet ve lı:lki

miyetim', iç siyasa Vtl re
jimlerine hiirnıetkfır poli· 
tikasının yarattığ'ı emni
yet ha '' asını gittikçe artan 
bir iç ferahlığ"ile t~m·ffüz 
etmekteyis. 

Milli refah ,.c inkişaf 
yolumlnvız. Bu ışıklı yol
da. Milli. Şefin rehbrrJiği 
ve ~anlı ua vr:ı"rı :ıltında .. • h 

iııRanlığa vr sulha hizuıet 
etnıPk en kutRal ve de- ı 
ğişmP7. idl•aliırıizdir. 

Son ıriinlerde .Ank:t-
ı:ı 

rayı ziyaret 'den do. t 
devlet adaııılarilfl yapılan 
konuşma ''C teına~l:ır, bu 
yiiksf'k ve :ısilfüıe i drn
lımızın lıir daha tez:ıhü 
riine çok gih:el bir vesile 
olmuştur. 

Bir millet i<;in milli 
refah ve inkişafın tek te
melli ikti8adi srrbestlik
ti r. Kemalist Türkiye bu 
serbf•sıligc kavıı.,t ugu ~iin

dmılıeri komşu ve dost
huile tesis ettiği iktisadi 

i ngi l :z, Fransız, Sov' 
]'u ,r1•1• 11k 1·1• k. r.;l haslanınıstır. t - l k l l 1 > ~ H' yarın ·ı · ~ )'e uç er pa tı ıa i.· 

diinya sulhuuu miiuıkiıı Kıştan evvel ik- kındaki cevabını 
l.ıl:wak ~eg-ane tunil. mil- nı:.• I edilt c ~),tir . 
leılt•rin hirliirlerile hüri- ı-----------I Sovyet l~usya ya bil-
~ r·t iı;imlP tesıı:; ı·th:ı·<>k- dirn~rştir. 

teri ildi ·adi llliİIHlS(•bt•tler Gaf er Konun nKa- c k eva p şu i i esası 
olacaktır. 

i hti \'ll etn1ek ted ir: 

·a zıy 1 
· Harp t-oıırası dünya

!'ında hükiıııı • üren ikti
~adi h:ırbP kar .• ı müşte
rek bir ct•phe ile karşı Ankara 9 Radyo: 
g-C'liııınf'z~c>, beyııelınilcl hu- Roına n va Hn ricive 
zur ,.R njzamın, sulh ve Nazın bu avın ~r
<'ınniyetiııin tC'C' .. ii!'Une im- talarına doÖ.ru An-
kfııı yoktur. Biz buna " 

. lr::1 ra vı res111en z.ı· -in:ıuıyoruz. ve bu yolda l ~.. ,, -
yiirüyoruz. vnrct edecektir. 

1 "' 

ltalya yüKsek as~eri şum ı 
Dün Musolinin riyasetinde 

bir toplantı yaptı 
·AnkClrc'\ 9 R dyo: j 

ltul\'ndH 'ükstl~ as- 1 
• .J 

ker 1 şfını Vt nedik i 
sıra yıud,1 J),jÇt nin 

rİ) :ısetindc topL1n
n11ştır. 

Toplcıntıv~ı oenel 
.. /'"'I 

kurnı:ıy ba ~k anı . 
kolordu k u ıı1<u1dan-

' lan da işti rfık et- 1 ~!u~ s Jl'ni 

n1iştir. la nan yüksek nske-
Alına n a.skeri te<.~- ı j şu anın önünden 

hi~le·r. tetkik edil- I y_irn11 bin. askt'r ge
n ııştl · · çıd resnH y,, pn11ş, 

Kudüs O Radyo: 1 ~1u ' solini kısa bir 
Bugüo ~on1ada "'ıoe_I !!~tuk söyleıniştir. 

1 - So\'Vetler bir-.,, 
Jiği kendi şark hu-
dudundaki devlet
leri kendi başına 

garanti e<lcccktir. 
2 -· Eğ·er bu 

_ İngiliz Başvekili 
Çem berlayn 

rant i neticesinde 
bir harbe ınaroz 
kfl lınırsa ingi here 
yardını edecektir. 
" 

Prens Pol, Italyaya 
hareket etli 

Ankara O Radyo: 
\" u<>-osla vva Kral 

~ "' 

va va hareket .., "' et-
' nıişlerdir. 

Naibi Pren!i Pol ve 
ref ık ası P rens Ol- ı Prt ns Pol 
ğa, Itc-tlyan K rcıl 1.nihayt: tiode 

• • 1 
ve Kr:diçesini zıyn- nı ue resınen 

. 
zı va-., 

n t ~tııH k üzre ita 1 ı ret edt etle tir. 

~~oten1~{İn Varşuvada 
.-\ ı ı k , . n 1 n R l d r o: 

Sovyet ILıricıye ko
miseri Poteınkin 
dün Hariciye Nazı
n Gr-tfenko ile uzun 
bir o-ö 1 ü~nıede bu .-, '/ 

1 un nı uştur. 
Poten1kin bugün 

\l ar sovada beklen-
~ 

mektedir. 
- -

PoJonva nıesla .. 
hatgülari Polonva ., 

huJu<luna kadar 
Pott>ııı kine refakat 
edtcektir. 

Ar.kara O R:ldyo: 
Potcnıkin Bükreş-
ten ' 'a rşova \'a ha
reket etn1i~tiı:: . 



Sayla 2 

Gltlınltlın--
--H a~e1roe1rn 

Beyrutta toplanan 
Faşist aleyhdarı konğre 

Ankara D (H:ıuyo) - 1 r~~ k?n~·re~·e . mı>rlrntiye
Bevnıtta toplanan fa~İ::-t I tını hıldırnıı::;;t1r. 

· ~ · 1\:nn;-rrenin itıitw z et. alev lıd:ırı k orıµTP~'" lı ı r . . · c- • 

k. ~ 11 1 tı i'i· ı kararlar, tot:ılııer ço ./\r:t(I ıııura ı ı:ı. arı r--
. . · · 1 de\'Jetlcriıı Arap 111illc·tlı : ı . tırfık etıııı~ıır. ..ı. · 

1 
· · 

• riııP ta:ırnız lı"ır nırıı 
E:-ki , uriy<' Ba:::' f'ldli ıııiidı ik lııılu11d11klıınndaıı 

Cemil ~f anl:ıııı. ı>ski ıı:ı · lııırıl:,r:ı kar~ı d ı•ıııokr:ı :--i 

zırlardım Said .X uriy(· ~aııı- ('Pplıı':- İııd(• yer alıııal:trı 

c..lau hir ıııı ·s: ıj giindı·rı· ııı:ı hi~·t·t iııdı·dir. 

~Bm~erlaynın ~eyanatı 
Ankara 9 Radyo: \ ceva p vernıenin doğ 

Çenıberla yi n Ava 111 ru ol 111cıdığı ı ve 

Kanıarasında , in- İngilterenin gayesi 
giltere hükunıeti- Sovyetler Birliği ile 
nin Sovyetlere ce- teşriki nıesai olJu
vabını bildirdiğini ö-unu ilave etnıiş 
s<>vlenıiş , · sorulan b. 

J tır. 
su·11lerine şin1dilik ı 

Almanya, Polonya için 
bir teşebbüse girmiyor 

Ankara O Radyo: leri bir cevap ver
lvi malunınt :-.lan nıedikçe Alnıanya, 
Alnıan devlet adanı-' Polonya için bir te
larının sövlediğine şebbü-ie girmiyecek
göre, şi ına J devlet- tir. 

Danziğ meselesi 
1\nkara 9 Radyo: Polonya yakında 

Danziğ nıes'elesi toplanacak o 1 an 
halen Polonya ef- Milletler Cenıiyeti 
kari unıunıiyesinin Konseyinde Danziğ 
başlıca kayğusunu : için nıüracaat edi 
teşkil etnıek.tedir. lccektir. 
Sövlendifrine göre 1 ,, eı 

Lort Hal ifah 
Ank~ra fi Radyo: 

lnğiliz Hariciye Na 
zırı Lort H8 lifaks 
Cumartesi günü Pa 
ris voli"le Cenev-- -
reye gidece~tir~ 

/ Beden terbiyesi 
umum müdürü 

Ankara ü Radyo: 
Beden Terbiyesi U. 
~lüdürü bu sabah 
E<lirneden avrılnnş 

" 
tır. 

<Ulus Sesi) 

Gençler Okutma 
cemiyeti 

Ankara ü Radyo: Cemivet, h~'·irse-,, -
~·lerkezi Kırşehi rde ver zev:.ı tı aza ol<l-
olnıak üzre bir ~enç- ı· rak kayıcl etnıeğe 
ler okutma cemıye- bas\amıştır. 
ti kurulmu,tur. , · 

Bone-Lort Halifah' ,r · 
gö iüşmeleri 

Sayı 1216 

Eski Fransız 

Başvekiii 

Ku<;Jüs 9 Radyo: 
Eski Frans1z Baş

vekili Blunı bu sn

bah Londraya var
mıstır . . 

B'unı Perşenıbe 
sa b:ı hı p~ rise döne-

lsveç -Norveç 
iki nazır Cumartesi günü 

ı görüşecekler 
Anka rn \! Ra<l: o: 

Ankara ü ı~ ~ıdyo: 

lsvcç, No-veç ve 
: 1 1 Fi n 1 el n d i ya n ı Ü 1-::1-

I kereleri bugün ls
tok ho:nda bJşla nıış
t tr· 

H 
. . j 

Fransız nncıye 

Ne.zın Bonne, öııü
ınüzJeki Cunıaıte-

si günü lngiliz Ha- ' 
ricive Nazırı lord 

J 

Halifaksla görüşe-
cektir. 

Fransız Hal'iciye Nazırı 
Bay Bonne 

Litvanya orduları baş 
kumandanı 

Seferberlik Um. 
müdürlüğü 

Dahiliye Vekaleti, Milli 
Seforb~rlik Umum Mii
dUrlü~ü ihda sm:.ı. karar 
vermi~tir. 

Vekftlet bunun için 
bir kanun projesi hazır-

Ankara 9 Radyo : ·---------ı lamıştır. 

Litvanva orduları 
J 

başkunıandanı be-
raberlerinde bir çok 
askeri erkan oldu
ğu halde bu akşan1 
Va rşova ya geln1iş, 

istasyonda bir çok 
askeri erkan tara
fından karşılannıış . 

tır. 

Mareşal Bal~o 
Ka~ire~e 

Ankara 9 Radvo: . .,, 

Libye un1uıni vali-
si Alareşal Balbo 
Kahire)'e gelnıiş, 

Başvekil ~1ahnıed 

Mahnıud paşayı zi
va ret ederek 25 da-,, 

kika gö üş nüştür. 

Yarınki 
Postalar 

11/5/1939 Perşembe 

Yarın gelecek 
Tren postası yok

Umummi 
ValilikJer 

Umumi valilikler te~kili 
için halen takarrür etmiş 
bir ~ey yoktur. Uaıetelc
rio lıu hususta yapmı~ 

oldukları neşriyat birer 
tabminJen ibarettir. 

tur. Saat 11 de Nu- ı-------
saybin, 13 te Cizre, 
idil, ~1idyat, Ger
cüs, Savur, 15 te 
Diyarbnk1r, Anka
ra, İstanbul ve A
nadolu post<l Ja rı ge 
lecek , san t 1\. de 
Ekispres .. fren po-t
taları gidecektir. 

Dev Saatı 
Ne,· York limanında 

inşa edilmekte olan 
muazzam saat, yakın

da bitmiş olacaktır. Sa
atm; biri ~ahile, diğeri 

denize bakan, iki tah
tası vardır. Tahtaların 
12 metre, rakamların 

yüksekliği 2 metre; yel
---------1 kovanın uzunluğu 5 ak

Bu Gece~i Nö~etçi 
[cze~ane : 

Bu gece Halkevi ~7a
nındaki Cevdet üztüı·kün 
Eczebanesi nöbetçidir. 

rebininki 4 metredir. 
tiaat, iğneleri kuvvetli 
projektör vasıtasile ay. 
dınlanacaktır. ~aat, de
niı.den dürbinJe 7 mil. 
yani 14 kilometre, uzak
lıktan görünecektir. 



-. Sayfa 3 (Ulus Sesi) 

Mem!eket v rRı·o·v·o··ı 
Sıgırcılıgında .............. - ............................ .. 
İslah ve yetiştirme 

çahşmaları 
Bu müesseseleriuıizde Bir taraftan dcdet cli-

815 La:;:ı damızlık iııek le dar.ıızhk yeti1*'tiren Ve-
olınak Uzere 2148 ba~ klllet, 8ığır yetiştirmesine 
sır.. 11 •1 mü~ait olan Kra8, Trakya, 

f'.ır ıııeveuttur. (lr vı " . . 
k·· , . . :- · 1 Tokat, Samsuıı. 1'.:;kı~ehır 0~ ltc!rn 300-3,)0 huğ"a bölğ"eleriııde sığır islillıı 
'erilııu· kdl•dir. ~iıııdiyP ka j te~kılfülarını ,.c Lütün \·i-

dar llGO lı:ı .. ~ boöa ıJa••ı- Jft'l·ctlerr!P lıeBlcnıcve Lıa-,.., "" .ı 

tılııııştır. kıuı ~artl~ırı müsait olan 

Isı ifa ol ıı nııı ıış \Ja nıız

lı k hay v :ııı 1 :ı r iizı•ri ıı<lt • <; a
lı~a ıı lııı lllİİl'S5t S··lt•riıı 
İtıı•k k:ulrolarıııın 4000 
haşa çıkarılıııau ve her 
Yıl 1800-2000 Boğa ve
•ilınesi kararlııştırıldığın
<]an ı.u hedefe varmak 
İ~in hn yıl alırıaıı tah:5İ · 
8at ile uıüesse. el erin inki· 
Şafı İ\'İll )azım gelen tesi. 
Sat yapılmaktadır. 

Yurdun muhtelif böl
gelerinde lıay\'an yeti~tir

llıe kültürümiiziin uirn 
ôrıcüsü olan bu müesst>se
lerimiz bir taraftan yük
sek evsafta inek ve boğa 
Yetiştirirken diğer taraf
tan da birer hayvan ye
tiştirme örnek mektebi 
"aıifesi görmek ve yetiş· 
tiricilikte bilgi bakımın
dan olan noksanlığımızın 
iıaıesinde çok müsmir rol· 
oynamaktadırlar. 

lslah işlerimizi en kısa 
bir zamanda hedefine u
laştırmak için devletin di
ğer teşkilatları da boş dur
mamaktadır. 

Hususi idareler tah~i
satıarile damızlık olarak 
köylere daA-ıtmakta ve 
boğa büyütme çiftlikleri 
tesis ile 4-6 avlık siitten 
keailıniş erkek~ danaları 
halk elinde satın alarak 
boğa çağ'ına gelinceye 
kadar Veterinerlerin neza
reti altına fenni surette 
bakıldıktan sonra tekrar 
köylere vermek suretile 
llıUsmir faaliyetler yap
lllak tadırlar. 

Trakyada yapılan tec
rtibelerde muvaffaki) etli 
tıeticcler veren boğa Lıii 
Yütme çiftlikleri memleke
tin her tarafına teşmil edi
lecektir 

J. ö\•lcri ,.e \'efİ'·:t irİ('İ leri . . .. 
örnt>k kifr \ 'f• örnek vHis-. . '; 

tiriri olarak taıızinı etmPk 
su ret ile da rııızlı k yet i~t ir-
111t·yi kiiyliiyt> uıal etıııek 
üzt>re ıslfı hı "e yet işti rıııe 
j:.,lt>rirıi kevlere vavnıak-.. . .. . 
tadır. 

Şimdiye kadar 1400 
köv ve 100 'eti~tirici ör-

~ . 
nek köy ve örnek yeti~-

tirici olarak organize edil
miş ve hunlara 4~50 ba~ 
boiY:ı d:ıi'rıtılmı:'.tır. o o 

-Sonu Yar-

L•cuz 
Radyo 

Türkiye ile Ame
rika Ticaret anlaş 
nıası 5 Mayıstan iti
baren nıer'iyet nıev
kiine girn1İştir. 

Yeni anlaşnıa ile 
Anıerikadan gele -
cek otomobillerin 
yüzde 60, Radyolar
da yüzde yetmiş beş 
tenzilatlı güınrük 
resmine tabi olacak 
lardır. Bu suretle 
Radvo \'e oto ı1obil 

ol 

ler yakında ç >k ucuz 
luvacaklardır. ., 

Hamidiye gimisi 
Haıni<liye n1ektep 

gernisi yakında ka . 
radeniz ve Akdeniz
de bir seyahAta çı 
kacak, Ağustosta 
dönecek tir. 

Türtiye Ra~yo~ifüzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

• 
Uzan Dalta: 1648 m. 183 Kes./ 1!?0 Kvv. 

Kısa Dalta: 19,74 ııı. 15195 Kes./ :?O K\·v. 
31.70 m. 9.fôj Kes./ 20 Kvv. 

Bu günkü proğram 
1 :?,:lü l'roğr:ı rn 

1 :.?,35 Tiirk uıiizi~i 

ı 0.00 ~lt-uı lt>kt:t S:ı:ıt a
yarı. ajan:- llll'teoroloji ha
lınlt>ri 

13,15,14 Müzik Hiya~eti 

Cımıhur Bandm;u - Şef: 
l hs:ı n K ü ıı t;t•r 

18,:W l 1rağraııı 

18,35 Müzik Aryalar Pi 

1 D.00 Konn~ına 
ın. 15 Türk ıniizi~i Fasıl 

hryeti 
~0,00 Menılckc·t saat a

yarı, ;ıjaııs \'e nıt>jt>oroloji 
h~l>erleri 

Istanbul Hapisa-. 
nesı 

Ista n hu 1 h<l pi sa ne
si vıktıralarak veri-"' , 

::?0.15 Tiirk m üziğ"i 

:.?l,00 H:ıft:ılık post:l ku
t :ı~u 

~1,15 E~ham, talnilflt, 
kambiyo -nukut borsası 
fiyat 

21,30 Müzik Mandolina
ta-Şef: Sadık 'l'a1u ida
sinde. 

2:?,00 ~üzik Kiiçük Or
kestra-~ef: ~ t>cip A:-;km . . . 
2;~,00 l\I üzik Cazband Pi 
23,45,24 Son ajam~, ha

Lıerlt!ri ''e y;ırıoki Proğ

ram. 

Lise Mü~ürleri 
arasın~a 

Aılaarif Vekaleti 
ne «Adli\'e Sar;lvı'> Liselerinıizin unıu-. " 
inşa edikceğinden mi vaziyetini göz-
nıevkuflar <liğt-r ha. den geçirmektedir. 
pisanelere nakil edil Bu yıl Lise müdür
nıiştir. Ağır cezala- leri .arasında esaslı 
)ardan 12 k1şi inırah 1 değışnıeler yapıla. 
adasına göıderile- caktır. 
cektir. 

Kaçakçı 
Nazır 

Ron1anvanın sa
bik adliye n~zırln 
nndan Konbınton 
Gersen i ile k a rıs1 
altın· k.ıç.tkçalığı su 
çundan altışar ay 
hapse n1a.hkun1 edil
mişlerdir. 

Avam Kamarasında 
Mecburi askerlik 

• 
kanuna kabul 

edildi 

Ankara ü Radyo: 
Avan1 Kamarası, 
nıecbuı i ~skerlik 
n1ükellt'fivet kanu-

"' 
nu 65 muhalife kar-
sı 150 revle kabul 
• ol 

edilmiştir. 

. 

günlük 
• 

-PiYASA 

Bu~day 2 75 
Arpa 2 

,-
50 

Un (Bir çuval) 620 --Dan 2 75 -Nohut 6 -Mercimek 8 
Pirinç 99 -..,.., 

1 - -Sade Yau 90 ı- -Tere \•au-ı - 85 . '"' -Zenin va3ı 70 • • l"' --Yün 44 --Deri 40 
Badem 18 

-
---- -

~adem iç_!._ 86 
Ceviz 1F" 
~- - --
~e' iz iç_!__ 50 -- --Mahlep 30 - -ı\'lazi 19 

-Kesme ~eker -35 
Toz şeker -31 
Kahve -

118 -- -- -~ahun 42 -(..'av 350 
--~· ----- -·-h.uru üzüm 20 
Pekmez 15 -- -H:tl 1 50 

YıWa (1] Lira 
Her gün binlerce yav-
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E-. 
sırgeme kurumudur . 

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

Çocuk 
Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel mer
kezi tarafından çı

karılmakta o 1 a n 
(Çocuk) adlı dergi
nin (136) Sayısı çık
n11ştır. 

t#;: ... , . ' 'l 

Yurt yavrularının 
sağlık, sosyal f{ül
türel durumlarının 
inkişafına hizmet 
eden bu kiymetli 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba
b.alara tevsiye ede
rız, 



, 
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JVIARDIN'DE • 

ULUS SESi 
Um11B1t Nefriyat ••Yazı itleri 

Direktör& 
M. Siret Bayar 

Ba.aldığı yer: (ULUSSF.Si) &anmeTi 

1 ~ 

Teltraf An•I 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

DUk Oğretim VURTOAŞ~ 1 YURTDA~! 
l\1aarif Vekaleti

nin haf talık olarak 
çıkarmağa devanı 
ettiği <İlk Öğretin1) 
gazetesinin (8) ncü 
nüshası da l\latba
amıza gelmiştir. 

l\1ua llinılerle ta
lebelerimiz için fay
dah yazılarla süs .. 
lcnn1iş olan hu gü
zel gazeteyi oku
yucuların1ıza hara
retle tavsive ede-,, . 
rız. 

Yerli mah · 

Kullanınız ... 

Türk evinin şe- 1 van hir ev. Çocuk
r~fli ananesi kiler- / ~uz bir yuva kadar 
dır. tadsızJır. 

Kavanoz. kava
noz reçelleri. şişe 

şişe şurupları olma-

Bu rrüzel anane 
~ 

mizi vaşatahm. 
" 

Yuvanın saadet ve varlığını doğur an, 
Aile <lüğürnünü kuvvetlendiren çocuktur 

Çocu<>"u sev. Sevilmekten nıahrunı bikes 
l:") 

vavruları da hntırla Y'ılda bir lira ver 
Çocuk Esirgenıe Kurumunıa üye ol. 

Ana 
Çocuk Esirgenıe türel durunılannnı 

Kurunıu Gent:I ~ler- ı inkişafına hiz .11et 
kezi tarafin<lan çı- eden bu kiyrnetli 
karılmakta o 1 a n dergiyi çocuklara 
( Ann) adh derginin cocuklu rl n :ı veba-
(ı :;) Sayısı çıkn1ış t ır hcılara tavsive {'de· 

Yurt vavrularının " ,, rız. 

g'·'>-Jık, Sos va 1 Kü 1- 1 Sa " 

Vurtcdaş ! 
"I 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav. 
ruların sağlığına erişebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumunu Üye 
olalım ... 

Türk Hava 

Kurumuna 

Vardım Et 

yük biryurd bor
cudur. 

Yurddaş! 

Kaçakcılık yapma! 

Vakıflar Direktörlügünden 
Vakfı 

Kasım paui~ah 

Camii kebir 

" ,, 
H{·yh:ıııiy" 

Urkulu 
Şak olu 

" ~aharı :ığ·a 
,, 
" Kası ın padiı:ah 

" ,, 
Ali :1ffan 

Cln•l 

Eıııir h:ımaııu 

Hanıam :J/ 1 hisse 
IHikkfrn 
Dükk:tn 
Dükkfrn 
Has ni:-if dı>girınıc'ıı 

lıor~· dı>gi ruıPıı i 
JlaııP 

I>ükkfın 

<'ski kt>saplar<la diikkfın 
Bir kıta bahçe 

,, ,, Susuz tarla 
3 bağ 3 bahçe 

Mevkii -Biriı.c i ı·adde 

C:rnıii keuir 
Kazzaıl:tr 

ZabircdP 
IIafaflard:ı 

He~iil lH·~"'UPr kiiyii 
Aınrut ki'ıyti 
~avur kapu 
Zahirede 
l\ asaplanla 
.Medrese civarında 

" " Tuh11p köyüade 

lhıh:ınıme\} bir: senelik iel 
Nıııııarnı:ı Lira ,Karuı ,J 

H>7 2:!50 
7 :·Ji 1 

79 31 
!) 70 

7H 14 
127 
60 
31 
24 

2 
10 
3 

60 

• 

Vakfa aid ve rv~:ıfı yukarıda yazılı 2 H:unam !l l>iikk:ln 2 Dt>girnwn 4 hahçc :3 bağ bir tarlanın 1 

Haziran HH3!l taı~ibiııdPn 1 Haziran 9 Hl t:ırihine bir s0 nrlik icarbrınm bu giinıleıı itibarrn 10 gün müddet16 

ıuüzayt>deye çık:ı.rılıııasına \ e bil hesap inaleaio 13 Ma~ ı::ı Cuıııarte. i gUııü olmasına ~,.l' keyfiyetin bu sureti' 
ilanına. karar \'erildi. • 4/6/8/ ıo 


