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Sahibi ve Başmuharrir 

SİRET BAYAR 

Menııeket mena.fiıne aid yazılara 
l&Vfalarımız a;ıkur. 

Basılmayan yazııar geri 

veriimez. 

On ikinci yıl 

Sayı 1222 

17 Mayıs 1939 
Çarşamba 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruta, yilı ı Afustes 921 

C. Halk Partisinin 5 inci büyük konğresi 
~9 Mavo~ta 

toplaniyor 
1 Milli Şef, C. H. PaT'tisi değişmez genel baş- ~ 

~~nı İsmet İnönii 'nün C. H. P. genelı-;ekreteı·li- !; 
gınden tebliği: •. 

C11mhuriyet Halk Partisinin beşinci büyük 
toplantısı 29 Mayıs 939 Pazartesi günü saat • 
onda yapılacaktır. Teşkilatı Esa.si~e . . kanunu- • 
ııun 32 inci maddesine uyarak l>ıldırırım. 

Parti Meclis Gru~u dün toplandı 

Bay Şükrü Saraçoğlu 
Ankara lô Ra<lvo: 

.J 

C. H. Partisi l\1ec-

)is Grubu bu gün 

saat 17 de Hilnıi Ura
nın haşkrı nlığında 

toplannııştar. 

1-Jarici ye Vekili Ş. 
S ır~çoğlu, siyase
tinıizin takib ~ttiği 
sevri izah ederek 
~ ,, 

bazı hatiplerin sor-
duğu suallara cevap 

vcrnıiştir. 

Yugoslav Kral Naibi 

PırensPco~ 
BeDgırada <dlöncdlü 

lord Halifa~s 
Ankara 16 Radyo: 

İngiliz H'lriciye Na
zırı Lort Halafaks 
Cunıartesi güoü Pa
rise nıuvasalat ede
cek. Başvekil Dala
diye ve Hariciye Na
zırı Bonne ile Sov
yet - İngiliz 111üza
kereleri etrafında 
görüşecektir. 

Polon~a Mü~afaa 
Nazuı 

Ankara 17 Radyo: 

Yunan Kralı seyahata 
çıktı 

Ankara 17 
Radyo: Yunan 
Krcı h ~1:-t j.!ste 
Jo: j ş ·-ırki ~1a
kedonyada bir 
seya ha ta çık
mıştır. 

Krala Demir 
yolları umunı 
nıüdürü refa-
kat etnıekte- I 
dir. 

Yunan Kralı MaJ .. te Jorj 

Belgrad tekzib ediyor 

Prens Polon seya~atı esnasında ~iç 
~ir anlaşma yapılmamış 

Ankara 16 Radyo: sa olsun hiç bir an
Jrak Erkanıhar- Havas ~jansı Bel- laşma akid edilme-

. . . grattan bildiyor: diğini ve yabancı 

Fransız Başvekili 
O.ıladi ye dün Po
lonya n1illi nıüda 
f,.u NH zuını kabul 
etnı iştir· 

.. bıye reısı Belgrad siyasi ma- ajanslarda görülen 

A k ha fili Prens Polun haberlerin doğru ol-
n ara 1ü Radyo: İ 1 h d v b')d' k 

Irak orduları erka- ı ta ya seya atı 
1
es- ld ı1~a ıgını ı ırme -

. h b' . . nasında her ne o ur- ır. 
nı ar ıye reısı ge-

~~:a~a~~~ıe?t:: ~~~ Danziğde Soviyet -lngiliz 
rise gel rnişt ir. \Ora- Hitiercilerin geçit mu· zaLerelerı' 
dan Londraya gi- . 1 1\ 

Ankara 16 Radyo: Roma rn/t7 Radyo: decektir. resmı 
İta 1 yadan avdet et- Prens Pol ve prenses K 
lllekte olan Yugos· Olga bu gün Bel· ont Ciyano 

.b. grada dönmüşler ve Ankara lô Radyo: 
lavya kral naı 1 

hararetle karşılan- Berlin : ltalyan-AI 

Ankara 16 Radyo: 

Prens Pol ile Pren- 1111clardır. I 
" rnan an :ışm~sını 

ses Olga Lujibnar- inızalatnak üzre 1 di<ri kadar ehenı· 

Dün Danziğde Hit
lercilerin yaptığı ge

çid resn1i zannedil-

Ankara 16 Radyo: 

yaya gelıniş1erdir. D'ıg..,; ·r ~a~erlerimı'z talyan Harici~e Na- ı mf~etli olmamı~: 
H· · .. ·, Nazın B. 

1 H 1 zın Kont Cıyano I geçıde ancak sekız 
~ta;~~~1: Belgrada · · 1·ç sayfeler~e ı 2~ ~layısta Be~lini l )' ~z ~işi iştirak et- dirileceğini söyle-
hareket etımi~tir. 1 .. za:aret ede~~~~ı~· ~11~tır ~ ~}~kt~dir· 

Londrada resmi nıa
hnfi 1, son İngiliz -
Sovyet konuşn1ala
rı hakkında İngiliz 
ceva hının pek yakın 
da ve Cenevre İçti
nıaından evvel bil-
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[b))~ırü kit~ 

Hava Şe~itleri l~tif alı ço~ coş~un 
teza~ürata vesile ~azırla~ı 

· Kaymakam ara
sında değişiklik 

Derik 15 1 Hususi) - 1 
Bu akşam kazamızda
da çok büyük hürmet 
ve tazimlerle anılan 
Türk Hava Şehitleri 
ihtifalı pek coşkun te
zahürata vesile hazır

ladı. 

retilc başlanmış ve ilk 
önce .Jandarma Komu

~lUlıröy~<dl~ 
Yeni Rejim 1 O gün tahir 

edildi 
tanı Ziya sonra bura- Suriye ve Lübnan 
r&da hazır bulunan Mar- gazeteleri , Fransanın 

din UJus Sesi gazetesi ı Surive ve Lübnan Ho
muhaı·riri İbrahim Nec- Kon~iserinin Paı·isten 
det Gök<:'r tarafından geldiğini, fakat hekle
şehitlerimizin ruhları nen yeni vaziyeti ilıln 
hürmetle anılmış ve etmediğini yazmakta. 

Baş öğretmenleri Şe- çok heyecanlı birer nu- dırlar. Bu gazetelere 
fik ile beraber çe:;;me tuk söylenmiş ve şid-

göre ~uriycdeki yeni 
rejmin ilanı on gün te
hir edilmiştir. fiuna se
bep Tüı·kiye, Fransa ve 
İngiltere al'asıııdaki mü
zakerelerin henüz so
na ermemiş olmasıdır. 

meydanını dolduran ilk detle alkışlanmışlardır. 
mektep talebeleri ve İbrahim Necdetin hi
bütün münevverler ile tabcsi arasında balkı 
oldukça kalabalık halk bil' dakika sükuta da
yığmları arasında baş- vet etmesi suretile şe
ta Kaymakam Ali Denk- hitlcrimizin mukaddes 
taş ve müddei umumi ruhları şad olmuş. en 
Muhsin DerYiş Kacar sonunda öğrecmeıı Da
hAkim ve şube reisinin vut Kavasın söylediği 
bulundukları törene öğ- Mehmed Akifin ( Çana
retmen Muzafferin dik- kale şehitleri şiiri de 
kat bitabesile ve tale- 1 alaka ile dinlenerek 
benin söyledi~i i~t~k!al 1 törene nihayet veril
marşı huşu ıçerısındc 1 mi:;.tir. 

19 Mayıs 939 Gençlik 
ve Spor Bayramı 

baş açık dinlenmek SU- 1. N. Göker 

Türt-1 nuiliz de~lerasyonu ve 
Yunan gazeteleri 

Ankara 16 )~ad vo: 1 za ın ve sükunun, 
Bütün Yunan~ga~e- 1 Avrupada da <levanı 1 
teleri 1 ... ür - lnğiliz 1 etn1esını ten1enni
müşterek dekleras- den haska bir sev 
yonile ıneşğul ol- ve hiç i)ir deYl~t~ 
nıakta Ye bu delde- karşı alınn11ş bir 
rasyonun b.ı rış 1 bü ceph ~ olınadığını 
yük ve kuvvetli bir tebarüz ettirnıekte-
hizmet olduğunu, 
Balkanlard;ıki nı-

dirler. 

Şehrimizde 
Gençlik ve Spor Bayramı 

hazırhkları , 

Kutlama 
1 - 1 D Ma~·ıs 93U Genç

lik ve Spor bayramı kut
lularna türe11i ~aat 10 da 
Park nıeydanınıla yapıla

eaktır. Sah:1htaıı itibaren 
\ıiltün t·a<l<le vp sokaklar, 
resmi ğayri ı csıııi ırıiietı -

seseler ve taşıma ,·asıtası 

lJa~· r:ı.klan:ı cuktır. Bütiin 
diikkftıı ve rnağ·aza ' vitrin · 
]eri il hugii nün marıasrna 

uvrrun olarak süslenecek-• r"l 

tir. 

~ - S:ı bahleyin saat 

9.5 ta Ortaokul talchclcri 
ııı ckteplPrinderı ve Spor
cular kuluplarından h:.ıre

kl't. ederek (fazi VE! Urta· 
okul bahç·e~inde topl:ma
C':ık tinleriııdP lıando olclu 
ğu halclP milli ııı:ır~lar 

sö~·liy<!n·k lıiikfu11et nwy
<l:ınına gülecek oradan 
Park me»danıııa düncct:k
lC'r krokiye göre yt r al
nıı R abcaklanlır . • 

:1 - Tanı saat ı O da 
Vali l.wrauerinde Askeri 
Koıııutaıı Halkc,·i \ ' C Be
I Pıl İ Y< ' rni~ i. Kültür direk-- . 
Wrii ,.<' ..... por ba~kanı ol-

Menıleketinıizin 

her tarafında oldu
ğu gi hi şe hı·i ınjz . 
de de Gençlik ve 
Spor ba yra nıı bü
vük bir sekilde Ye 

du ğ"u lıaldı~ talebe \'C 8por
culı.ırı SP!fı.ınlayacak \'P. 

Bugün Vali n1u- triuünc geçeceklerdir. 

"' . 
tezabüratln kutla-
nacaktır. 

a vini Sırrı Arasın ı 4 _ Vali tribiinc döniin

ba şkanlığında top- I <'C n~ril<'cek i~aretle Türk 
la nn n 1< o ıııisyon lJa~·rnğ'ı çı•kilccı:k talebe 

proğrcı 1111 tesbit et .. ı ve Sporcular Lando ile 

n1iş, bayranıın ha
reketli olnuısı için 
alınacak tedhir-ler 

üzerinde 

1 n1uşt ur. 
ko:ıuşul-

"" 
programı 

lıir nğudan istiklfıl mar~ı
rıı sü~· liyt·<·eklerclir. 

5 - 1 U ~layıs giirıiiniin 
manası ve tarihi kiyın+>ti 

Sporun heddi hakkında 
Ziv:ı. Kılıuü:l.\ü ve bir ta \ 
lelıc tarafından birer süy-
lc1: vereceklerdir. Bu say
leder on dakikayı geç
nıiyecektir. 

6 - Sr>ylev uiı er uitınrz 
resrııi geçit l.rn~layacaktır. 
Hu resmi geçide ciınnaa

tik ~cnliğ"inc katılan tale~ 

be ile bütün Sporcular 
i ~tirftk edeceklerdir. 
7 - He~mi ge~· iılin hi
tamında talebe ve Spor
cuların ciııırıaı-;tik gü:-;tcri
lerinc L:ı :::ları:ıcak ve bu 
gü:;tcriler bir saat bir c.;c·~·

reği gP <: rııiyı·cektir. Bunu 
Sporcubırın atletik hare. 
ketleri takib edt"cektir. 
Bundan ~onrn talebe ve 
Spurt·ular muntazam alay. 
la ve gp~·i<l saf file onu il
en Yıl nıar~ım süvlivcrc·k .. ,. .. .. 
okullarına ve kuli.ilılerine 
döneeeklenlir. 

8 - Türen bittikten ::-;on
ra gt·çler ve mektepliler
den nıiirt>kkcp uir lıcy'et 
hastanclt·ri 'l.iyan·t cde
c<-ktir. 
9 - 20/5/939 gunu 
Akşamı Ealkcvindc Orta
okul tarafından saat yir
nıi uuc;ukt:ı uir ıııfü.;aıncrc 
V<.>rilecek tir. 
10 - Bu Proğraının ta
mamı tathikint! ikindiye 
ve HalkM·i reisi. Kültür 
,.e Eııı ıı i yet ı.JircktürU tle 
memurdur. 

J)cıhiliye V t:kaleti 
kaynıakamlar ara
sında yeniden bazı 

de<risi ldi k ler va J)-t-:t ~ ~ 

n1aktadır .. Hazırla-
nan kcırarnan1enin 
vüksek ta~;dika arı ,, 
edıldiği haber ahn
n1ıstır. . 

Sı~~at ve~aleti T et tiş 
~ey'eti reisliği 

Sıhhat ve lçtim:ıi l\1 ıı
a vcnet Vcktdeti 100 lira 
maaşlı teftiş hey'eti rei:;
liğ'inc Hudut \ "C 5ahiller 
Sıhhat Uınuuı ~lüdiirii 

Dr. Usman lsmct Temi· 
zer tayin edilmiştir. 

İş bankasının 
Londra şu besi 

Haber aldığınııza 
göre Jşba nkasının 

Lond ra şu besi ka
pan n1ıştır. İskende-
ri ye şubesinin de 

h.1 <rvedi lece<ri SÖ\'-
ö ö "' 

lennıektedir. 

Harnburğ şubesi 
faalivetine dc,·anı 

-' 

ed< cektir-

Yarınki 
Postalar 

t8; f>/1939 Perşern be 

Ya nn gelecek 
Tren postası yok
tur. Saat 11 de Nu
saybin, ıa te Cizre, 
İdil, ı\tidya t, Ger
cüs, Sa vur, 15 te 
Diy;1 rb~kır, Anka
ra, İstanbul Ye A
nadolu posta la rı ge-· 
lecek, scınt 1 de 
Ekispres Tren po . .;
ta la rı gidecektir. 
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--Sayfa 3 -
e1111 ... :::il'"''1U'~oo~rn·'i" '~o~fi"''l""jlll& w ~ ı....JL.bıd.. IJ v 
Yaprak Tütün 

fabrikası 
açılacak 

ipek kadın ço-
t 

rapıarı 

Haber nldığ'ınııza , 
göre inhis<Jrlar ida
rtsi tarafindcın ı\1u
danyada büyük ve 
rı oJern yaprak t ü 
tün işlenıe ve ba
kı 111 evi yaptı rı 1-
ınasına karar ve
ilrnıiştir. 

ipek kadın çon1p

lannın sağlan1 ola
rak in1nlini tenıin 

ıçın İstanbul tica
ret odasında top
la ntıh~r bitnıiş, ha
zırlanan rnpor An
kara ya o·önderi l -

ö . 
nıiştir. 

Malat.yada Tü
tün fabrikası 

Mala tvada kuru
lan TütÜn fahrikn
s1nın ins:-ı:ıtı bitınek . 
Üzredir. ~lakineler 
lnıru l 111n k tr. Jır· 

Fahrikn vakında 
işt b<ışlaya c ı ktır. 

Yeni kolonya 
çakarılı yor 

İnhisarlar idnresi 
Ucuz ve yüksek de
rf celi veni bir ko
lonva ~İnın 1 ederek 
piyasaya çıkarıla

cağını bildi rrn iştir. 

' KöyJüye ei tez
gahı dağıtılıyor 

Anadoluda köv--lere tevzi cdilnıek 
• • 1 • 

ıçın s1p::ırış ve-
rilen dokuma el tt>z
rrfthlarının d<ıi[ılına. 
~ ._, 

sına başlandığı hn-
ber verilnıc-ktedir . 

Kuz!l ve Oğiak 
derileri 

Sovvt't Rusva F-
ol ol ' 

ransa , Alnıanya. 

j Çekoslovakyaya 
o-önderilecek kuzu 
~ 

ve oğ·lak derileri 
siparişleri için rna 1 
topla r.111a ğa baş -
Ja nnııştır. Ve ficı t
ler yüksel nıişti r. 

O dereceli olnn Oğlak derisinin 
hu kolonya bu ayın istanbulc.la çifti UO, 
yirınisi nde pi yasa- kuzu derisinin çii:. 
ya çıkarılnıış ola- I ti 180 kuru.., n vük-

1 t seln1iştir. " ca i ır. 

Mısırın alacağı vaziyet 
Ankara 16 Rcıdvo: 

"' 
~lısır Başvekili, Dan 
ziğ nıes'e)esinde Po
lonva ile Alınao,·a 

~ J 

~ rcısında bir harp 
çıktığı taktirde ~11-

..;"ırın nlnc:ığı vazi-

yet hakkında soru
lan bir sü'ale ce
vaben İngiltere hü
kuıııetinin her nıes 
eleJe l\l&sır ile te 
nıasta bulundu<»u. 

. h 
nu söyleınıştir . 
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ı····R··ı··o·v .. o····ı, 
................................................ 

günlük 
-PİYASA-

Tür~iye Ra~yo~ifüzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Dal~a: 

Kısa Dalğa: 

1648 m. 183 Kc~. / 1 :?O K n•. 

lU.7-! m. li>tn5 Kc~. /:?O Kvv. 
::ll ,70 ın. U4t33 Kc~. /:?O K vv. 

Bu günkü proğram 

12::)5 Türk miiz.igi -Pi 
13,00 ~lrml<'ket Sa:ıt a

yarı, ajans meteoroloji ha
berleri 

13,15,14 ~lüzik Hiya::wti 
Cumhur Bando!:!U - Şef: 
İh:-:an Kiiııı;ı•r 
18,~lO Pruğranı 

18,;~:; ~liizik Virtiiozlar 
-1'1 
ın.oo Korııışıııa 

rn, 15 Tiirk ıııiizig-i Fasıl 

hfyeti 
20:00 l\leıııleket saat a

yarı :ıjans \'C nıt•teorokıji 

Lıauerleri 

20, ];) Tiirk nıiizigi 

~ LOO Konu~ı.tıa II:ıftalık 
po:;ta kutusu 

:? 1.15 Esham, taln· ilfıt, 

kambiyo - nukut bor::;ası 
fiyat 

:?1,23 Nc~cli plaklar- fi. 
21,30 )Jiizik Kiiçiik Ur 

keı.;tra-~ef: l\t>eip A~kırı 

~:?,00 :Müzik mPlodilt•r J>I 
:?:~100 i\I iizik ( ; :ı.-1.hand l 11 

:?3,45~24 ~orı ajanl:', ha-
berleri \'C yarınki l'roğ
raın. 

Akrep imha cemiyeti 
Nizamnamesi 

MUrakebe ve teftiş ı i ~ti rna C'llerr.k mCYSİme 

n ~ Bir :-:rnelik IH'S:ılıı . göre Lir akn>h i<;iıı k:ıç 
kuruş Yt>rileeeğ'iııi tesl.ıit 
fldcr. Ye cemiyetler kamı-

Bn~day 1 _ 2 ı 75 
Aroa 21 50 
ljn. {Bir <;u ~ 620 - -
Darı - 2- 75 
~ohut 6 
-~- --.:\lercimek 3 

Pirinç - :?2- -
~nde Ya~S5 
Tere;;r-,.ı-- 7o -
Zeyti;ı ~~a;ı 170 -
Yün ;15 
·----ı-- --

1 ıeri ..iQ_ j--
lfatlenı 18 

---~--
lfadem içi _8_6 __ _ 
Ct:Yiı 18 
---·---ı--
Cedı içi 50 
)fahlep 80 -
ı\laz-i ----•-1-9- -

Ke~me ~eker Bö = 
]'oz ~eker 31 
Kahve iis- --
~ab~n 42 ı-

~--· -~'-l,.'ny 350 
l,~~ru iiziliİ~-,.Jo 
l'ı!lrnıez 1 fl 

1 - --ı 
Hal • 50 · 

Çocuk 
Çocuk Esirgen1e 

l{urumu Genel n1er
I kezi tarafından çı-
~ karılnıakta o 1 an 

(Çocuk) adlı dergi
nin ( 130) Sayısı çık-
111 ıştır. 

uıııumi hı·yHiıı H·~e<'l)g"İ 

miir:ıkibler ,.:l ıta ilt> l:ı e
kal tiÇ' :ı~·d:ı bir tı·tkik 

edilir Lm tNkiknt bir ra ı 
porla taıı:7.İm ı>di!Pn•k ııınu 
ıni heyete :ırz ed ilir. 

Nizamnamenin ne yolda 
degiştirllir. 

rıunda zik~r edildiği iizer.e j 
:ız:ı deftcrı, karar dl'ftcrı: 
gelen gidrıı enak defteri, 
\':lridat Y<· ::;arfiy:ıt dl'f
crlerini tutar ve enakı 

uıli suitL'Yİ ınulıaf:l'l.a cdı•r. 

Yurt va vrulnrının 
sağlık, sosyal l(ül
türel purun1larının 
inkişafina hizn1et 
eden bu l~ivn1etli 

"' 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba
h.alara tevsiye ede
rız. 

10 - ~kn·ut., azanın nıs
fından fazlasmııı taldıi ile 
niz:ıııı rı n ııı e lı ii k ii ın 1 eri d '}
~i:;: tiri lt>b ili r. Vt• lıu ıl<•trj . 

e 
~iklii;: tıı• ıııiY e tl e r lrnrıııııu -
ııa tt> vfikan alakadar ıııa 
kamlara Lildirilir. 

B) Hei~ cenıir<•tin umu
nıi umamelatı ile nı(•:;:ğul 

olur. İdare heyt•f.iııe riy:ı 
~Pt e<lı>n <>n:tk mlisbit"yİ 
iııııa eder. ( \'ıııiydiıı va. 
ridat ,.e nıe:-:arifiııi konto. 
rol eder. 

Fesih · 
C) H~i.- \'Ckili r···ıs"ın 11 - Fe"ih ht'YPiİ umu- ' -

· • , i!eyvüui~·etin<lc \'f'kalt>t nıi~·P karariylP olur. A'l.a • ,, 

tt~ri, karar clt·fterini gelen 
giden enak defterlerini 
tanzim eder. Her tür]ü 
uıa~raf idare heyetinin 
kararile olur. İdare heye
ti hu Eelahiyetini krndi 
azasından iki Rabıslada • 
,.f' rclıilir. ıncn''H.lunun ii<;tı· ild~iuiıı 1 eder. ve rei~in yardırııcı-

n·yil11 ft~ilıi kabildir. Fe8· ı:ııtlır. 1:3 - Pilanço idare he-
hi lıaliııde ecıııiyet iıı rııal yeti tarafından tanzim 

DJ ~liiha~ilı lır :;ab is.,·Je- etlıT U u ı· heyette ları ' 'C p:ırns ı ı;cıctık l'~İr- ır. ın ın 
rirıi tanzim etler veznedar ol ıreme kuruıııuııa telıarnı rnııur, 

Yurtdaş ! 
Kaçakçıyı koruma yurduna Jıiyanet edt-ceğin 

gibi ona yedireceğin ekmeye kar~ılık sana ze
hir f edirir. 

t:>d·ı· parayı uıuh:ıfaza eder ,·a- ı 
e ı ır. . 1 • . k • · 

1 rn at ve masraf:ı aıt nıa •• 14 - .!u nızamnamec e 
1 idare he yetinin vaalf elerl h t1zln r r<' İ>, k a ı i (1 ve ııı il- / h ti hın mı yan h ü kü ııı 1 er 3512 

l 1:? - A) idare hf'yl'ti 'I h:ı ~:ibin iınzasıııı ihtiva sayılı cemiyetler kaıı~nu 
aza~ı on beş günde Lir edecektir. Kati~ az~ ~cf- l ~ükmüoe gör~ bal edilıs 



JDAREHANESİ MARDIN'DE • Umamt Nepiyat •• Yası lfleri 
Dlrektörii uld lilllkeyf Blwl H mf DMre 

Teljral AU-1 
Mardinde "Ulus Sesi" ULUS SESi M. Siret Bayar 

Ba .. ldıjt yer: (ULUS SESİ) Ba.aımeri 

Mardin Asliye VU~T[))AŞ~ 
mahkemesinden 

Türk evinin şe
refli ananesi kiler
dir:. 

Kavanoz, kava
noz reçelleri, şişe 
şişe şurupları olma-

van bir ev, Çocuk-,, 
suz bir vuva kadar ., 

tadsızdır. 
Bu o-üzel anane 

l°' 

mizi yaşatalım. 

Kani ~ipi köyün
den mehn1et oğlu 
Musa tarafından 

mezkür köyden Ali 
kızı Halinıe aleyhi
ne l\1ardin asliye 
hukuk rnahkenıe- Yuvanın saadet ve varhğını doğur·an, 
sinde açmiş olduğu Aile düğün1ünü kuvvetlendiren çocuktur 
boşama davasının Çocuğu sev. Sevilmekten mahrunı bikes 
icra kılınan nıuha · yavruları da hatırla Yılda bir lira ver 
kemesinde mezbure : Çocuk Esirgenıe Kurumuna üye ol . 
Halin1eye davetiye-

YURTDA~ ! 

Türk Hava 

Kurumuna 
Vardım Et 

yi ilanen tebliğ edil-
diği he.ide mahke-
n1eye gelmedigin
den işbu giyab ka
rarının ilanen teb
liğ ettiriln1esine ve 
n1uhakemenin 22-6-
039 gününe bırakıl 
masına karar veril
m iş olduğundan 
nıezkür günde bil
vekale veya bilasa
)e gelmedigi takdir· 
de eskisi gihi giya
binda nıu h~kenıeye 
devanı o'unuc~ğı 

ilan olunur· 

Ana 
Bu yardım en b.ü-

Yitik 
l\luamelei Askeri

vemi havi N uf us 
el 

Cızdanın11 13/5/ 939 
C umartesi günü za. \ 
yı ettin1 hühınü ol. 
madığı iJ,in ederin1 

Yeni Jtap a Jlaballeala
d• 518 Dojamlu Sadik 

othı Ya•uf 

Arkadaşlar ! 
~ehrimizde teşekkül et

~' 
miş olan Akrep imha ku-

runıuoa ve bu hayır i~ int! 

••ve seve ü~e olalım ... 

Çocuk Esirgenıe türel durunılarının 
Kurumu Genel ~1er- in k işafına hizmet 
kezi tarafından çı- ed e n bu k i vnıetl i 

karılmakta o 1 a n dergiyi çocuklara 
(Ana) adlı derginin 1 çocuklu ana veba
(15) Sayısı çıknııştır , balara tavsiye ede 

Yurt yavrularının 1 riz. 
illik, Sosva l Kül-Sa u ~ 

Yurddaş! 

Kaçakcılık yapma! 

yük biryurd bor-

.cudur. 

Vuırtd©ış ! 
Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav. 

ruların sağlığına erişebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 
olalım ... 

1 

! ................................ ... 

Vakıflar Direktörlügünden 
Muhammen bir senelik icar 

Vakfı Clnel Me vkll Numarası Lira Kurut 
Ermeni katoli k Hane Eminnettiu mahal 7 8 

Ti " Hane Camii kebir 4 10 

" " Hane Latifiye 27 17 

" " Dükkan Mişkin çarşısı 434 14 
,, 

" 
Dükküıı Uülba ~chidiye 11 

• " Dükkfüı Inek çar~ısında 91 15 
,, • " Birind cadde 121 40 

" " Yarım dükkan İnek çar~ısında 188 16 

" " Dükkan Attarlarda 56 28 
,, ,, 

" lnek çarşısında. 17tı 40 
,, 

" " 
Birici cadde de ıa::ı 40 

" " Hane Camii kebir 2 17 
Bikar Camii Hane Birinci cadde de 35 72 

Vakfa :ıid ve evsafı yukarıda yazılı 5 hane ve 8 dükkanın 1 Haziran 939 tarihind c rı 1 Haziran 940 
t:uilıine kadar lıir seuelik icarlarının bu cünden itibaren 10 gün müddctll· müza.yed.ı.ıse çıkarılma~ına ve 
Lil hesap ihalenin 20/M•ıyıs/039 Cumartesi gilnU olınasına ve kP.yfiyetin bu suretle ilanına karar verildi. 

11/15/17/tn 


