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SİRET BAYAR 

\ienıtekct menafiine nld yazılara 
savfaıarımız a~ıkur. 

Sayı 1218 
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~ 

Basılmayan yazuar f!eri 
veriimez. ..,t..;;. • -'·~ __ .. ..... '••--. - - • • • • 

· ~1 ~ SIY_A_SA~ ___ GUNDE~IK TURK _GAZE_TESI -= 
Cuınartesi 

Sayısı 100 Paradır. 

Birinci Türk Neşriyat 
konğresi 

Dün mesaisine son verdi 
Ankarn 5 RaJvo: ~laresa) Fevzi Cn k

Biri11ci Türk ne;ri nıakt~\n gelen ~eva
ya t konğresi bugün bi telğraflar alkış
öğleden evvel ve ]ar arasında okun
öğ·_leden sonra i\la- ın nşt u r. Bundnn 
:!rıf Vekili Hasan sonra ~1aarif \'ekili 
ı~i Yüc~li.n başkan- 1 bir nutuk söylen1iş 
lıgında 1k1 da fa top- ve konğre ınesaisi · 

' lann11ştır. l~eisicunı - ne son venniştir. 
hur İsnıet lnönü ve 

Sovyet Hariciye komi-
,, ,, 

ser ınuavını 
AIFil lk©llr©l©l©ı ifil ©ıyıro D©I o 

Ankara fi Radyo: 
Sovivet Hariciye 
koıniser n1ua vını 
Potenlkin yo]dr; ş 
bu akşan1ki ekispre· 

se bağlı hususi tren . 

le Ankarndnn ~y

rı 1 n1ış ve nıerrısiın

le uğurla n nııştır. 

Litvinof un istif ası ingil
terede endişe uyandırdı 

Ankara 5 Radyo: 1 

Ingiliz gazetclerinin
1 i\1areşal Balbo 

bu günkü. en hey.e- Mısra gidecek 
canlı nesrıvatı L1t-

• ol 

vinofun istifnsı ol-
ınuştur. 

Gazeteler bu isti
fayı, Sovyet - İoği
liz nıüzakerelerile 
alakadar görnıekte 
ve Litvinofun çekil
n1esi le bu göriış
nıeleri n aka ınete 
uğra 111asında n en
dişe etn1ektedi~!er · 

Ankara 5 l{adyo: 
ltalyanın Libye valii 
unıuın1sı ı\1areşal 

Balbonun Kahireve 
"' 

gelınesi bekleniyor. 

I~o111a 5 Radvo -
ı'la reş·ıl Ba lbo i>nü- 1 

n1üzdeki Salt g-ünü 
l{ahireye gidecek 

üç g~~ kala~akt~ı-. 

Kuruluş yılı t Agustos 921 

Polonya cevabını verdi 
Her şeyin suih yoliyele hal edilme-

sini istiyoruz 
Ankara f) l~ndvo: 1 aııla~alıilir: 

P 1 
'
' 'l H · : · 1 - Sulhl"U\ aı p emeller. o on c orıcıye . . ,.. . . 

"' ' 1 .! - ~ulhcm·aııe uıetod-
N azı rı Bek bu gün · lar. · 

bev::ınatta buluna- Bu tarldaıııiizakerc•yp 
"' 

ra k Al111a n ınuhtı 

rasına ce\·a p ver-
111 iştir. 

B t' k be va tHl tında 
denıiştir ki: 

" lWyle lıir itilafın 

akdine aıııil ~ulh olmalı

dır. l 1uloıı~·a, Almanya 
ile ~ncak bu ii ... i şartla 

e-iriı-ildil'l·i takdirde l'o 
~ • l"> 

loııva. hü kCıırn:ti hu i~i . ' 
ol>jcktif Lir ~ekilue giirii-
~Pl'ektir. 

Polon \"a lw:;;er iyetin 
fr<'i bir tıarlıc• girmrsirı i 

ve dfüıyarıın kaııa l.ıo

~·anııı:ısmi i 'temiyor ve 
lıPr ::;c,·in sulh ,.,_,li\'le hal 

~ . . . 
edilıııe:-i taraftandır ... 

Romen - ltalya 
müzakereleri 

Ankara 5 R::ıdvo: 
RonHlnva Haricive ,, . 
Nazırının l~oıııada -
ki n1üzakereleri hak 
kında bir tebliğ ne
şir ec.lılıniştir. Bu 
tebl iğde Ron1:-ı n ya 

Haricive Nazırının 
"' 

Duçe ve l{ont Ci-
ya no ile sa nıİnli hir 
ha va içinde geçtiği 
ve her iki taraf için 
fayc.lalı olc.luğu bil-. 
diril ınek tedi r. 

lnuiliz Ka~insi 1 Oanziğ~e ~ayram 
Ankcı ra 4 Rac.h·o: 

İngil i z kabine~i (lün 
s:ıbclh toplannııştır. 
~lüz~kere, beyoel 
nıilel nıeseleler ve 
Almanvanın l)an-., 

Ankara 5 Rndyo: 
3 ~la' ıs Polonya 
ba yr3.nn Dcı nziğde
de nıutantan bir 
surette tesic.l edil
n1iş, nıilli bir ayın 
yapıl 111ıştır. 

lon~ra Büyü~ 
l Elçimiz 

Londra Büyük Elçimiz 
Tevfik Rüştü Aras 

Ankara 5 Radyo: 
Londra büyük elçi
n1iz dün öğleden 

sonra İngiliz Hari
ciye N<lzırını ziyaret 
etn1İştir. 

Romanya Maliye 
Nazırı 

Roma 5 Radyo -
Ronıanya l\1aliye 
vekili Romava mü-

" 
tevecci hen Bükref-t 
ten hareket etmiş

tir. Ziyaret resmi
dir. ziğdeki istekleri üze 

rinde gcçn1iştir. 

T rablusa gitti Polonyanın Paris ~üyü~ elçisi 
r\ n kara rı Rac.h·o: 
~1a resa 1 13a l bo tav-

• ol 

yare ile 'T'rnblus~ 

gitn1i~tir. 

Ankara G Radvo: ., 

Polonya nın Paris. 
büyük elçisi bir zi 
yafet vermiş, ıiya-

fette Fransız Hari• 
cive Nazırı ve refi-

"' 
kası, bir çok zevat 
~~!~nnıuştur ~ 



Sayfa 2 

Cumhuriyet 
devrinde 

Öğretmen yetiştirme işine 
kısa bir bakış 

Se,·iyrsi ne olurs.1 ol
sun umumi olarak öğre

tiwde iyi verin, :mcak iyi 
ö~retınenlcrle mfüııktin<liir. 

Bilhassa ilk \ 'i orta üğ"

retimde nğretmen. ba~ta 

gelen bir değerdir. Üğrc
timde gaye: Tiirk ı;ocu

ğuna yalnız programlaı la 
teslıit edilen fayd.llı bir 
bilgi yükii vermek de~il, 

salim bir <lii şünce mele· 
ke5i, mın·affak bir çalış

ma metodu \ 'C hcpis iniıı 

Ütitünde ı;ocuğu iyi \ 'C 

faydalı bir insan ~·apan 

temiz ve kuvvetli Lir ka
rakter vermektir. Bu da 
aktif bir ınctodla, Rınıfta 

talebeye doğru ve iyiyi 
kendi kentlilerine dü~ün

düriip buldurmakla, on
larw fikri ve ruhi inki
şaflarını temiu edecek 
gayeli ve planlı çalı:;-ma

larJa uıilmkündür. Kolay 
ohnıy:ı.n bu c.;alışnıaııın 

temini ise ancak ı;ınıfla. 

rın iyi yctişuıi~ ve karak
terli öğretmenlerin idare
sinde olmasına bağ·lıdır. 

Cumhuriyet tlcvriniıı 

memlekette yarattığı uya
nıklık, her derecPdcki mek
teplere doğru uıühim bir 
talebe akıııı lıa::;ıl etti. 
Mektep açmak: biııa. te 
sisat ve tedris vasıtaları 
bak!nmıdarı, rıilw yet bir 
para i9idir ; ai;ıl gii\; olaıı, 
bu mekteplere Iazıın olan 
öğretmenleri, zamanında 

istenilen adet ve seviyede 
bulmaktır. Her tiene ye
niden açılan mekteplere 
lazım olan üğrctınenleri 

temin etmek için Cumlıu 
riyet maarifi bPr derecc<le 
iyi öP:rctnıerı yeti:;;tirınek 
için her türlü tedbirleri 
&ldı. 

İlk oırrctmen okulları; n 
y!ıpılan muhtelif <l eği~ik-
liklerle, her Lakıırıdaıı \' 0-

riınli hal o gct iri idi; taL
sisatı, uırıunı1 Liitçr.yc 
barrlanarak. bina, tedris e 
vasıtaları, ve öğretmen 
kadro~ıı lıakımırıd:ın kuv-
vetlenclirildi. Tahsil müd
deti dürt f:c>nedcıı: önce 
beşP., sonra üç senesi or
ıa okul tab~ili olmak üze 

re, aJtı ı::eneye c;ık::ı.rıldı. 

Bu suretle ilk öğ'retmen 
okuluııu hitirenlrre. lıı·ııı 

lise sr\'iyesine y:ıkın lıir 

bilgi. lmııı dt> kuvvt>tli lıir 

meJeki te .. ckkiil vt'rım·k 

mürııkün oldu. Bu der~ 

yılında 11 ilk öğ"ret111en 

okulu mm.da kız "e <·ı kek 
okuyat1 tak.hu sayısı , 
mesleki birinci sırnfta 

ı am, ikiıwi sııııfta 7 W. 
iiı;füıciı ı:;ınıfta 7GO olmnk 
üzen'. lwpsi ~ü46 dır. 

Bu ö~rı>tıııcıı okulu tipin-
d<>n lıa:-:ka bir de \'C tıi 

\. .. ' . 
bir l~üy üğ-rntıııPn okulu 
t iıJi ihdas PdilJi. Bıı giin 
sa ,·ısı ;~ ve talebe ::;a vısı 

I • 

30~ olem hu tip üğretnıcn 
okull::ırın:ı, nıezuıı olurı<'a 

'her talt:lw yine kı·ndi 
mulıitiııde öğrPtınerılik t't,.. 

uıck iiz<'rf': ki;y ilk okul
ları t u lebe::ıi it;i ndeıı <: ii
zill elı• r seçilip alınmakta 

vP iki seııı·d 'ııLeri lıu 

mckf 1:1plerdtki nazari ve 
prntik tcurbatın "erdiği 

rıeticı>lere göre, lıu rnck
tPpleı in, köyün ınektt>lıin· 

de üğretmen, köy i~leriııdc 
rt>hlw r muhitine candan 
La~~lı, mütevazi Vlj ı;a!ış

kan yeni bir ü!!:retrnen 
n c:-ıli ycti::ıireccğ'i kuvvet
li ümit eJilınektedir. 

-Sonu \'ar-

1 Garib Vak' alar 

Kocasız hDınlar 
Apandist oluyorlar 

Londrada neş redi

len bir İstatistiğe 

gôrc apa ndisite tu
t ulan zenginler. fa
kirlerden zivadc öl
ınek tehlike~ine ına
ruzdurlar. Kocası 
oln11van kndınlar da 

.1 

evlilerden daha faz-
la apandisit hasta
lsğına tutulabilirler .. 

(Ulus Sesi) 

SEHIR Ve • 

İLÇE 
il J il 1:.: :l LE il İ 

Mülkiye Müfettişi 
Basri Konyar 

~lülkive ~lüfettişlerinden B. Basri 
Konvar ş~hrinlİze gelnıiştir. Üç ciltlik 
büvÜk l)ivarb<:ıkır tarihini yazan B. Bas
ri l{onYa~ mcnıleketimizin fikir adan1· 
hırınd;ndır. Hoş geldiniz deriz, 

Bölgtt Hayvan yetiştirme işlerimiz 
ne ~al~e1 

Cenup nıınt:ıkası hay- 1 

vnn vı>ti:--tirnrn mütPlıas-. . 
:ıi~indPn aldığ"ııııız bir ırıa-
liıınata gi;)re ~Jardirı \'İl fı

ret i dahilinde bundan iki 
uy c \' ,. P 1 a ç ı la rı 
a~tın durn~i\P Nusaybitı 

ı ve Kızıltepe knalarıınız
tlaki duraklara aid ycti~ 

tirnıc işlni bütün faali
yuı ile \'e tekmil hizile dc
v~ın t•tmekte<lir. Şimdiye 
kadar merkez Mardinde 
f">7 Kısraktan Kızıltepe 

4lttrağına ;.37 kısl'ak sel
ıııi~, buııdaıı 8 tarn•sine 
ve Xu~aylıirıde 12ü kı::;

r:ığ;u kar::ı 6 t kısrağ"a to
lıu rn veril ıııi::tir. 

Ehal'i ayğırlarının ta

bii sıfatı doJayı~ilc sıfat 

duraklarına \'C Lilhasım 

Mardin .Merkez ' c Kızıl
tepe duraklaıı ayf%ırların 

!\lidyata gitmesile faali
yetini bir kat daha art· 
tırmı\'tır. 

8. Mitat Öz~oğan 
Kıııltepedcn bir kaç 

giin evvel ~ehrimize g·t>\
nıi~ olan Ceııııp bülgr>~i 
havyan yet i ~ tirııı c ıııüte

h:ı~.:i::ıi Bay Mitat Oıdo-

ğ'anın ~J:ırdin clurağ"ını 

tetkik i ~IPri hakkında vi
lfıyetle temas edeceği ha
b:.ı r alınmı~tır 

Bir Öğretmenimiz 

T a~~irname aldı 
Ulus okulunda 

pa rCi sız ça lışn ra k 
basın <YÖSterdi<>·in--. .. , h 

den dolayı ~laarif 
\' ektt le ti Sa sav ko
ınisvonunca ~lid -

.; 

yatın Kindirip, oku· 
lu öğretıneni Bay 
Fikri A<rtuü· l>ir tak-

;:::, b 

dirnamc ile taltif 
ed i 1 nıişti r. 

Bu g~ceki nöbetçi eczehane 
Bu <rece II dkevi vanındaki Cevdet Öz-.--, ~ 

türkün Ezdıanesi nöbetçidir· 

Sayı 121B 

Babılmenc!eb ile 
Yemen sahilleri 

T a~~im e~ilece~ 
Burayı Irak'an 

gelecek subaylar 
idare edecek 

Ankara 4 Radvo: 
.; 

Eln1ısır gazetesinin 
öğrendiğine göre 
Ba bıln1endeb ile Ye
n1en sahilleri tah
kin1 edilect>ktir· Bu· 
ralan Iraktan gelen 
subay la r idare ede
cektir. 

40 Kişi 
Zehirlendi 
İstanbul<la çoğu 

kadın ve Çocuk ol-
111ak üzere 40 kişi 
sütten zehirlennıiş-
tır. 

f ransa 
Tütün alacak 

Fran~a l~ejisi 

nıen1leketinıizden 

ınühin1 nıiktarda 

tütün alnınğa ka
rar vernıiştir. 

Yarınki 
Postal ar 

7 /5/939 Pazar 

Yarın s.1bah, sa
at Uda ekispres treİ1 
postası gelecek, 10 
<la Savur, ~lidynt, 

Gercüş, İdil, Cizre; 
11 de Nusaybin, Di
yarhnkrr, Ankara, 
İstanbul ve Anado. 
lu postaları gide .. 
cektir. 



-!_~fa 3 
(Ulus Sesi) 

Sayı 12ıa 

ll Son Haberler l l'f .. RADY·o-1 
Almanya Danziğden --····----------

günlük 

vaz geçmiyecek Türkiye radyodifüzyon Postaları 
Du~day ı~· 75 

-PİYASA-

Ankara 6 l~adyo: ' den Alnıanyanın vaz 
Be r 1 · ı · " 1 · "' · · b 

Arpa ~ 50 
Türkiye radyosu Ankara radyosu : -un (Birçuvaı) '620 · 

Iİn.rı 1-2- 75 ınue sıyası ına ı- o-eçnııvece(YJOr, u 
feller, Polonya H. bövle ~ldu~·u halde 
~~7.ırı Bekin l)anziğ Be"'kin sözl~ri dün
ıçın ileri sürdüğü vcının alt üst olnıa
Ş<ıı·t la rın doğ·ru ol- , ~1 na sebebi vct ve
n1ad ığın ı, ekserisi ~eceği ni sÖyl iyor-

l\ln1a n olan l)anziğ-1 lar. 

Filistinde vaziyet . 
Ankara G (lfadro) -

f'ilistin is)•anı ~ittik<'e ,., . 
•·heınmiyetirıi kaybetmek
tedir. 

~\ı a vcra \'I Er<lün mey-. . 

<lmmıda asilerle şiddetli 
bir rnii...,adeıne olınu ... ül
dii zannedilen ::\Iı•lımet 
ll:uımwme kaçarak hu
dudu geçnH•ğe muvaffak 
elın uştu r. 

Gaf enko Belgratta 
Ankara ü l~adyo: şıla nnııştır. İki Na

Roı11anva Haricive zır bir n1üddet ko
Nazırı Bay (iafe~ı- nuşnıuş)ardır. 
ko Roınadan Bel- G,ı fenko <>ğle ye
&'ra<la o-eln1iş, Yu- nıegini Prens Po
ğosJa v Hariciye Na- lun ınisafıri olarak 

1 . • 
lırı tarafından kar- 1 yenııştır. 

Harp Takdirinde 
bir kJsım Rus ordusu Türk ku
mandasında mı çalışacak? 

Londr8<la çıkan hif olduğu tak<lir
((Devli Haralt» ga- de, Rusya Türki
Zete~inin yn zd ığı na yenin ta it' hi ıni k
&'öre, Sovyet l~us / tarında I~us ordusu, 
Ya Hariciye kon1i- Tayynre ve <lonan
Ser nlua vini potenı.. nıasını Tüı k Zabit
kin, İngiltere ve lerinin kunıandası · 
~ransa tarafından 1 altın~ vernıeğ·e anıa 
ltklif edilen nıisa- de bulunduğunu bil
ka Türkiye <le da- dirnıiştir. 

Seyyar Sergi 
l. .. etonva hükti- ı sac.life istanbulda 

•neti me~leketimiz seyyar hir sergi 
ttrasınduki iktisadi ı c:1çnıacra karar ver-
i ;, 1 • . b 
11unasebet en ın- 1 nıiştir. 
kişaf ettirn1ek nıak-1 

Uzan Dalta: 

Kısa Dalsca: 

W39 ııı. 188 Kes. / l:?O Kv\'. 

19.74 ın. 1;)195 Kc::5. / 20 Kv\'. 
31,70 ın. 94t1.) Kc:;./:!O I\xv. 

Bu günkü proğram 

rn.:lO ProğTam 1 

'

. 20.00 )leınlPket Raat a-
yarı, ;ıj:ıııs ,.e ııırjPoroloji 

13,33 .Müzik Operet ~e- habt>rleri 
lek::;yonhırı-1 >J 

14~00 l\1cın1Pket Saat a
yarı. ajans ınctf'oroloji h<t· 

lıerlt·ri 

14, 10 'l'iirk rnii'l.igi 

14,40,15,i10 Müzik NtŞP· 
li plaklar 

20,13 Teın~il Geyik av
cı~ı-Geııç < ı..,ıııaıı 

~ 1.15 E:::lı:ırn. t:ı ln•ilttt, 
k:ııııl>iyo -uukut bor~ası 
fiyat 

Noıım - -ıcc 
.Mercimek 3 : 

l PiriiİÇ 22 ,-
1 ~n.de Yağ 90 ı·-

Tere yao-ı- 85 -_ .. ~--
Ze~·tin yajrı 70 
Yün 4,f -------
!Jt>ri 40 
----ı--J;aJem 18 - -----ı---

_!!~ıdem içi 86 
Ceviz 18 
- ----ı-

1 <Je,·iz içi 50 
Mahlep 30 
Mazi 19 .__,.. __ , __ 
K e ... nıe Şeker 35 
'l~oz ~eker 31 
K:ıhve 118 -
~ahun 42 -
Çay 350 -
Kt~ i'itilıi~j 20 -

17 ;m J>ra;;.raııı , e 

: Pt·kmt?!-__ f 15 
21,:w Müzik Sonat-Be- H:-ıl ı 50 

eı hoven Krcııtzı~r-~oııate ! 

Keman \Te pi:mo 
17,35 )lüzik Dans ::ıaatı 

-1'1 
18, 15 Tiirk ınüzigi Fasıl 

hryeti 

19,00 Kaııu;;-ma l>ı~ po
litika lfadi~<.:IPri 

1D,15 Türk nıüzigi Halk 
türküleri ve oyun ha,·a
ları-Sadi Yaver Atamam 

19,30 Tüı k ıııiizigi 

~~,00 Haftalık po3ta ku
t.usu Ecnebi dillerle 

!!:?,30 :Miizik K iiçük Ur 
k<1stra-~cf: Xecip Aşkın 
23,00 Müzik Caıbaııu J>l 
23,45,24 Son :.ıjanı;, ha

lıerleri ve yarınki Prou--
ı:ı 

ram. 

----
Yıl~a [ 11 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 E:;i rgen1e 

Kurun1u Genel nıer
kezi tarafındnn Çı 
kanlrnakta o 1 a n 
(Çocuk) ndlı dergi
nin ( 13U) Sayısı çık
n11ştır. 

Orta okulda vazife 
görmek 

isteyen ilk ınektep öğretmenleri
nin dikkat nazarlarına 

Şf~hrirııiz Kiiltiir Mii 
dUrlüğiindt'n aldıgwıız bir 
hahcr, Maarif Vek:'.l.letiu!n 

Yurt yavrularının L>ir tamiırıinc göre 4. f> 
sağlık, sosynl l(ül- 1 v-3 altı sınıflı ilk öğret-

.. J d I nıen okall:ırı mezunları t urc urunı arının 
. , . arasmda Orta okullarda; 
ınkış~1fına hızınet 'J'ürkçe, Tarih, Coğrafy:1, 
eden bu i\İy!!1etli J )Lıtaı~1:-!t!k, Fiz!k'. ~im?'~ 
Jero-ivi çocuklara \C 1 aoı:lt Hılg-ı t'ı gı~H 

1:-1 • der:slerdf'n üğrl'tıncnlık 
Çocuklu ana veba-

yapmak i::;tt·yeııler ara-
balara tevsi ye e<le- smda her sene olduğu . 
rız. gilıi hu sene de imtihan 

yapılacağını lıildirmckte
dir. 

lJk ~tektep öğretmen. 
leri i<;Pri~inde bu evsafa 
haiz olanlar :u:.ısında önii
ıııiizdeki Haziran ayı içe
ı isinılc bu imtihan yapı
lal'a~ı anlasılmı~tır. 

o • • 

Bu inıtihane girmrk 
btPyenler Mardin Maarif 
.Müdürlil~ünc l.ıaı;ı vurur
lar:ı:ı Lu hususta daha 
fazla malumat alını~ olur
lar. 



iDAREHANESİ JVIARDIN'DE • Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü Eald llalke91 Bla .. ı Haeasf Daire ULUS SESi T elpaf Adreal 

Mardinde "Ulus Sesi,, 

~1. Siret Bayar 
Basıldığı yer: (ULUS SESİ) Baaımevi 

i O lk Oğretim 
l\1aarif Vek<11eti

nin haftalık olarak 
çıkarnıağa devaın 
ettiği <İlk ()ğreti ın) 
gazetesinin (u) ncü 
nüshası <la ~'la t ba
a m ıza geln1iştir. 

~lualliınJcrle ta
lebeleriffıİz için frıy
da lı yazılarla süs
lenıniş olan bu gü
zel gazeteyi oku
yucu la r1111ıza hara
retle ta vsi ve ede-., . 
rız. 

Arkadaşlar! 

~elıriınizue li'şekkUI •'t-

ıni~ olan Akrep iınha ku-

ru•una ,.e lıu hayır L.irıı! 

. " . ı 

VUIRlFDAŞ~ 1 YURTDAŞ! 
Türk CYİnin şe

refli ananesi kiler- 1 

<lir. 
Kavanoz, kava

noz reçelleri, şişe 

şişe şurupları oloıa-

vnn bir ev, Çocuk
~uz bir vuva krı<lar 

"' 
tadsızdır. 

Bu güzel anane 
. . . 

mızı yaşataıım. 

'\7uvanın saadet ve varlı<hnı doi[utan, 
~ ... J 

Aile düğüınünü kuvvetlendiren çocuktur 

Türk Hava 
Kurumuna 
Vardım Et 

Çocuğ·u sev. Sevilmekten nıahrun1 bikes 
yavruları da hatırla Yılda bir lira ver 
Çocuk Esirgen1e Kurumunh üye ol . 

Bu yardım en bü111 

Ana 
Çocuk Esirgcnıc 

Kurun1u Genel i\ler
kezi tarafindan çı
kan\111akta o 1 a n 

türel durunılarının 
inkişafına hizmet 
eden bu kivınetli 

yük biryurd bor-

(Ann) adlı derginin 
(15) Sayısı çıknııştır 

Yurt yavrularının 
ol 

Sağ·lık, Sosyal Kül-

..,, 

der<rivi çocuklara l"> ol 

cocuklu ana veba-. 
bala ra bı vsi ye ede . 
nz. 

cudur. 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav
ruların saö·Iı<>-ına erişebilmek için Yılda bir :.:=- e> 

Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 
j olalım ... 

1 ~ 

Vakıflar Direktörlügünden 
Vakfı . 

Kasım padişah 

Caıııii kelıir 

" " 
H<'yhaniye 
Urkulu/ 
:;;ak olu 

" Şalıa ıı n~·a 
t"ı 

" 
" Kasım pndi~alı 

! ) " 

Ali afürn 

Cinai 

Emir hamamı 
Hamam :311 hisse 
I >ükktuı 
Diikkfm 
Dükkan 
Has ııisif deg-innen 
lıorc; (]<>girıııeni 

Hane 
Dükkan 

<'~ki kc~aplanla dükkan 
Bir kıta Lahc;e 

,, ,, Susuz tarla. 
:3 bağ" 3 bahçe 

Mevkii 

Biriııci <'adde 
Camii kuLir 
Kazzazlar 
Zahiretlr. 
Hafaflanla 
Hesül ueyder küyii 
Anırut küyü 
Sa.vur k:ıpu 

Zahirede 
J\ asaplarda 
.Medrese civarında 

" " 'J'uhup köyünde 
•' 

' 

N nııı:ı rası 

157 
7 

79 
u 

7ü 

.Muh:nnmPn lıir senelik icar 
Lira Kurut 

2~50 
:}'j 1 
31 
70 
14 

ı:n 

GO 
:n 
~4 

10 
3 

GO 

Vakfa nitl v~ evsafı yukarıda yazılı 2 II:ımam fi Dükkan ~ Degirmcn 4 balı\c ;3 bağ bir tarlanın 1 
Haziran 1980 tarihinden 1 Haziran D40 tarihine Lir S..!ııelik icarbrının IJu g-iindC'n itibaren ı O glin müddetin 
müzayeclcyc çıkarılmasına ve bilheıwp ilı<tleniu 13 M:ıyıs C:uıuarte:si giiııü oluıal:5ına ve keyfiyetin bu suretle 
ih1nına karar verildi. · 4/6/8/ 10 
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