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Sahibi ve Başmuharrir 
Sbu:y BAYAR 

llenııeket menarune ald vazılara 
l&Vfalarımı:ı a~ıkıir. 

Basılrna,·an vazuar C!"eri . . ~ 

--. VP.riimeı . 

On ikinci yıl 

Heyetimiz Irandan 
döndü 

Gtimrük ve lnhisarlar 
Vekili 

Bay Ali Rana Tarhan 

Gümrük ve inh ·
sarlar vekili Ali 
l~ana 1·arhanın b~ş
kanlığında Tc.d1ra

nn gitnıiş olan hey
etiıniz bugün An
kara ya gelnıiş, is
t~syonda B. ~l. !\lec
i isi reisi Abdülha
lik l~enda ve bir 
çok zevat tcı rafın

d:.ı n nıenısin1le kar
şılanınıştır. 

Tahranda bulu
nan askerlerin1izde 
ayni trenle dönmüş
lerdir. 

Nevyork seğisi 

Türk pavyonu dün 
açıldı 

Ankara 7 / s Radyo: ' mızı beğenmişlerdir. 
Nevyork sergisinde Türk• Bin kişiye yakın 
Pavyonu bugüm mera- seyirci öğle yemeğini 

simle açılmıştır. pavyonumuzda yemiş

Nevyork Times ga
zetesi sahibi pavyonda 
+lir Nutuk !'löyliyerek 
deıniştir ki: 

ler ve 'l'ürk sigaraları 
içmişlerdir. 

Yetiller Heyeti 
Ankara 7 l{adyo: 

Vekiller heyeti dün 
Başvekil Refik Say
damın başkanlığın-

Sayı ı214 

8 Mayıs 1939 
1 Pazartesi 
~ısı 100 Paradır. 
• 

Kurala, yılı ı A!astos 921 

Yunanistanda 
l~tiyatlar~an 
60 ~in tisiyi 

da toplanmıştı,r.. sila~ altına 

Romanya Harıcıye alın~ı 
Nazırı 

Ankara i/S Radyo: 
Ro:nHnya Hariciye 
vekili (),ıfenko Bel -

Ankara 7 8 
Radvo: Atina-.., 

dan bildiriliyor 
Yunan Kralı S. M. Corç 

Hükumet bir 
g-rattan Bükreşe takını Tavvareci. ğırmıştır. 

<lö : 1 n 1 üş· ür. 1 lerlc ınuht~İif sınıf 19:37 ve 1938 yıh 

Ak t . i lardnn altn11s bin 
1 

sınıfları da si 1 ah 
şam gaze esı k ... , .. h 1 · 1 ğ 1 t 

ışı sı a a tına ça- a tına ça rı mış ır. 

kapatıldı I d 
Ankara 7Radyo: spanya a 

Akşam gazetesi İc
ra vekilleri heyeti 
karariyle kapatıl
nııştır. G~ zete bu 
<Yünden itibaren çık-
~ 

mayacaktır. 

Silah altında bulunan 250 
bin kişi terhis ediliyor 

Ankara 7 Radyo: künıeti neşrettiği 
Burgos: İspanya hü- bir kar1rname ile 

1927, 1928, 1929 sınıf-

IP©'ltemknn 
Bulğar Krah tarafından 

kabul e~ildi 
Ank:ıra i /8 Radyo: 
So"vet Hariciv~ 
ko ıniser n111 :1vini "Burada temsil edi

len milletler arasında 
bilhassa Türkiyeye hoş 
geldiniz diyoruz. Her 
Sahada yeni varlıklar 
Yaı·attınız, huna muka
hil Amerikanın mühim 
tnüştcrilerinden biri bu
lunuyoı·sunuz. ~ergini
Zin mükemmcliyetinden 
dolayı sergi hey'etini 
tebrik ederim, Tiir·ki
Yeyi en samimi suret
tG scHimlarım. ,, 

Arjantin· Alman 
münase~atı · Poteınkin Sof va va 

Alman ve ltalyan 
Nazırları 

Misafil'ler eşyalaı·ı -

' ., 
geln1İş Bulğar baş 

Ankara i /S Radyo: vekili Köseivanofla 
Ar jnntinle Aln1an- görüşerek Kral ta
ya arasındaki siya- rafında kabul edil-
si nıünasebetlerin n1iştir. Po~c ııkin 
kesiln1ek üzre oldu Bükreşe h~rt'ket et~ 
ğuna dair çıkan ha- 1_0_1 i_şt_i_r. _____ _ 

herler tekzib edil- Diğer haberier, 
mektedir. l iç sayfelerimizde 

....... - . 

Ankara 7 /8 Radyo: 
Milano: Aln1anya 
ve İtaly~ HHriciye 
Nazırları bu akş u11 

ayni vağonla Ro~ 
nıaya hareket et
mişlerdir. 

General Franko 

larının 15 ı\layısta 
terhis edileceklerini 
bildirnıiştir. 
Ankara 7 /8 Radyo: 
~la<lritten bildirili
yor: 

927, 928 ve 929 sı
n ıfl~ rı nı terhis ede
-~~'!u 3 üncil say~de~ 

.. . 



Sayfa 2 

Cumhuriyet 
devrinde 

Öğretmen yetiştirme işine 
kısa bir bakış 

Cumhuriyet ıl rvriı~ckn 

ev,·cJ, Orta üğ'reti ııı ıııC'k

tepleri giiç t~ılelıe bulur
ken, Cumhuriyet devri ile 
gelen büyük Lir ok uıııa 
ve vüksehııe mzusu. oı ta w , 

öğretim nıek t r plerini lı m
cahıç doldurdu. 1Hitli n lıu 
taleue için hlzıın ol:ııı öi!;
rPtrıımıleri bulmak k-olay 
olmadı. Cıımlnır iyt'1İrı ilk 
senesinde ort :ı öğrcıt im 
mektepleriıı dek i öğn'tı ııen 

sayıs ı lü34 ikerı lıu gii ıı 

(iU4 neti yardını C' ı ög-ret
mcn olmak iizl'n', 3ü(j0 şa 
çıktığı göz önünde tııtulıııı
ca, bu hususta uğranılaıı 

giiçlük ve sarf edilen gay
ret kolayca anla~ılır. 

Orta mekteplere ıy ı 
öğretmen yetiştirmek iize
re öııce konyada \ 'C kü
~ük mikyasta bir orta mu
allim mekteLi :ı ç ı lch. An

J 

Bundan başka , Gğret

nwıı olarak ycti~nı l' k üze
rP, her yıl muhteli f g:ırp 

ınl•ııı leketiııe lıir çok ta le
be güıııle ı ilııı ekteuir. 

Bu sun>tle YC'tiRc rılerin . . 
bir kısmı lıu gün ii nİ\' ı> r-
s itt:ıJı>, d iğ'er kı . ıııı da 
orta öğretim ıııii es~e~l!i ı'
riııd e ıııu va ffa k iyetl <' çalı ~ 

ıııak t :t ı lı rla r. Li:::t•lcrde Of:!:· 
ret men olmak iizert>. ~'C

t iş{' rı ve bıı der::; ~ ılı iç imle 
<1 önec·ek o ları ta lt'ui ıııiz 
!W tür. 

Bütii n lı ıı no rıual y c
tiştirnırılt · re rağ"nHm, ihti 
y:ı ç oldukça a\ıl.;m ehliyet 
irnt i hanlamıda mu vaffa k 
olarılardan ve ay rı <'a yar
<lııııcı iiğTetnı r. nle rJeıı <l e 
istifatl e edilmektedir. 

-Sonu Yar-

(Ulus Sesi) 

Kamutay~ 
verildi 

])evlet de ıniryo} . 

h-irt ve liınanları iş
l e tıne un1un1 ınüdür 
lü <rünün ynzife ve o 
teşkilütına nid ka -
nun lüvih ~1sı Kanıu
taya veri)ıniştir. 

Bu hiyihaya göre 
J)enizhank lnğve

dilınistir. 
~ 

1 Kat'i şeklini 
aldı 

Haber aldığunıza 
o-üre ,\lünakalc ve , .... 
1\I uha here veka lc-
ti ni n teşkilflt pro 
jesi kat'i şeklini al
n11ştır . Proje bu 
günlerde n1eclise 
sunulacaktır. 

kara<la Gazi terbiye ens- 1
--------------------

Askeri ceza 
kanunu 

Askeri ceza kanu
nunun 148 inci n1ad
desi nde değişiklik 

ya pılnıası hakkın
dak i kanun hivihası 

"' 
nı e clise veriln1iştir. 

1 stan~ui~a~i 
Mısır Çarşısı 

İstanbul Beledi
yesi ~lısır ç;ı rşısını 

istiınlcik ederek hül 
hn )inde kulJannıa

va karar \'ernıisti r. " . 

Bugün 
Neticelenecek 
Sırp - HırYat an

laşması bugün tas
vip edilip ta~dik 

olunacaktır. 
tit üsii adını alan lı u nıck 

tep, on iki senedcnbcıi 

'rürkiyenin en giizel bir 
mektep binası modern te. 
sisatı ve ders vasıtaları 
içinde orta mckt Pplı · re 

her ziimredcrı, her soıı e 

yiizlt1 rce miikemmel öğ"rrt-

@il jjfl":::ıı"'l':jjl'~bq'lm•ff"ll '~;;;;~tım•(fJ'"lmlılllll ..::=. ı · y uğosla v ' Kra 1 
_... H N ..... ı..~ ... lıı, .. ııj l..ıı. .. lıı11ııl Lıı;., L luuı '=" Naibinin bugün res-

12 Bölgede 
mı>n ycti ştirııı ektı·dir. Uu 1 Ticaret 
ders yılına kadar İJ tı ııı t>k- Müdürlükleri 

ruluyor 
kt..--

tepten mezuıı olan öğret-
men sayıs ı 850. Bu dr r:-. 
yılında mekt ebin ıırnh t111if 
şubelerinde olmakta oları Ticaret vekc\letinin Bu ınüJürlükler, 
talebe sayı s ı 45ü dır. yeni teşkih1t kn nu- Edirne, Bursn, A1er-

• ..... • 1nuna o-öre Türkiye<le sin , ·rrcıbzon, İstan-
Lıse ogretıneııl erı, ııı e::ı- 1 ::' .... . 4 ır 

lcki bir mektep haline 1 ~ bolgede tıcaret bul, lznıir, ~ars, 
getirilen yiiksck öğret ıııP ıı n15dürlükleri kurul- Elazığ·, Sanısun, An-
okuluııda yeti ştirilmek te- nıakta<lır. 1 talya, Konya ve An-
dır. Bu mektep blebe~i- ı karada olacaklardır. 
nin ilmi te:;ıPkkiilleri, ft>n 

\'e edebiyat fak iilt~Jeriniıı 600 bı'n kı'ı'o tu" tu•·n 
muhtelif ımbcl eriııde. ııı ı> s-. , Amerikalılar 
leki t e~ekkülleri cfo hir 

~ 

taraftan ki'ııd i mekteple-
rinde·, diğer taraftan cdc
hiy:ıt fak ültrsirıe bağlı 
ıwdagoji eııstitiit ii nd l' te· 
nıin edilın ekt t>dir . Cum
huriyet den i başıııdan im 
giine kadar im uwktcptPıı 

ırı ezun olanların say ı : ı 
217, hu giin mektebin 
nrnhtclif .. ulwlı riııdı~ oku
oıakta olan taleue sny ı s ı 

176 dır. 

satiyoruz 
·rürkiyeden tütün 

a lnıak üzre bir ~la-

Aıneri kahla rın son 
günlen.le nıenıleke
ti nıizden 200 bin kilo 
tütün sa tın aldık
Ja rı öğreniln1iştir. 

Bu Geceki Nö~etçi 
Eczetıane : 

ca r heyeti İstanbu 
la gelnıiştir. üOO bin 
kilo tütün n lrıcak 1 

Ôln n heyet a lc"tka- 1ı d· ·I· l, , Bu gece Hnlkevi ya-
cı ı ar el t e n1 asa j nındaki Cevdet Oztürkün 

başla n1ıştır. · Eczehanesi nöbetçidi;. 

nıen Ronıa yı ziya
rete çıkması da çok 
nnıhtenıeldir. 

Yarınki 
l 

Postalar 
9/ fi/ 1939 Salı 

Yarın gelecek 
rf rcn postası yok
tur. Saat 11 de Nu
saybin, 1;3 te Cizre, 
İdil, ~1idya t, Ger
cüs, Sa vur, 15 te 
Diyarb~kır, Anka
ra: İstanbul Ye A
nadolu postaları ge· 
lccek, saat 1 <le 
Ekispres l'..-en pos
ta la rı gidecektir. 

Sayı 

Şehirden-Köye 

Merhaba köylü dayı
lar. naı-;1lsınız? Çoktan 
beri mektup yazama
yı şınım sebebi üstünüze 
afiyet bir az hasta idim. 
Bu arada mektup ~·a
zarak beni soran al'ka
daşlarınıza ve sizlere 
çok teşekkür ederim. 

Ey anlatın bakayım, 
ne var ne yok. Ne var
sa sen de diyeceksiniz 
değil mi? Hamdolsun 
her işimiz düzeninde 
gidiyor. ~!illi ~efimiz 

jsmet İnöoünün bayra
ğı altında her gün yeni 
bir varlığa ka,·uşiyo
ru~. Başladığımız bir 
yol bitiyor, fabrikaları
mızı birini kuriyor, di
ğerine başliyoruz. 

Buğdayımız, Arpa
mız, Tütünümüz mey
velerimiz satıliyor. Ye
ni yıl mahsullerimizin 
yurdun her tarafında 
iyi olduğu heberlerini 
sevinçle aliyoruz. ViJa
yctirnizin her tarafında 
da bu sene yağmurla
rın vaktında· düşmesi 
dolayısiyle ekinler çok 
iyidir. 

Bu günlük hu kadar. 
Hundan sonra size bol 
ve yeni haberler veri. 
rim. Ho .. ça kalın sayın 
dayılar. 

Karad11yı 

Ortaokul 
Kitapları 

Ortaokul kitapla
rını ven iden vaz111ak ., -
için teşkil edilnıiş 
olau kon1İS)'OO 1\la-
arif \ ' ckilinin reis
liğinde toplann11ş
tır. 

Meriyete girdi 
Anıerika ile ara

n1ızda yapılan yeni 
ticaret anlaşn1ası
n1n 111uvnkkaten 
t<1tbikine :j ~1avıstnn 

w 

itibaren b:-ı şla n n1ış 
tır. 

• 
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_ Sayfa 3 
(U1us Sesi) 

L-__ l ___ ..:..:..:i...S..:...:.:...:... u r~i Ye___:_H~.a ~~e r ~' u i1:.::..:.;_i _L.,JI 1 Jan~arma Umum lzmir Topçu 
alayları 

Sayı 1214 

günlük 
lL tUı lb> n ©l n ~ tuman~anı -PİYASA-

1150© f31F@ln)~O~ c§l~a 
lk<eırü g~D©Jö 

Jandarma Un1un1 
Kun1anda nı kor o-e-

t-t 

neral Cenıil Ca hit 

İzn1ir garnİ1.onu- /•---------
na mensup iki top. i l3uğd:ıy _ j~ ..:!!_ 

Beyrut -- F'ra~ ıı ordu- ı geçit resmi ,·aptıktan son
sunıın .. Lejiyon ctrnnjer ,, r:ı k enılilc ri~e b.t zırlanan 
l~rinirı 1500 ki~i li k bir verlere !!'İt mblerdir. 
k ıı \"vet gm:C'n g-ü ıı Bey- · • 

Toydernir İzn1ir ve 
Aydın j J nda rnın teş
ki lü tını teftiş ede
rek İsra n bu la dön
nıüştür. 

çu ala yıınıza rnera.

1 

.:~rp~ . _ ~L 2 50 
sinıle ala v sancal~- _ül>n (Bırçuv:ı~JJ62<!_ _ 

- ~ arı · 9 -r.: 
1 •1 . . - ıD 

ar~ verı nııştu·. A1e- j Nohut- -,. u_ =-
rn sı nıe or genera 1 

1 
~'ier<'i111 ek 3 ' 

rut Jiıııaııına g-11lıni~ ~ e Bu :ı skı~rlerin Liil>n:m 
karaya çıkaı ılmı ştır. 

1 

sahillerinde yeni t esi edi-
I Pi """"§2 -zzettin Ça l ı şlı ri- 1 

- ~a -00-
rin <; 
de Ya& ( 

Bu askc>rll'r, meydan- len müstalıkPuı ıııe,·kilc-
ya~et etıniştir. Te 85 -

__ :--re va<rı 
~.!:__.-

lıkta ve F'raıısız h:ı ~kn- re yı•rlP~ tiril ecı•ğ" i lıalwr 
ıııauuaıııııın huzurile bir 1 Yerilıııektı'dir. Lise Mezunları 

'tin Ya·,.,.1 Ze 701-. ~---'-
in 
)ri 

Yi 
lJt 

Ba -

44 
40 ----

Suriyede 
Şüheda gününün tesidi 

yasak edildi 

oeuı 

dem içi 
\•iz 
,. iz i<;i 
ıwep--

~1ezun oldukları ı '' ekaletten izin al- ~~ 
liselerd.,en bcışk~ li~e- ?ıld_arı takdirde bu il ~: 
lere olgunluk untı- ııntıhanlara kabul .M: 

hanlarına ginnek edilecekleri ~1aarif .\la 
için nıür(:lcaat ede- ''ddUeti tarafından _:Ke 

cek edecek lise nıe- , alc\k<tdarlara tebliğ , ~~ 
zunla rı nın ancak ediln1İştir. ' .:=:a 

zi 
Bnıe .Şeker 

z ~eker-
ıh ve 
bun 

ıs - -- -
~ı-18 

50 
30 --. 

___. _ 
19 
3- ...,..-

\) . 31 ,_ 
1 18- -

Ş-ıın - Her sene 
G ~1c·ıyısta yapılan 
Ve bir çok hezeyrı n
la ra yol ~çan «Şü
heda ihtifalı» buse-

susta esbabı nı uci
be olarak bu ihti
falın koınşu devlet
lerden birini renci
de etti<rini ve bev-ô ol 

ne Surive hükunıe- nelnıilel vaziyetin 
ti tarafından nıe- bu ihtifale müsaid 
nedilnıiştİr· olnıadığı ileri sur. 
Hüktiınet bu hu- ı n1üştür. 

Anhra Sefiri mi oluyor 1 
' 

Beyrut - Anka- ı' b.i.r kaynaktan ve
radan Bnğdada İs· rıJen haberlere gö-
tifasını o-önderen j re, Ncıci Şevket ira-. ~ 

Irak J)ahiliye vezi - kın Ankara elçili-
ri Naci Şevket l~u: / ğ:ine tayin edilecek. 
ta ya gelınişt.İr· lyı tır. 

• 

Resmi T elgr_aflar 

Ankara Köylerinde 
tetkikler 

Ma~__ri! vekili Ha- ; hir gezinti ynprnış
sc:ı n Alı Yücel ve !ardır. 
ilk l'edrisat u111um 
nıü<lürünün iştirü- Bu nıektepleri zi
kile neşriyat l{on- ~'aret ve kültür sa
gresine gelen gcızt- hasındaki n1uvaffa
cilerden bir gurup 1 ki~·etleri takdirle 
eğitn1en nıektepk- ı nıüş .:ı hade e<lilıniş
rı bulunan üç köye tir. 

Allana içms suyu tesisatının inşası 
yeniden ~aşliyor 

Adana - içme suyu 
tesisa t1 inşaatın 1 taalı

hüd eden Aral şirketi 
ile Adana Beledivesi 
arasında çıkun ihtilaf 
yüzünden duran inşaat 
bu yakınlarda tekrar 
başliyacaktır. İhtilafın 

haline kadar inşaat be
lediye tarafından de
vam ettirilccektiı' . 

600 Liraya 
satıldı Dahili\'e \'ek~ıleti heın kırtasiyeciliğe 

nıani olrn;k, heın de resrni Telgraf ınu
haherelerinde :ızanıi derece de tasarrufa ı--------- İstanbul Avasofva 
riayet edilnıck üzre vilüyetlere tebligat· İspanyada nıüzcsinin k~ıbbe ~e 
ta bulunnrak, resnıi telgr[lfJarın n1üsta- ıninarelerinde biri-
Cel işlere hasrı, ihti.-~1111 kelinıelerinin has- -Baş tarafı Lirincid ı•- ken Gövercin güh-
fı, vuzuhu boznıadan ihtisnı·, Şdhsi jşle r. releri üOO lira\'a bir 
de tel o-rafla r<la ver veril ınenıesi n i bi 1- c~ kb~·e bu su re~le n1üttehide ihn-le e<l i J. 
dirnıiştir. - :.!50 ın rısker ev.e 1 nıiştir 

rine döneceklerdir. ' 

--
Pekmez w 
RaY----- 1-=-0-0 

Yılda ( I J Lira 
Her güu 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 Esirgenıe 

Kurumu Genel nıer
kezi tarafından çı
karılrı1cıkta 0 J a n 
(Çocuk) adlı dergi
nın (13ü) Sayısı çık-
111ış t ı r. 

Yurt yavrularının 
sağ·lık, sosyal l(ül
t ürel durun1larının 
inkişnfına hizn1et 
eden bu . kiynıetli 
Jergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba
b.alara tevsiye ede
rız. 
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ULUS SESi 
U....t N-.rfpt'" Yua iti-' 

Dlnld:örtl 
M. Siret Bayar 

Budcbtı yer: (ULUSSF.Si) Ba••..t Teltraf A...ı 
Maniinde "Ulus Sesi,, 

Mardin 
Tapu dairesinden 

Babussor n1a
hallesinden Ali oğ
hı Mehmet Ali Mun
ğanın abban an cit 
aenetsiz suretile ta
sarrufunda oldu -
ğundan bahisle tes
cili istenilen musu1-
lular çarşısında üç 
ve atarlar ça r şısın
da 3 ve kazazlarda 
bir ve yemenciler

YUR1rDAŞI 
Türk evinin şe- van bir e'·· Çocuk

refli ananesi kiler- ~uz bir yuva kadar 
d. tadsızdır. ır. 

Kavanoz, kava
noz reçelleri. şişe 
şişe şurupları olma-

Bu o-üzel anan~ 
~ 

mizi yaşatalım. 

Yuvanın saadet ve varlığını doğur an, 
Aile düğümünü kuvvetlendiren çocuktur 
Çocuğu sev. Sevilmekten mahrun~ bikes 
vavruları da hatırla Yılda bir lira ver ., 
Çocuk Esirgenıe Kurumuna üye ol . 

YURTDAŞ ! 

Türk Hava 
Kurumuna 
Yardım Et 

de bir ve inek çar- .:....--------------
Bu yardım en bü-

ŞISında 5 ve Da b
bağhanede 2 ve ba
bussor çarşısında 2 
ki can1an 16 parça 
dükkanın keşfine 
gidilecf'ğinden ga
zetenin çıktığı gü
nün ferdasından iti
bllrcn 15 nci günü 
saat 7 de mahaJlin
de bulunacak tah
kik memuruna el-
lerindeki evrakı müs 
biteler i ile birlikte 
müracaat eylen1e
l~ri ilan olunur· , 

Yitik 
Z11tı Mühürümü 

kazaen kaip ettinı. 
Yenisi çıkaracağım
dan eskisinin hük
mü olmadığını ilan 
ederim 1 

Hirbe Kaplu köyünden 
lsa oA'lu Aza Halil 

lacatçılar ratan 
hıini~ir .. 

Ana 
yük biryurd bor-Çocuk Esirgen1e 

Kurumu Genel Mer
kezi tarafından çı-

karılnıakta o 1 a n 
(Ana) adlı derginin 
(15) Sayısı çıkmıştır 

Yurt yavrularının 
Sağlık, Sosyal Kül-

Yurddaş! 

türel durunılannın 
inkişafına hizmet 
eden bu kivmctli ., 

dergiyi çocuklara 

çocuklu ana veba
ba lara tavsiye ede· 

• 
rız. 

cudur. 
. 

Vurtdaşı 

Kaçakcılık yapma! 
Yurdun en uzak kö~siodekl Yoksul Yav

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

Vakıflar Direktörlügünden 
Muhammen bir senelik icar 

Vakfı cıa.ı ••• kil Numarası Lira K11n11 
Kasım pa<li~ah Emir hamamı Birinci cadde . 157 2:?50 
Camii kebir Hamam 3/ 1 hisse Camii kebir 7 :Jil 

" " 
Dükkan Kazzazlar 79 31 

Hey haniye Dükkan Zabiretfo 9 70 
Urkulu Dükkan Hafaflarda 76 14 
Şak olu Has nisif de:irmen Resül beyder köyü 127 

" 
borç deıirweni Amrut köyü 60 

Şabau ağa Hane Savur kapu 31 

" 
Dükkan Zahirede 24 

" 
eski kesaplarda dükkAn Kasaplarda 2 

Kasım padişah Bir kıta bahçe Medrese civarında 10 

" " " 
,, Susuz tarla ,, 

" 3 
•Ali affan 3 bağ 3 bahçe Tuhup köyünde 60 

Vakfa ai<l ve evsafı yukarıda yazılı 2 Ham:ım 5 DUkkan 2 Degirmen 4 bahçe 8 b:ı~ bir tarlanın ı 
Haıir:.ı.n 1939 tarihinden 1 Haziran 940 tarihine bir senelik icarlarmın bu günden itilJaren 10 gün mOddetle 
müzayedeye çıkarılmasma ve bilbeup ih111t~uia 13 Mayıs Cumartesi günü olwasrna "e keyfiyetin bu suretle 
ilanına karar verildi. 4/6/8/~0 


