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Büyü illet Meclisi Türk'!" Alman Ticaret 
anlaşması a kındaki kanunu ul etti. 

Ticaret Ve~ili anlaşma ha~~m~a 
izahat vsr~i 

.Ankara 8 / H Had~ o : 
Hüyük Millet ~leclisi bu 
gün Hafet Caıııtezin baş

kanlığında toplanmış, crl
senin açılıııaımıı müteakip 
'l'icarPt Vekili Cczmı Er
çin SÖ'l. alarak, 'fiirkiyr , 
Aluıanva arasıııdaki 'l'i
carct · rniibadclesine aicl 
kanıın ıtıyib:ı . ırıııı riiıııa · 

mrye alınarak ınii ~tnce 

len ıııüz:ık en" ini tnlı ·b r t. 
ıni.: , 11 lıu t :dt·lı kabul 
l'tlilıııi. tir. . 

nııııdan ıo:m ır 1 or.hı 
su lı:ı v larıııa :ı id k :ı n ıın 
liiyih .. 1:::1 ili' ı uwaıı (•dı·l...ı 
ı.liğ'cr k:rnurılar miiz:ıkc·n· 
\ ' t• kabul t·ılilı• re l,. Ti c·ı
rf·t \'Pkiliııiıı t:ı lel ıi il :ır 
riııe 'l'iirk-Alın rı n a :ı l :ış 

masınm müzakrre:-ine gc-, 

çilıni ::'. anla.:ma hakkımla 
Tica rt•t \.ekili be~ ana tta 
bu luıımu ~ttır. 

Cezmi En;in beyana
tınd a. Alnı:rny:rnm TUr
kiyPye 1 fiO milyon mark
lık IJir krPdi a~arağını: 

Tiirkiyedeıı :ılııı:ıcak mal
l a rın ht)delini ı: ~1yi~t:1ğ 

lı;uı h.a sı t ar·ıfıııd aıı p e:;- iıı 

olnrnk tt'diye <'dih.•ct•h.tir. 

Şipari:;;lı·r 3 1 ],fı ıı unu 

,. ,rı 194 1 ta rihim· k:ular 
'l' lııu·~i 1:11.1111 ;.! l liğ'İni 
... ı' l nıi · 'P :ıı l:ı ... ııı:ınm . . 
P::-:t:-- İlllı. ı ıiıı· tdı rrü:ı tım 

ız; h f.>tıııi~tir nıınd.lll ~nıi 
r.ı k:ınu ıJ k:ılnıl edilt•: ek 
<,'.ır':':rnıkı gıinii t oı ıl an · 
ll!Hk ih n • ('! l:ı•y(• ~t' ll \ ' \'· 

r ilıııişt ir. 

Hariciye Ve~iliınizin ziyafeti 
Bay Saraçoğlu, Yugoslav 
elçisi şerefine bir ziyafet 

verdi 
Ankara 8 Radvo: 1 nıara köşkünde hir ., 

Hariciye vekili Bay 
Sükrü Saraçoğhı 
ve refikası, Y ugos
la v ya elçisi ve ba~ 
yanı şerefine ~tar· 

ziyafet vern1iştir. 
Zi \1 fı fette ha ricive 

ve ~içilik cı k~'\nı ~·e 
bir çok zevat bulun
n1uştur· 

Ve~iller Heyeti 
Ankara 8 A. A. -

\Tekiller heveti dün 
.1 

Bnsvekil Rcfık Sav-
• I 

<la ınıo h ı şkn nlığın-
da topl a nınış \'C ruz· 
na:ııeve d rı hil hulu-. 
n:1n dahili ve h a rici 
nıescleleri 111üza ke
relerde bulunnnış

tur. 

Bslçi~a ihtiyatları 
terhis e~iyor 

Ct·lçik:ı rrnlı Lt opolt 

Anka ra 9 R~telyo: 

Belçika dö r t h. fta 

evvel silah altına 
Hldığı efrattan bir 
kısnunı terhis etnıiş
tir. 

()nünıüzdeki haf
ta içinde de iki bi o 
kişi terhis edi it Cc k
tir. 

Potemkinin Ankara 
ziyareti 

Resmi bir tebliğ neşredildi 

Tür~ ve Sovyet ~ükunietrcri ~arış ve Bmniyetin mu
hafazası ~ususundaki müteKalıil ve nıüvazi gayret

lerine ~evam e~ece~ler 
Ank:ıra • 8 (J\ . A.) - ı Ankaray:ı gelıni~ ,.e beş 

Tebliğ: ~u,·yet ~o :::.~·ali:' t. ~layı~ 1 ~i3~ ıa kadar kal-

Cıımhuı iyet leri lıirlig-i I!3- • mı:;:tır. 
rici~·e komit:ıor ınu.Lviııi ! B. V. Potl'ınkin Tür
B. V. Potemkiıı, Tilrkiyc kiye Cmnhurreisi t.arafın
lıiikfımctile uınuuıi görü~ ılaıı k:ıbul edilmiş ve Ba,. 
taati~incle bulunmak üz.re \'Pkil Hefik Saydam ve 

yirwi sekiz Nisa ıı 1U3U <la - Sonu 2 iuei sayfedc -

Çinliler ilerliyor 
Kanton civar;nda bir d~miryoiu 

Çiniiier taı afından işğai edildi 

Ankara 8 Radyo: nıişlerdir. 

Çin a j" nsı hi idi ri- Kantonda örfi ida· 
yor: re ilc'\n edihniş ve 

Çin kıtaatı Kan- Japon takviye kıta
ton şehri civarıııd;ı· atı istenn1iştir. Kuv .. 
ki <lenıirvoluııu iş- Yet Kantona yetiş
<l· cıl eln1\s\erdir . ..la - 1 nıedii!i taktirde şe-ö • ,, 

ponlar yüzden faz.la 1 hir tehlikeye n1aruz 
ölü vererek çekıl- l kalacaktır. -.. 



Sayfa ~ 

Cumhuriyet 
devrinde 

Öğretmen yetiştirme işine 
kısa bir bakış 

Ertik ve t ek nik 1 ba~liyan, ve bir İm
okullarının öğret- tihandan sonra do 
n1en ihtiyacı bu gü- çent olan Güzide 
ne kadar, · nıuhtel if geııçlerinıiz, Türk 
branşlarda yetişnıek ve garplı profesör
üzere garp nıenıle- ler Yanında nıuvaf. 
ketleri ne gönderi len fak bir ça lışnıa da n 
elenıanlarla tenıin sonra, profesörlük 
edilnıekte idi. Bun- sıfatce nıeYkiini al-
dan sonra, sanat o nıakt<1dırla r. 
kullarının el{"'nın n 
ihtiyacı, Anknra sa- Her derecede öğ-
nat okulunda açılan retinıde çalışan öğ
Ertik öğretnıen oku- retnıenlerin nıeslek 
1 u, kız enstitüleri ih- ha ya tları, nıacışln rı 
tiyacı da İsnıctpaşa ve ilerlenıe şartları 
kız enstitüsünde a- kn nunlarla trsbit 
çılan kız Ertik ög- 1 edildigindan, Cum
retn1en okulu tara - hurivetdcvrinde öO--., ~ 

fıodan tenıin edile- retınenlik, vazife ve 
cektİr· n1esu\iyt:tleri n1uay-

~u gün n1uht:Iif/ yen istikb. a lı en~in 
fakultelerde ve yuk- bir n1eslek halı ne 
sek n1~ktepler<le, ön .. , girnıiştir. 
ce asıstan olarak 

Potem~inin An~ara ziyareti 
Resmi bir tebliğ neşredildi 
-Baş tarafı 1 ııci sa yf: d::- raLıt:ıları daha ıiyade 

t:ıkd,·ı•vi :.ırzu etnıi~ l.ıu-. . ' 
J'ar iciye 'c:kili ..,ükıii • a. luıınıaktadırlar. 
racoğlu ile lıirilıiri ni ta- Türk 'e Sovyet hü-
kib ı•<len görilşmd"r yap· 

DJl~tır. 

Tiirk ve Sovyct dev
let adamlarının bu tema>:ı 
esnaElında iki do ·t mem
leketin hlik fınıctleri ara
sında hc~rnclıııilol mes·e!P
ler ve Türk So,·yrt vp 

nıünaselıetl erirıi alfıkada r 
edt'rı husu~i ınr.:-;'ı· lr·ler 

hakkınu~ gii rii ş berabl r
Jiği ıııeveut. oldu~u bir 
kere daha miişahedc \'e 
teslıit edilmiştir. 

Jki konı~u \ 'P do. t 
memleket kendilerini bir
Jeı-;tin·n \ 'P kUV\'f'llP lı:ığ
lı .Lulunrlukları ~ulh da
vası i ı; in kıyrııPtli Lir z:.ı

pıan teşkil eden ::>ağlam 

kiımctleri. lıarışın \'e Pnı · 

niyP.tin nıuhafaza~ ı lıu su

su11daki rııiitl'k:tlıil \'C: ıııü

vazi gayretll'rine uevam j 
cdeC"cklı>r. 

B. Potemkiııin Anka
ra ziyareti esnasında da 
old ıığ"u gib i m ii~ter<) k nıı:n
faa t leri ıı i alftkaclar eden 
siva~i m:ıhivrttcld lıiitiin 

~ ~ 

ıııalüınatı taati cdt>lıilmek 

üzere denurılı lıir temas 
halin<ll' lıuluııacaklardır. 

İspanya, Milletler Cemiye
tinden çeKildi 

.Ankara B Had.vo -
İspanya hükumeti mil
letler cemiyetinden çe- J 

1 kilmiştir. 

(Ulus Sesi) 

ŞEHiR Ve 
İLCE 

.at 

/JJJJE.'l.LE/lİ 

~e; 

Basri Konyar 
Şehrinıizc geln1iş olan l\1ülkiye nıü

fettişi Basri l{onyar l{ızıltepeye gitnıiş
tir. 

Yahya Sümer 
Eski Belediye Reisinıiz Doktor Y cıh

ya Sünıer Bübrelderinden rahn tsız ol
duö·u için herayi tedavi İstanbula ffİt-

ô ~ 

rnişti r. 
'"f ez i yilt şme tenıenni ederiz. 

Potemkin 
Bükreşte 

Ankara 8 Radvo: 
Soviyet Rusya Ha
ricive koıniser n1u-.., 

avını P o t e nı k i n 
Bükreşe gelnıiş, öğ
le yenıeğini Gafen
ko ile Y~nıistir. - . 

lsto~~olom~a 
toplanDJlar 

Ankara O Radyo: 

Alman Hariciye 
Nazın 

Ankara 8 Radyo: 
Roına: Alnıan Ha

rıcne Nazırı Fon 

Ribentrop bu ak
şanı veya yarın sa
bah Beri ine hareket 
edec~ k tir. 

Alman filosu 
.Ispanya sula

rında 

Sayı 1215 -

Şehirden-Köye 

Merhaba Köylü Da
yılar, ne var ne yok ; 
dünkü mektubumda bu 
yıl yurdun her yönün
de ekinlcrimizin ivi , 
mahsullerimizin bere
ketli oldugunu yazmış
tım. 

Gazetemizi okuyun
ca göreceksiniz ki : eko
nomi durumumuz günden 
güne, iyileşmekte, mah
sullerimiz para etmek
tedir. 

Buğ·day ve Arpala
nmıza başka devletler 
tarafından bu yıl daha 
çok alıcı çıkmıştır. 

Geçen gazetemizde 
yazmıştık. ~on bir baf. 
ta içinde İstanbul lima
nından ecnebi devlet
lere çıkardığımız ve 
sııttığırnız malların mik
tarı 600 bin liradan 
fazladır. Bunlar içinde 
Buğday, Arpa, Tütün 
gibi mahsullerimiz de 
vardır. Çalışın, çalışan 
daima kazanır ve ra
hat bir hayat geçirir. 

Hoşça kalın köylü 
dayılar. 

Kar adayı 

ı~-----------------

Gafenko 
Ankarayı ziyaret 

edecek 
Ankara A. A. -

Romanya .Hariciye 

1 Nazırı Gafenko hu 

Şiına l nıen1leketle
ri Haricive Nazır

ları bugü~ı İstokho
loında içti ına et
nı iş t ir. 

Ankara ~ Radyo: 
ispa nya sularına 

1 ayın oıı h ~ şin<le res
nıen Ankaravı ziva-

İngiliz cevabı 
Moskovaya 

bildirildi 
Ankara 8 Radvo: .., 

Bir nıukavenıet teş -
kilatı vücuda getir
nıek hususunda ki 
lnö·il iz cevabı düı1 

b 

~loskov.ıv:ı hil<liril-. . 
nuştır. 

gelen Alnıan don;:ın
ması," l"panyanın ! 

garp sn hi 1 lerini gez. 
d!kten sonra lspan . 
ya lin1anlarında top 
la nn1ısla rdır. 

~ 

:l.) parçadan ibaret 
olan Alnıan filosu 
sahih.len sekiz nıi! 
nıes~ı fede nıa nev

ra hır yn p:ıııştır. 

- -
ret edecektir. 

Lort Arthronh 
Bu gece Nusaybin· 
den geQerek An· 
karaya gidecek 

Nu~nybin \IIusu:::i nıu 
habirimiz<ll!n Telefonla : ) 

Tahrandan <lünnıektc 
olan Büviik Biritanvn H:t-. . 
nctlan azasııı<laıı Lort 
Artlırorıh hu gcl'e saat 
8,f> ta bur.ı<ları geçerek 
Ankaraya gidecektir. 
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(Ulus Sesi) Sayı 1215 

Mem~eket v r--RAD-v·o--1 günlük 
Sıgırcıhgında ------------·----- -PivAsA
İslah ve yetiştirme 

çahşmaları 
Cunıhurİ\·Ptten cnrp} 

devlet hima,:e. indım ta-
t • 
ııarnen mahrum lıulunaıı 

tirilmcsi gilıi muazzam 
bir is kar. unda idik. . . 

ıııenı!eket sığ"ırl'ılığı uzun 
seneler devam edı•n harp- ı 
IPr ve bakımsızlık vüziin
den Ron deıel'e g~ri bir 
Va·. 

zıycttc bulunuyordu. 

Bunlar bir yandan dev
letin kuruculuğ'u, yapıcı
lı<Tı ve övr0 tilicili:-'rj di"'rcr o !"! 4 b l"ı 

taraftarı halka bıraktığı 
işl.;rin tanzim ve nıiira
kabı·::;i esa~larına uyğ'un 
iki çalışma istikametinde 
temin ctlile<"ektir. 

Hayvanlarımızın atlet
leri aıalıııış, cii~l:'elcri kii
~iilınü~, sıklPt, f'iit \ ' IJ et 
verinılııri lıiı· ııı ... s:ıLe~inc 
iııruişti. • 

l:stiklftl sa"aşını bü
Yük zafcrile lı:.ı~aran milli 
hükumet, '"atan kurtul
duktan sonra, ekonomi 
kalkınması sa \•aşına hm~
ladıı,.ı z.amaİı vurt miida-

1') ' • 

faafıı, milli ekonomi, milli 
tağdive ve köy kalkın
tııası • bakınılarımlaıı h:ıiz 
0 hlur,.11 elıı:nııııh·etilc mü-,.. . 
tcnasip olarak ele al<lığı 
hayvancılığın islah, ço
b!tma ve teşvikine B. 
Aliltet Mecfü:i tarafın<lan 
Çıkarılan i. lt1lıı L<lyvaııat 
kanunu ve bu kanunui~ 
lrıarn eden diğer kanun
lar ve talimatnameler ile 
Çerçevelenen çalışma proğ
rarnı sa.vesinde hay\·an
cılık ta~ihindc pek kısa 
bir zaman addedilen 15 
Yıl zarfında biiYiik haın
leJer yapılmı~tır: 

Meml(;kl't ~ığ'ırlarının 

CUı;se Ye \wylarının süt 
"e tt verimİerinirı kısa 
bir zamanda milli ihti
Yaçlarımızı karşılaya<'ak 
Lir Rekil<le arttırılmasını . . 
ıstihdaf eden islah ve ye-
tiştirme çalışmaları iklim, 
toprak ,,e hayat şart !a
tına uvaun bir surette . . ~) 

gıniR nıik vasta tathilıc ,.c . . ~ 

1nkişaf ettirmek için ilk 
Safha<la küy <lanıızlık ho
~alarının t~nıini (J'eluıckte . e 
ldi. 

Mt>nılckctte vasati lıir 
hesapla 2 milyon inek 
llıevcut oluuğ'una ve as 
gari bir hesapla 50 ineğe 
~ir hoğa verilmesi zaru
tı t 1ldul'I una ırüre ilk hauıl ,... e 
ede 40 bin küy Loğası-
tlıo daha kuvvetli ve da
ha veriwli olarak yetiş-

a ) 1 >evlet daııuzlık 
tiştirrnc m iicsseseJeri. 

ye-

1 ) Haralarda sıX-ırcılık 
t') 

şubeleri 

2 ) İnekhaneler 

b j Husıısi idare tahsi
satile boğa temini ( Hoğa 
büyütını• çiftlikleri ) 

c ) Süt verimi 'stikumc
tiııd e i:~Mıhı tecil "e te
min maksadilc lıariı; mem
lek~tlerdcn sütlü ırk boğa 
ve inek ithalı 

1! - Halk l'lile: 

a ) Köy sandıkları talı
::;isatiltı boğa tPcl:!riki 

l> ) husıısi ~\iftliklt:ırde, 

c ) Örnek köylPrde tesi 
sat yaparak damızlık boP:a 

'•eti"tirnıeği te~vik hima. . . 
ve 'e ınurakaba 

DeYlet damızlık 
yetiştirme m Ues• 

seseleri: 
Memleket sığırcılığının 

kalkınması i~ındt: ön saf
ta gelen köy boğaJarının 
ıslfthı \'O 8ığırlarımızın 

,•erim kahiliyetleriııin dai
mi surette ilmi kontrolu 
ile vasıflarıuııı tayini ve 

milli ihtiyaçlarınıız.ı kar~ı
lnyacak yerli . ığ'ır tipleri
nin yeti~tirilnıe:;i için dev
let miiessl'selerine olan 
ihtiyacı gören Ziraat Ve
kftleti ilk defa olarak 1924 
vılında Karacabı>v hara-. ~ 

::-ıııı tesis Pttikten sonra 
t U~8: U:?9 ve 9:34 yılların
da sıra ile Sultansuyu, 
Çukurova, Çiftteler \ ' C 

Korı\•a h:ır:ılarını ve Lila
har;da inanlı, <Jöle \ 'C 

Tokat inckhaneleriui kur
muştur. 

-SQou Var-

Türtiye ra~yo~ifüzyon Postaları 
Buğ'day 1 2 ·· 75 

Arpa ı~- 50 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 1 Jiı~ < mr çuvaIJ 620- ,,= 

Darı 2 75 
Uzan Dalğa: -
Kısa Dalta: 

1648 m. 18i~ Kc!'. / 120 Kvv. 

19.74 m. 151D5 Kcs./:20 Kvv. 
31, 70 ııı. 9-tt>:> Kes. /~o K vv. 

Bu günkü proğram 
12,i~O Proğram 

12,~m Türk nı lizif; i 
rn,OO Mt•nılt>kı :t 8aat a-

yarı, ajans meteoroloji ha
l>f'rleri 

10: 15 )lüzik Karışık 

13,45,14 Koııuşm:a Ka
<lın saatı 

18,30 I >raµ-r:ı ııı 
proğram-1'1 

18,35 .M iiıik Uda müzi
gi - l' I 

19,00 Konuşma 
ın, 15 Tiirk ırıiizig-i Fasıl 

hryt--ti 
20,00 i\lt•ııılcket saat a

yarı , Hjaııs ve ıııPjPoroloji 

Miiano paktı ve 
gazeteler· 

Ankara 8 Radyo: 
Bu sabahki İngiliz 
gazeteleri, Sovj yet
l no·i l iz fl)Üzal<erele-

ö 

rile nıeşğul oln)UŞ 
)ardır. 

~1ihıno paktının 
lnğiltere üzerinde 
bir tesir y<ıpnıach 
ğını ya znıa ktadır
lar. 

Fransız gazete
lerine göre 

Ankarn .. 8 l~adyo: 
Alnıan- ltalvan as
keri paktı h~kkında 
neşriy:-1t yapnn F
ransız g~· zetelf'rİ , 

ittif~1kın I~"'ransız 
nıuhafilinde hir te
essür uvan<.hrmadı-

.; 

ğını yazn1aktadır-

lar. 

hahr.rleri 
20.15 Tiirk miiıiğ"i 

21.00 Konu~rP.<l 
21.15 E~haırı, tah\'ilfü, 

k:ııııhiyo - nukut horı;ası 

fiyat 
:! l ,26 X":;:<'li plakl:ır-R 
:?1,30 Müzik Hadyo Or

ke~tra::;ı - ~ef: llaı;an 
Ferit Anlar 

22,30 ~liizik Operetler 
-Pi 

23,00 Müzik Cazband Pi 
2:3,45,24 Son ajan~, ha

berini \'C yarınki Proğ
ram. 

Litvinof un istif ası 
Ankara S Radyo: 

Söylendiğine göre, 
Litvinofun istifası 
Sevi yet harici po 
letikasında bir ta
havvül vukua <Ye-

l:°) 

ti rmi vecekti r. .. 

Akreb İmha 
Cem'i yeti 
Reisliğinden 
Hamiyetli halkımızın 

bii\'iik v;mlınılarile kuru
la~ erıı;iYetimiz faalivctc . ~ 

geçmi~tir. 

Bııgiin<lcn itibaren ölü 
n·ya ı1iri hir akrebi iki 
kunı:-:a allıl1akt~l\ ız.. Akrclı . . 
gı::tİrı'nleriıı her giin sa-
bahtan iiıılt~yı• katlar ('eza 
t•vi k:ıpu~u üriiiıııh: lıulu 

ııan memura ıııiiracaatJ:ı 

tPslim edecf!kleri her ak
rP.lı için iki kuruş alıua
ları ilfm iuilir. 

~ ~ohut G -

1 
~lercinıek 3-= 

. Pirinç 22 
l ~:ıde Y af! 90 --
1 Tc>re va o-ı--1 85 --

!::__ r°'" --1- -
Ze):_!İn ya{!ı 1 70 __ 
Yün 44 

11 ~·-,-----11-.-- --
Deri 40 ------ --nadem 18 
Batlem i<;i 86 
Ce\'iz ----wı-

---- ··--- --Ct>\ iz if·i 50 
- ·-------

.M:ıhlep ao 
Mazi 19 
K e~ıne ~eker 
Toz ŞP.ker 
.Kahve 

35 -- -
31 

118 
:'ahım 42 - - - -- ·- -- --<.'ay 3ü0 
-K~inl~-20--

Pekmez 15 
kal ---ı 50 

Yıl~a [ 1) Lira 
Her giiıı binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

Yılda lira ve. Ço
cuk Esirgeme kurumu
na ü'ye ol. 

Çocuk 
Çocuk Esirgenıe 

Kurumu Genel nıer
kezi tarafından çı

k<ınlmakta o 1 a n 
(Çocuk) adlı dergi
nin (1:3G) Sayısı çık
nııştır. 

Yurt vavrularının 
sağlık, sosyal l(ül
türel durunılannın 
inkişafına hiznıet 
eden bu kiyınetli 
<ler<rİ vi çocuklara ,..., . 
çocuklu ana veba· 
b_alara tevsiye ede .. 
rız. 
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IDk Öğretim YURTDAŞ~ Y UR T DA ~! 
Maa,rif Vekaleti

nin haf talik olarak 
çıkarmağa devan1 
ettiği dik Öğretin1) 
gazetesinin (8) ncü 
nüshası da Mat ba
a mıza gelmiştir. 

Muall inılerle ta
lebelerimiz için fay
dah yazılarla süs· 
lenmiş olan bu gü. 
zel gazeteyi oku. 
yucularımıza hara
retle ta vsi ve ede-.. . 
rız. 

Yerli mah · 

Kullanınız ... 

Türk evinin şe
refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz, kava
noz reçelleri, şişe 
şişe şurupları olma-

yan bir e'·· Çocuk
suz bir vuva kadar ., 

tadsızdır. 
Bu güzel anane 

mizi yaşatalım. 
Türk Hava 

Yuvanın sa:ıdet ve varlığını doğuı an, 
Ai le düğün1ünü kuvvetlendiren çocuktur 
Çocuğu sev. Sevilmekten n1ahru111 bikes 
vavruları da hatırla Yılda bir lira ver 
Çocuk Esirgenıe Kurumuna üye ol. 

Kurumuna 

Vardım Et 
A n a 

Çocuk Esirgenıe 
Kurumu G enel ~ler
kezi tarafından çı
karıln1Cl kta o 1 <1 n 

türel durunıla rının 
i n kişafına hizmet 
eden b u kiymetli 
dergiyi çocuklara 

Bu yardım en bü• 

(Ann) adlı derginin 
(15) Sayısı çıknıı'Ştır 

çocuklu ana veba- I 
b:llara tavsive ede 

yük biryurd bor-
Yurt vavruların ın ., 

g'Hık, Sosval Kül-
Sa .. 

., . 
rız . 

cudur. 

Vuırt<dlaş ! 

Yurddaş! 
Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav. 

ruların sağlığına erişebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esırgeme Knrumuna Üye 
olalım ... 

Kaçakcılık yapma! 

Vakıflar Direktörlügünden 
Yakfı 

IIerc>meyin 
Hahioıe seyyide 
Belhi hatun 
Hamziyan camii 
Rahime seyyide 
Ermeni katolik 

,, ,, 
,, . 

Kildani 
Kildani 

Cln•l 

Hamam 
l>ükkün 
Bah<_"C 
Balu;e 
Kahre haac 
Dükkan 
DükkAn 
Hane 
Dükkan 
Dükkan 

llevkH 

Hükfimet civarı 
ı\ ttarlar çarşısı 
Gurs üzeyir köyii 
Gurs iizeyir küyii 
Camii kebir civarı 
loet: çarşısı 
İnek çarşısı 
Şeyullah 
İnek çarşısı 
Birinci cadde 

Numarası 

10 
27 

16G 
186 
26 

168 
!83 

ihale tarihi 

12 mayıs 939 

" " " 
" " " 
" " " ,, ,, 

" ,. ,, ,, 
,, ,, ,, 
,, 

" 
,, 

,, 
" " ,, 
" 
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Vakfa :ıit ve evsafı yukarıda yazılı 10 bab hamam ve dükk:1nm 1 Haziran 1939 tarihinden 1 Haziran 
940 tarihine Lir senelik irarlarının bu gilnden itibaren on bt1ş gün müddetle müzayedeye çıkarılmasına ve 
ihalenin 12 Mayıs ~39 Cuma gününe Lir:ıl.ılıııası ilan olunur. 29/2/5/9 
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