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Kuruluş yalı ı Agnstos 927 

Buiğaristan ve Türkiye MiLLi ŞEF 
Yazan : Grigor Vasllef 

Eski Bulğar Ziraat Vekili Manevra sahasından Ed ~ eye •• on-
. 

~U ·• 3Yialar tırn.lüstri~i son 

t
• tıleı Jr. Türki\·c . Hul tra-
ı t . ~ 

tiıı ~ın ıııüna~el>etlcri üze.' 
~aıı 1-\ 1leri11 bir f;ı:ıliyctle 
tıir'~.ıııaktadır. En loyal 

8llrt·tte ve h•i bir koın-
.ıııok • 
ı·~a I · ve karşılıklı iti mat 
ı.lil ·•rı dahilindl' halle-
Le:~ .hft<ii u dol.ıyı . iyle 
t. ıkı ıııeırılekPtin salfı
ııı,.e t 
ı. • tar ril·:ı\im·e Yc.ırıılan 
~a~· . 
Şa .1 beyanata r:ı ğuıeıı, 

' vıaıar l .. . . k ı · · en ı ıı "'tt J !;ı • ı'nc ı ~N ~ , 
k tırıualarıııı p:.ızara ,,yv-

,,~1"1Pğ'e Ul'\':uıı pt. ıııekte-
1.1ır. 

11 
1hthli zatıııda Türk -

;ıılf,a b I . d !'\ r uıünase t•t t•n sa-
C!<:e ~ h k · k · ı \'il a · ı · n.tten ı ıa-

tettir · T ·· k' l' l r, . · uı · ı~e Vf! JU · 
~arı t· . . ' k" . ı t k .ın n·ı ı · ı uOS \ r: 

ta~ınşu ol~rak y:.ı,.:u11.al; 
k·dır \'e bu dostluğu irı -
'·.af ettirt: cekıir. Bu iki 

'rıc:u ı 
1 

1 ekc·t kcııdi dfürnıan· at , • k ıııırı Yabancı ,.e tehli 
·en tı:lftkkilninc k:ıpıl-

ltnıyac;aktır. Her iki dc,·
ı-r . 
• 1 ıılare eden Yiikôek 

tıc 1 • a, bunun ku\'\·ctli lıir 
lp,l 

a· ratıtiı;;idir. Buııdan ına-
:tlla bu lıiiYük dı vltt 
~llauı\arının ~ dii:;-üncelrri 
lflr 'ık· . . l . · ·ı rnıllt•lın emel erı 
% 
f 

tamamen u\1 <'rundur. 
' • l"'l 

lıl!t~k Türk lcr Ye gerek 
L·ul~ar barış içinde ve 
lrbirlerinc itinıad cucrek 

lll" Uşterck l>ir hanıt ya· 
~aınak t'melindedlrler. ~:ı v • 
:,~rn rnemnunivııttir ki her 
11\. • 
1]··1 ınemlt>ket basını bu 
~ ıışuncelcriıı sarih bir 
urrıpr.. . 
d. l"ılnl tt•şkil etmektt>· 
ır. 

~laruf Türk g·aıPtf· ci 
}pr" 
k' 1 ve bu meyanda 'für-

1Ynye hariei Mİ'lnısetini 
Yak " . ından tanıyan muhar-

hararet le bahsQy lc·m i:::lcr
dir. Biz bu biiyıik fikir ve 
politika adam larına müt e
şekkiriz . Çünkü; bunların 
Balkan ıııilk•tl eri arn~ınua 
uıo,· cut anla. may.Jıkların . 
bertaraf Pılilnıc·siııi lıiitün 

bir ciılıli\'et \' C ~ :u11iıı 1 ivct . . 
ilP ist ediklt> riııi g-ö rii yor 
ve lıö ylt·likl ~ Balkan ııı i l 

Jetleri :ıra~ında yakın lıir 

i stikbalııı en J...ıın• f> tli uws 
ıı f'lli olacak kıı' vtıtli lıir 
arıla:;.uıa rP lıiı lik ı ç ııı 

iı; i n ~:.Ll ı~ tık lcırıııı d eriıı lıir 
ıııua:ıLl.H't , ı• uıiııııetle ıııii 

~:ıhı·d e ı•ıli~ ur m: . 

.\ nkara ile ~o fya r.ra

sındak i $:Ull imi h:l\· :ı y ı 
lııı la n<l ı ra(':t k ,.e <1 o :::- thı ğu 

s:nsac;ık hiçhir ktı''''Ptin 
ruPvcıı t bul ııııııı :ı d ı~ı kati 
ol:ırak bilinmı· l i dir. 

Sıhhat Vekilimiz 
Ankara 17 A. A. -

Sıhhiye \ 7e: kili Hu. 
)usi Ala taş dün Sı-
vaia \' ,1rrnıs ,.e nıe-. 
rasi 111 le kru şala n· 
1 nlştır· 

Vt kil 
çocuk 

Sıvasta bir 
b :ı kını evi 

~çac ~1ğın1 v'ıd et-
111iş ve ~kşanı Sı 

vastan aynlrnışlar
Jır. 

düler ve halk tarafından oş ~ 
tezahüratla karşılandılar 

Ankara 17 (A. A. ı _ 1 

Reisicümhur İsmet 
İnönü yanlarında Baş
vekil Hefik ~qydanı ol
dugu halde dün akşam 
ı\lanevra sa hu sından 

dönerek geceyi Haha 
eskide tıu~u · ı · Treııle
rinde geçinni\)leı· ve 
l>u :;abalı tekl'al' ma
nevra salıaı:rnı a git nıiş· 
lel'O ir. 

~i ilii Şe fi miz yanla 
rında Ha~ veki l \ 'C .Mil. 
li müdafaa \'ekili ile 
'l'rakya Umumi Müfet
tişi ve maiyetleri er· 
kani olduğu halde on 
iki kıı·kta otomobille 
Edirneyi şereflendir . 
mişlcr ve büyük me. 
rasimle karşılan mı~lar· 
dır. Bütün yolhr en 
coşkun bir sevinç te
zahüratı ile ~iilli Şef
lerirıi selamlayan hnlk 
ile clolu idi. lnönii bu 
içten sevgiye halkı 

müternadiyyen selam
lamakla mukabele edi· 
yordu. 

Reisicümhur Tren
deki hususi salonların- l 
da Trakya Umum :\1ü
fettişi ile Ediı·nede bu- \ 
ıunan meb ·uslan ve on-

• ları takiben ,\laarif ve- \ 

Cumhurreisimiz İsmet Inönü 

kili Ha~nıı Al i Yüceli 
kabul buyurmu ~ lard1r. 

Başvek i l Doktor He
fik :-- ay dam da bu ka
oul resminde bnzır bu-

• lunmuş Ye Cmumi Mü
fettiş Trakyada yapıl

maktn. olan muhtl lif 
işler üzeı ine malOmat 
ve izahat vermiştir. 

Mısır Aske i ev 
"' 

A 

lstanbula hareket e.ı~ · 
Anka ra 17 ( .ı\ . .ı.\ .) t">dPCl•ktir. 

200 Fransız tayyaresi İn
gilterede menevra yaptı 

~I P ın 1 l' kl'ti ııı ize gl'l nı ek t c 
olan )1ıt:'ır :ı:-:kt• ri heyeti 
tıu giin }..:k cndt•ıiyPdı·n 

hareket t• tıniş. kalab~ lık 
lıir halk küt lesi ta r:ıfın
tlan uğurlanıııı~tır. 

Ordu teşıdlfttımıı ve 
a~l ... rıi u~ulleriıııiz etrnfın~ 

da t ·tJ. .. il.: 'b. uuluı :ıc·ı·~ 

olını hr~«·tin rt'i~ı K:ıhirn 

topçu knuıanıfam Tünıg{·
ner:tl Hü nü Ezzc,·di P:-. . 

~ . 
K.ıhirP Muhabirimizr şu 

An karcı l i A. A. -
v "'

11
. lkyet Cunı ~1rt t>si giinü 

ı ~d ho :nhardı- l • st:ııı b ula gelccf'k \ ' t ! !start· lJt•yaııattn hulunınu-.tuı: 

nıa n filosu hu uçu- bulıla k a ldığ ı ııı fülılt-t~•' tırler, birçok<lcfalarBul- Bu snbah Fransız 
g.aristanın mühim dertle- ha va kuvvetleri İn
tıne temas etmiş ve hele <Yiltere üzeriııde ikin 
~on ıaı~ıanlar~~ .bütün Bal 0 . . , , , 

ş l iştirftk t: tıniştir. I Parapalas o t~l iııd ı~ i k aıın t 
,.
1
.. l (•deePk ve bılahare cc; r. 
a )'var~ ıııcvcut u ·ı · 1 · ı b. ı · ı · ..... lıi atcı :-;cuıı ıter erı e ı r ı ,_ 

"Biitlin ~!ı sırın ca ndan 
flc>vip h: ~ r:rn olduğu kah
ı aıı•aıı 1 ürk a~ker'ııe jfı.ır 
ordu u~un celamıı ı gutu
riiyoruııı. an mılletlcrı ıçın vficndü Cl bar n1ane\ rcl <lcı-

~.uru~i lıulunan Balkan :50· l ha ya pnıışht rdır. 
td~rıtesindt.:n l>üyük bir 

200 parça idi. Uçuş- ı tt! Tr~kyaya f!' İdeı ck m;.ı. 
larsekizsnatsürdü. nf•vr:ı!ann son giinli \C" 

l ).>üyük geçid reswiııi takib l tionu 3 üncü sayfed~ 



fa ~ 

Almanya 
Polonya ve Romanya 

hududuna 
Boyuna askeri sevkiyat yapıya~ 

Alnıanyanın Ru- polonya bir taraf-

(Ulllil Sesi) 
=;= 

ŞEHiR Ve 
İLCE .. 

il A IJ E .'l L E il 1 

1 

Ka~irede Ziraat Koı,gresı 
T oplaniyor. 

tenyaya bir haf ta- tan Ronıanya hu- ' 1. • • 1. ı· • M 'f • 1 • 
danberi külliyetli duduna yapılmak- yeıırımız ve ııava ısı aau 1$ erı 
nıiktarda sevkiydt tadır. Romanya da- 1. jJ ? 

1\lısır<la beynel nıİ
le l on dokuzuncu 
ziraat kongresi açı
Jaca ktır. Kongre 
Kahirede ve 94:1 se
nesinin Şubatında 
topla nac::ı ktır. l{on
greye hükun1etin1iı 
de resmen davet e
diJecekti r. 

yaptığı teeyyüt et- hi bu sevkiyat kar- ne 118 ud . 
mektedir. Bu se_v- ı şısında ihtiyHt ted- . 
ki yat bir taraftan birleri ah11a ktadır. 1 ~1aarif dairen1ız- rında 250 ye ya kın 

bir fazlalık vardır. 

ltalyanlar 
Arnavutlukta Yunan hu
dudunu tahşit ediyorlar 

den verilen n1alli. 
mata göre Şehri
n1iz ve ha valisinde 
50 bine yakın ilk 
tahsil görecek çağ
da çocuk vardır. 

Bunların vüzde ., 

altısı ~lcıarif büt-

-----------~-____,. 

Bu hesaba göre büt- A l 
çenin darlığına rcığ- nta ya 
nıen şehrin1iz ve 
havrılisinin l<ültür 
işlerinde inkişaf var 
den1ektir. 

' 
gazetesı 

İtalyanlar Arnavutluk- / sadiyle _yapmaktadır. Ti
ta Yunan hududunda da randa hır İtalyan kuınan-

tlihşıdata b:ışlamışlardır. Bu1 danı askerlere hitaben irat 
tabşıdat bir harp vukuun- ı cttiğ"i bir nutukta "yakın
da. süratle Yunanistan üze. da. t'sküp ve nişteki arka-

çesinin nıüsaadl·siz
liği yüzünden an
ca k tahsile devam 
edebiJn1işlerd i r. 

Şehrirnizde ve bir 
kısım knznlarla köy
leriınizde yeni ya
pılan nıektepler sa
yesinde kültür va-

On iki sene süren 
bir tatil devre~in
den sonra~ Antal
ya<la çıkan "Antal
ya,, gazetesi, haf
tada iki gün olarak 
tekrar intişara b[IŞ · ~ 
laınıştır. Tebrik e- b 
deriz. 

rine inerek İngilizlerden daşlarınızın elini sıkacak. 
evvel hareket etmek mak- 1 sınız.,, demıştir. 

Mısır Kabinesi 
Ank'1ra 16 (A.A) -
l\1ısırdan bildirili
yor: 

Yeni kfl bineyi 

kurmaya nıen1ur 
edilen AJi A1ahir 
Paşa, buhranı hal 
için istişarelerine 
devanı etnıektedir. 

Slovak Kışlaları 
Alman askerlerine tahsis ediliyor 

Ankara 17 (A.A)- 1 deceği, bütün kışla
Times , pek ya - larını Alman kıtaa
kında Slovakyanın tına tahsis edilmek 
hükumet n-ıerkezine te bulunduğu yazi
bir Alnıgn askeri vor. 
kumandanı tayin e-

., 

lngiliz-Polonya ittifa~ı 
15 güne kadar imzalani

y o r 
Ankara 17 A.A.~ j desinin 15güoe ka .. 

Lon<lrada çıkan.Fı · ' dar Lo.1drada İnıza
nacial Tinıes gaze- 1 lanacağını vazmak-
tesi, İngiliz - Polon- tadır. ., 

Geçen seneye na- ziyetiıniz bir ınik-
zaran ilk nıekt~p- tar daha inkişıf::1 ı---------
lere de~aın . ecen 1 n1azhar olacaktır. 
ta lebeJerın n11 kta - ı 

Hu gece Halhvimiz~e Akrep lm~a 
Cemiyeti ~ir Müsamere versce~ 

Yarınki 
Postalar 

5/8/939 Cumartr~i 

Yarın sauak gdecek 
Bu gece Şehrimiz ymlarından " Atatürk Tren Postası yoktur. 

Akrep İmha Cemiyeti köyünde bir uçak gü- / ., 
adına Halkevimizde tam l n ii ·,, isimli Bay Vehbi Uğ'le<len sanra mat 
saat 20 de zengin proğ·- 1 Cem Aksunun kaleme 13,30 da Diyarbakır, Arı· 
ramlı bir müsamere j aldığı iki pel'de üç tab- kara, lstanbul, Derik, .Kı · 
verilecektir. ' loluk bir milli heyecan zıltepe, Nusaybin \"C 8aat 

Bu müsamerede ay. piyesi gençler imiz ta. 17 de Cizre, İt.Hl, .Midyat. 
rıca Cümhuriyet Halk rafından temsil oluna- Gercüş, Sa.vur postaları 
Partisinin gösterit ya caktır. gelecek ve saat 18 de 

Savur Kır Gazinosu 
Ekh~pres Tren postası 
gidecektir. 

Mektup kişesi saat 8 
dPn 17 ye: Havale ve pa· 
ket uranjı da saat 8 dl'n 
15 ~e kadar aç1ktır. 

Savur (Hususi) - hunınudı bir faali
şehrin1izi n köprü ! yet le çalışmak tn -
başı nanıındakiyaz-· dırlar. Bu güzel kır 
lık nıesire yerinde 1 g.azinosurıun birin- ,--.-------.
yap~lma kta olan kır I er k1sı~11 ao_ Ağus- s~ı saatla~ı ha~ı
gazınosunun beton tosta ıklnal edile- cınde dahı ş~hrın 
arn1ası ve pençere - ı cek ve haJka nıe· 1 unıran ve in1a_rına 
lerinin tahta çer. rasin1Je açılacaktır. 1 

ehen1n1iyet veren, 
çivelcri kısmı İnşa- 1 

/ çalışmalarını esir-
atı bir. k:ıç güne 1 Bu işin de bir <ın I gerneyen Savul' kay-

~a !!!ifak nlu~he- ı kcıdar ıknıal olun- evvd ikn1alirıi dü . ' ınakanunı takdir 
, ~ak için aı11eJeler , şündüğü için 111~- ; ~~~riz~ 
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ii RADYO ~ Konfransı 
~tlk 
sı ara 17 (A.A) - etn1iştir. 
arı: da topla nan 
~a men tola r kon
İka llsında ki A nıe
\'r n1urahh:islar1 

Konferans beynel-
milel anlaşınnzhğı 
sulh yo1u ile hallı 

Olallpa devletleri n1esdesi nde 

olu ş.01a ve hfı ke nı 
;
11 

ıle hal etnıeleri 

ınuza

kere etnlİş, İngiliz 

delegesi İngiliz hü
lniınctinin ve İno-il· iv~ ~o günlük bir . q~ı n , 

in lUtareke ~k-
are davet için bir 

ar s . d' Uret ı tev ı 

[lazığ lise 
~inası ı 

J 

~tıkara ı 7 A. A 
tlıı~.ı 

tlt<t ~l.ta y;lpılnıası 
j1l tl<lştırılan lise 

ll)~ asının teıııeli dün 
"'ta . 

tır sın1le atıln1ış-. 

~ısır Askeri 
. hey'eti 

• ö 

terenin kuv\•etle ya-
pılacak her tü;lü 
hal sureti teşebbüs-· 
lerinin enerji nıu 
ka \·enıet edcceo·i n i 

~ 

söylenıiş, Fransız 
Jeiegeside ayni tarz
da bir nutuk söyle
nJİşti r. 

Viiayet Daimi 
Encümeninden 
1 - Sa\'ur kapusunda 

yeni hastane l.nrşı~ında 

tiirbc ile kah,·c :ırasında

ki ar:'ada veya biraz altın· 
da yeııi vapılacak ilk okul 
bin;1smı~ Birinci kLiın in
~aatı 3 8 939 tarihinden .. 
itibaren "ün miirldetfo 

~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

T Orkiye Ra~yo~itozyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzan Oali~ 

Kısa Dali•: 

1648 m. 18~-i hl'..:./ l'.'.?0 Kvv. 
19.74 ııı. 151B5 I~c~. /~O KvY. 
31.70 ın. 94ti3 Kes./ ~O Kvv. 

Bu günkü proğram 
Cuma ıt 1939 

12,30 Prnğr:ım 

12,35 Türk ıntizigi - PI 

13,00 .Memleket saat a
yaı ı, njaus \'C meteoroloji 

habnleıi 

13, 15, 14 l\liiıik Karışık 

proğranı -- Pi 

l 0.00 Proğram 

19,05 Müzik Dans müziği 

-PI 

10,30 Türk uıüzigi Fasıl 

ıwyeti 

20, 15 Konuşma Uaftalı" 
spor sen·i:;i 

~a:ıt n-

yarı. :ıj:ıns ve meteoroloji 
balıerlaı i 

~0,50 Türk müzi~i 

~1.30 Koııu~nıa 

21,45 Ne~cli plaklar - H. 

21,30 H.iyaseti Cünıhur 
Banuosu - Şef: ltıslıu 

Künçer 
2:?,40 ~1 üzik Opera Ar

yaları - Pi 

23.00 Son .ıjan~ haber

leri, ziraat, esham tah,•i 
lat, kamuiyo-nuknt bor
sası fiyat 

23 20 Müzik Caıband 
' - Pl 

23,5j,24 Yarınki Prcığ-

mm. lııan~ıa ~areket etti açık eksiltmeye konulmuş. 

Daimi Encümeninuen 
Mardin Satınalma 
Komisyonun~an 

' P. ıaş tarafı ı de -

·rurk 
6~k k 0rutnrnuıı viik · 
1 l\• 1 • • 

~tile · rrıetlı kunı:ınd:rn-
~~ı teuıas Ye kaz:rn 
,ı bfi\'Uk 
ııaıhıı · · 'l.:tfere sıvasi 
r. "<)I '\ • 

tur. 

:! _ KP.,if lw<leli (99UD) 
Lira l32) Kuruştur. 1 - Mar<lindcki hudut 

taburu ihtiyJcı ıt;ıu 

1/~/ü:3U uncu g-iln1i ~aat 
oııda mardin !'atınalıııa 

komi!'yonn tarafından C. 

günr· 
-- PİYASA lmK1 

Du<rdav ...._._ 3 
Arpa " 
Un (Bi r çuval) 575 
Darı ---3 

~ohm 6 
~lerciuıek 3 
Pirinç ~5 
~nde Ya~ 
Tere va ,r-ı - --~ 
-~-""--ı 

Zevtin va5-ı 70 . . :r - . 
Yim 45 
Deri 50 

25 
50 

50 

Badem :?O ı 
B:.ı.denı içi -97 ---------·-- - -
Ce\'İz 

Ce,iz ~i -=ı= J 
M:.ı.lılep__ 30 __ _ 
ı\laı.i 20 
Kesme ~eker 3ö -
~-- --- 1-
Toz ŞP.ker ı 31 1 _ 

Kab,·e . 1120~ _ 
~abun 4:? 
S~L __ 350 -
l\. uru üzüm ı 20 
Pcknıt)z ı 15 

Hal 1 45 ı 
H*M 

ocu 
Çocuk Esirgenıe 

l(urun1u Genel n1er
kezi tarafından çı -
karılmakta olan 
(Çocuk) adlı dergi· 
ıı in ( 146} Sayısı çık
nııstır. • 

Yurt ''a vrula rının -
sağlık, sosyal l(ül-

1;\ıltıb 1 e tet\'İÇ cderı 
~lh·n Urrej i Milli ;-;er lnü-

h. t . • 
~~ f aıııuntlarııııı 5un· 

3 - ihalesi 5 9 93ü ta- ' 
rihinde Salı ~ünü s;ıat 1~ 
de Vılftyet l >aimi Encii
menince yapılacaktır. 

ln~aat uıahalh·rine 'e 
:N:1fin anbarlarına ııaklP
dilt~cl'k alnt. t•tle,·at, mal· 
zeıııe naklı açık eksiltme· 
ve çıkarılm ıştır . llıal e:::i> 
~8 8 93!) Salı g·iiııii saat 
ı~ de \'ilflyet ıııak:ırnırı

ua yapılacaktır. i tt·klile- 1 

rin 15 Liralık muvakkat 1 

Hd. kar~ırgahınd:ı iki yiiz , 
kırk ton ekmeklik un 

t ürf' 1 durunılarının 
inkişnfina hiznıet 
eden bu kivn1etli ,, 

dıtrı L~~t!atını lrn1acağım · 
1 hasRa bahtivarını. tt • 

~a u Vesile ·11 ı.··t·· d .. rı 1l\ ~ uu un un-
tıj 1'·· hayran oldul1-u ve-. Urk' . n • 
dı şef 1Yenın lıani:3i Eue-
e~il Atatürkün önünde 
k rrıevi <l 
llirj • e bir \'ecibe 

llı.,, 

y 
llrtdaş? 

.\~rep imha ce
llııy t• e ıne yardım ı et 

••• 
1 

4 - İ:steklil erin ihale gü· 
uiindı>n laakal ::-ekiz giirı 

e\'\' el C\ rakı ıııiihitCSİIIİ 

bir igtitfaya lıağlay<ırak 

makanıı vilftyete müraca- ı 

atla ehliyet ,·csikası :ılın:t- • 
}arı ;-arttır-

5 - Mu\'akkat teuıiıı:ı.t 
miktarı (74H) Lira (95) 

kuruştur. 

n _ Hu hususta fa1Ja 
tefsilat almak ' 'e enakı 
ke~fiyesi görmek hstiy<·n 
\erin Vilft~ et Daimi Encii 
meni ile Xafia Onire .. ine 
ınüracantl.rn ilfin olunur. 

16182124 

teınin:ıtlarilP Eııciiıııeııe 
müral'aatları il:1~ olunur. 

lG 18 ~1 :24 

Vakıflar Oirektörlügün~en 
Bab1ssor Hamaınının 

tamiri :175 Lira bedelle 
rnunakasaya çıkarılm1ş
tır. talıpleı·in ihu le gü
nü 29 Ağustos n;m salı 
günü vakıflar idaresine 
gelmeleri ilan olunur. 

3- 4 

:-atma lınacaktır. 
~ - Mu\'akkat temin 

atı bin altı yüz yirnıi 

Liraıltr. 
a - 2490 ::5ayılı kaıı

unuıı i::\teklcrine güre ta" 
!iplerin birinci ınad(h• d" 
yazılı gün ,.e s:ıattan ~S· 

ıYuri bir ~aut C\'\'E'!} l' \' ra-
o 
kı miisbitc \'C temiııat 

11ıcktuplarını kombyona 
glirnlPrmi:; bııluıımal:uı 

:;-arttır. 

4 - Arzu Pdı · n1t>rin 

~artnaııwlt>ri g-örıııl'k \'e 

1 
okumak iiıere mardirı sa
tınalma koıuisyouuna Liı
ıat ,·eya re~mi ' ekifü1 

rinin müracaatları il:'ln 
ı olunur. 14-l6 18 21 

dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba

l ba h~ ra tevsiye ede-
nz. 

Yıl~a [ 1) Lira 
Her gü11 binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şcYkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

Yılda 1 lira \ er Ço · 
cuk Esirgeme kurumu-

1 na üye ol. 
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