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1 Alman • Polonya harbi bu sa
ı bah ·fecirle başladı •. 
i 
r, Alman kıtaları hudutları geçerek şiddetli , 

BAY HlTLb.R 

bir taarruza başladıiar 

Hitler; Danzigin ilhak edildiği
ni ilin etti 

~ A~kara ~ Radyo - Bu ~abah ve bugün~ü 1 
, -- tarıhle Hıtler Orduya hıtaben mes'elenın 1 
~ müslihane halline imkan kalmadığını söy-1 
~ lemiş ve Danziğin ilhakını ilan etmiştir. · 1 
j 1 Eylül tarihinde fecirle beraber Alman hükfıınetinin 1 
~.~ müseliah kuvvetleri Polonyaya karşı taarruza başlamış-1 
~ iar ve Polonya hudutiarını geçmişlerdir. · 1 
~ Alman kıtaa_b Leh garnizonuna taarruz etmişlerse de plls"'. I 
5 

k ürtülınüşlerdır. aı 
e .Alman Tayyareleri bazı Polonya şehirlerini bombardıman il ...........___ __________________ __ 

1 llitierin 
= etmişlerdir. 1 
;;; Şimdiye kadar şiddetli ve misli görülmemiş olan bu taa .. ruz, şerefini tanımtlk 
= kadar müdafaaya azim eden Polonyalılar tarafından müdafaa c>dilmektedir. 
i Bütün gece ve sabahleyen yapılan Alman taarruzları bariz hir niyyetle ya- ı 
:; pılınıştır. 

) 

Notası lııııınıııııı~ııınıuı111uuunııııııııııııııuıııııııııııııııııuımııııiıııııııumoıuuuıuuımw1U111mıuruııınınııııııımıııuıııııııııııııuıııımnııunııııııııııuıııııııınnııuııımm•I 
t\~kara :H (A· A) - : 

r·t~e.rin not<ıSI .dün Bulg~{·ıstanJa 
l)gılız kahines1nde a u 
&ôrüşülınüş ye ce- Ankara :H A. A. -
Vap verilmiştir. Bulgaristanda iki 
k Cevapta n1uza- ihtiyat sınıf silah 

ereler için açık altına alın111ıştfr. 
~a~, bıraluln11ştır. Oanzig\J de 
ngıltere, Berlin bü-

Yük elçisi Hinder- Ankara 31 A. A. -
Son cevabı crece va- Bu gün saat ikide 
t'ısını beş g;çe Al- \ Polonya ile Oanziğ 
~an Hariciye Na- hu.dud~nd.a ~teş ta
b•rı Fon Ribentro- \ atı eddn1ıştır. 

• Vern1i~tİr· ~nyint yoktur. 

Polonyada Umumi Se
ferberlik ilin edildi 

Ankara 31 A.A. -
Dün öğl~den sonra 
Polonyoda u nnııni 
seferbedik ihin edil-
111 iş o!du <ru tevid 

~ ~ 

edilnH:ktedir. 

Divarlcıra afişler 

la rı b~şkuına nda nı- 1 /larp pntlaya<'ak 
nın geçenlerde söy- 1 

ollll'Sfl, kadın, çoluk 
)ediği nutuktan p;r. çoc_uk, ihtı~yru·, hepi. 
çalar yazılnııştır. )JtiZ a.o;kerız!) 

.ı.L.\fiş\erde şu CÜtn- . o· \J H b 
leler vardır: ' ıger a er-

ası lınış ve bu n fiş- (,Jfiilt1erwi.::i tepeli. 
lerimiz 

iç sayfalarda lere, Polonya ordu- t ueceğiz! 



Sayfa 2 - E 

JO .Ağu•toa Zafer ve Tayyare Bayramımızı• 
.. nlı hatıralaranda.• intibalar: 

30 Ağııstosun mana 
ve kıymeti 

Yazan: i. N. Göker 

Bundan tam 1 7 senr ı çı>kinmemişlerdir . Uzun 
t:vvel t.Jugiln haric te~ir- 1 asırların karanlıkları i~·e-
ler altında kalan bir dfiş- risindc bunalarak ne y:ıp-
m:rnı hudutlarımızın en- tığını bilmeyen O:mıanlı 

gin derinliklerine göm- lmpar.cıtorluğıı; bin hir 
ınüştük. Her Türkün cfa- zülnıet sa.hnelerilc dolu 
ima hatırlaması Hiırnı ge- 1 oları hayatım sona erdir
len ve şanlı bir tarih 1 digi giinlercle vatanın bir 
olan 30 AÇ{ustos zafer çok yerlcriııe aç kurt gi 
destarııınızın eşsiz kudre- l>i ii., iiı;-eıı diişmanlar; çe-
tiui anla\'alıilınek ı<;ın ~id çr-şid dcdan akidele-
hu tarihtewn evvel geçr·n 1 rine ayrılan kafileler ha
ve ~oııra gelen acı ve 'ı ıiııde yurdun pek çok yer
tatlı hatıraları ınulıayyi- lniııi kiıh~tıPl·ğe ba~la 

leleriınizde birer resmi gc- ı mışlardı .. Fcıaktt kurşı
çit yaptırmamız \:1zımdır. ~ın<la h!lr fedak~lrlı~ı yap
llu suretle Ebedi Şefin ! urnktan çekinmeyen Türk 
şu ,·eciz suzlerini lıircr i milleti biitiin bu İ.:5tirap-

defa daha. hatırlamış ola- lar karşısında soğ"uk kan-
cagız: "Para olacak. or- h davranmak ic:ıp ettiği-

clu olacak nı lıu millet ııi takdir ediyordu. 
istiklfllini kurtarac,ıktır .•,. 
Ehcdi ~cfiıı bu süzlerini 

J 

o zamariın ~~arpık iııanh 
insanları ··Nasıl olur? ,, 
demek ister gibi ağızları 

hayretten açık kalarak 

dinlcmi:;-lerdi. 

30 ı\iTu:tos '!'ürk mil-e 

lctinin cihan milletlerile 
ülçülcmeyecek yüksek Lir 
cesareti uef :,in ılc 1 opladı

ğını i~pat edcu Lir nwrt
lik. fazilet "" intiaııivet . . 
ı::ava~ının, bir kahraman-
lık ve asalet 11iş:ınesinin 

varlığ'ını terıısil c>den diin
yarım «'tı muhteşem bir 
zafer vt-, ikasıdır. 

:ıo Ağustos Türk mil
ktini par~\alamak btr.
vcnl<.·rc vıırulmııs en . uıı -. . 
turlu l.ıir Türk vuuıruO-u. 

• l"' 

dur. 

• 
Geçmiş devirlerin i:; 

tirapi,ırırıı ı;oğaltan s:ıl-

taııl..ırın da bu milli da-
valarıuıızı , ukut ettirmek 
isteyen lıaiulıklcri bu öz. 

\'ata iı için ayrı lıirer 

facia idi. Yer yer tör~

yeu eşkiy:1lar, Kara.deuh:
cll ki ponto& zıpçıktıları ,.t: 

biltiln bir husumet JUn-
yası 'l'ürkliık iilke~irıi 

:ıcun barit asından sil 
ıııek i:::,tiyord u. 

-De, am c•decck-

. izm ir~ 1 i 1 ngiliz 
e ileri 

Limandan ayrıl
mamaları emrini 

aldılar 
. lzınir 31 (Hususi): 
lzı11ir gazetelerinin 
vazdı<rıaa o-öre iz 

l U h.i.S t:!eSlJ 
za • e 

1 Te!g:af Habelreri 

anda da 
Askeri hazırhklar 

Ankara 31 (A.A) - altına Çflğrılmış ve 
Lahevden hildiril- bu arzu derhal ye
di<rin~ o-öre 300 bin rine getiri)n1iştir. 

ö b d. 
kadar tahnıin e ı- Hükiınıet halka 
len 15 sınıf askeri nornıal yiyecekte
Hollan<la n1<tk<in1- j nıini için tedbirler 
ları tanıfınJ~n sil~\h i aln1aktadır. 

Sovyet Rusya 
Garp hudutlarını takviye 

ediyorlar 
Ankara :3J A.A -. 

Tas aj,u1sı Avrupa-
nın ş·ırk 111ıntrıka
larında vazivetin 

I 

vehin1leşn1esinc _ve 
t Ü rl ü i h ti 111 a il a rı 11 

melhuz olınasına bi 

ncıen So\'yet Ku-
ınanda nhğının garp 
lıududlarındaki gar· 
zivo·1larını takviye 

J 

ettigini bildirnıek-
tedir. 

Alınan .Tayyarelerinin Taarruzları 
Ankara 31 (A A) - • 
Alnıan Tavvcırtıle-

J • 

nnın Po!onya hu· 
duduna dö!·t nıuh 
telif cihetten tt ca
vüz ettikleri hlber 
veı · i 1 llıt· k ted i r. 
A lnıa nvn-Polonva 

- w 

hudut ınuh 1 f izleri 
arasında n1il~·Hlc

meler \'Uk u bul. 
1 

1 

nıuştur. 

Danziğ polisi, 
D.lnziğde bulunan 
Polon va lı la rı ev le 

~ 

rinden dışarı çık-
nıa la rını ınen et. . . 
nıı!';tır. . 

Bunlara yiyfcek ı 
alnıak için vesika 
veri lnıenıe ktedi r. 

nsada 
Bütün şimendüferlere 

vaziyed edildi 

'l'iirkiin kendi hn1li
ğind<'n yetişrıı Mu~tafa 

Kemallı·ri. L metleri sa
yesiude l.ıe .. eriyet sahııe

:;ine bütün şanlı \'arlık- ı 
Jarile yeniden çıkın:ığ'a 

haklı olduğunu ispnt eden 
30 Ağustos tarihi; <lün
yanın hiç bir milletine 
ııa:-ip olıııayaıı en heye
canlı bir miizik faslı ka
tlar kudretlidir. 

. ö (") ' 

111ir lin1a nında bu- Anka rn 31 ( A. A) -
luna n Ingiliz , -a pur- A ö ustosta n iti ba- !\1a cari standa 

Türkün kahraman ev
Jfıtl:uı; :30 Ağm;to~a ulaş . 

ınak i<;in harp ıneydan 
larmda bir çok asil ya.v
ıularını !eda etmekten . 

ln rı bunlda kalıııa- b F <l ren n1 nsa a bu-
ları enı ri ni rı l<lılda- b 

lunan ütün Şinıen· 
rındnn bu Vc)pur- <lüferlere hükunıct 
larla yapılacak ih - t f. l"'ıı " . . . ara llH " V8 zi yet 
raç n1addelerımızın d'I . tı'r 

l . . 1 e ı ın ış . 
sev u ~en kalnuştır. 

Ankara 30 A.A -
~laca rista n la Al
ınan ya a r<lsınc.frı şi
ınerıd üfer nıu na ka-

l latı kesilnıiştir. 

Haklı Söze ne 
demeli? 

lki buçuk aycl~mberi 
Ankara ve lstanbuld:ı ıet· 
kik seyahatinde "e tcd 11 

vi<le bulunan Siret B:ty:ı· 
ra hoş gel<line gidiyoruııı· 
Daha Matbaanın dik u:ıer· 
divenlerini teınamen çı~· ~d 
mamıştıın. azarlama. yM-. 
ıPuruna tutuldum. Hfil

1 

g-üren Ulus Sesi sahibi: 

- Seni hiçte böyle bil· 
mezdim. Gözlüklü Aınl·!l 

Gazetemize esirgemedi~İO 
'( 

yardımı lıuluumadığırn bl 
sırada daha ço!{ y:ıpac!l· 

ğını umuyor, her gaır· 

teyi aldıKça ilk önce se· 

nin imzanı ariyordıııı1 • 
Maalesef iki bu~u~ ay~B 
iki buçuk yazını okuııııt· 

ya hasretli kaldım. Sell· 

Karadayı, Kılıçözlü, Jıef1 

birden s11stunuz. Kış d~· 
ğil ki roınatezmeyi, ~iv•' 
ağrılarını, şunu, bunu bl' 

hane ederek özür diliyı:ı· 
sin. Ne söylersen kabtJ1 

etmem. 

Taı;:kı n işleri arasınti' 
gazl"temiıe yazı yardı· 
mıııı e~irıremen•n Kutııı· 

b • • 

ğ·a karşı ne kadar miitc· ltj 
şekkir ve minnetdarsıııı1 ~~ 
sana da o küclar darğı· 1 

nıuı ..• 

Haldı r-:özc ııc• cl<'ıncli? 
İşi tt•1tb(·llige vurup gıı· 
ıetl·re ııra sıra vazı vrr· 
st>ydim bu hnklı ıtııb9 

u 

maruz kalmazuını. ~ 

t~ 
Siret Bayara c:ınıJJl LI . ' ı ~ 

declinı. İbrahim Tecde 
tı~ 

gibi faal, CC\'Ylll, geıı~ 
\ ' C ateş_in, edip, aynı ı:ı· 
manda hflt~p lıi".' ınuhnr· 
ririn olduktan kelli, ve: 
nim gibi köhne fikirli ~~ 
adamlamı yazılarına ı10 ~~ 
ihtiyacın var.. ~1~ 

Xt" ise !'U bizim ız;ı· 
radayı kUyden ça.bU~ 
gt>ll'e de iki pinpon ktır· 

şı karşıya oturuL gaıete· 

'a 
~ 
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Bay Enver Gürsel 

t· ~Q ... Askeri Hasta ne Da hiliye Servisinde 
:ı h.. )

1
uk ve öneınli vazifesine devanı et-

s· ·•re ·t l 1 · ~ k ~ )Ulunan kıynıet ı arkadaşınıız 
0
;. lao loı· Bay Enver Gürselin l\1idyat A
~- ~l10da Y('Oİ vazifesini yüz baştlığa terfi 
~- ~/!~k deruhte t-Uiğini bir t~raftan te
ııi Sur, diğer taraftan sevinçle öğrendik. 

~i Zanıan zaman kendi nıucıyene h1ne-
il· nd~ d . . ... . ı . J J k ~ par:ıç;ız te nvı ettıgı. şe ıır uı . ı-
!l }tı bilh<"\ssn fakirlerin sıhhatile vakın-
iıl 11arı -

Sei· nlfıkadar bulunan Bay Enver Gür-
~· il) ın aranıızJan ayrılışından <luyduğu
r· fı lll~ teessürüınüzü kerıd isine yeni vazi
f· Ltetinde de ınuvaffakivetler dileyerek 

''af· -1fleti v or uz· 
~ 

hansa~a 
!'. 

1
adyo istasyon

e· arı askeriyeye 
ol 

geçti 

lnoiliz ~onanması 
Ankara 31 ( A. A. ) 

lngi ı iz donanması bu gUn 

sr•ferber Pdilmi ştir. Hava 

ve kara kuvvetlerine ha

ııı· bulunmaları emri ve. 
ril nıiştir. 

l uı lt8 öeaf J 

Türkiye Ra~yodif üz yon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Dalğa: 

Kısa Oalja: 
1 

1648 m. 183 Kes. / 120 Kvv. 
19.74 m. 15195 Kcs./20 Kvv. 
31,70 m. 9465 Kcs. / 20 Kvv. 

Bu günküproğram 
Cuma 1 1939 

12,30 Prağram 

12,35 Türk müıigi -PI 

13,00 Memleket 8aat a 
yaı ı, ajans Ye meteoroloji 
habnleri 

13,15,14 Müzik Karışık 

proğram -- PI 

.. 19,00 Proğram 

19,05 Müzik Dans müziği 
- Pl 

.1 

19,30 Türk oıOzigi Fasıl 

heyeti Heyeti Hicaz Faslı 

20,15 Konu~m:ıı 

20,30 .Yer.nleket saat a-

1 
yarı , ajans ve meteoroloji 
ha lı erlari 

:?0,50 Türk milziıl'i 

21,30 Konu~oıa 

21 ,45 Neşeli plaklar- R. 

21,50 Milzik Sofüıtler 

!2,00 Riyaseti Cumhur 
Bandosu - Şef: liısau 
Künçer 

23,00 Son ajans haber

leri, ziraat, esham talı vi
lat, kambiyo- nukut bor
ıaeı fiyat 

23,20 MUıik. Cazband 
- Pi 

23,55,24 Yarınki Pr0ğ

raru. 

• • • 

1 

1 

1 

1 

1 

Mayı 1S14 

günlük 
• 

-=-PiYASA-

BuO-daY 
: /150 

,.. . 
,_Arpa 

Un ( Uir ~uval) 575 -
Darı 3 --
Nohut 6 - -
.Mercimek -

3 -50 
_Pirinç '>~ -.. o 
Sade Yacr 95 -
, , _,..~_ 

1 ere yau-ı -
- ~- l""'----
Zevtin va -"rı 70 . . ~ 

Yün --
45 

Veri -
50 

,_Badem 
- -- -

20 
.ifadem içr- 97- -

Cevi~-

Ceviz lçi 
-

Mahlep -
30 

1\lazi -
20 

Kesme Şeker -
35 

Toz şeker ·-
31 

Kahve 120 
-

Sabun 42 -
Çay 350 -

- K-uru üzüw-120 -

Pekmez ~ı 15 
Ral ı 45 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel mer
kezi tarafından çı
karılnıakta o l a n 

~ş ~l1kara !H (A.A) -
ı · , .. 

tı · ta t\nsız l~aJ yo is. 
~\'o l d.. d tı· irı· n arı un en 
1 )il · ı . ııı ~ 1 ten cı ıetı ns -

ı· eti . lr. Yenın kontro · 

ltaly n Ordusu 
ikiye ayrıldı 

(Çocuk) adlı dergi

nin (156) Sayısı çık
nııştır. 

Yurt yavrularının 
Ankara<la aylık sağlık, sosyal l(ül-

olarak çıkn1akta ı türel durunılarının 

Çığır 

j? 

r· 
!l 

ile . · 
geçnHştır. 

ln~iliz Gazeteleri 

Ankara 3 ı (A. A.) -
I3ütün ltalyatl:ı 1 Eylfıl
dnn itibaren kah\'C s:ıtı ~ı 
men edilmişti r. 

1 Umu mi nıüPsseıwleriıı 
1 Ank ) 3 ivlıiluan itibaren saat 

~3 te kaµatılnılbl 
verilmi~tir. 

emrı 1 k .. 1t.. f'k' ı inkisafina hizmet o un, u ur, ı ır <l • b k. . 
ve crençlik nıecınu- . e en u ıyn1etlı . 

~lussolini !taly~rı or- ası ~Çıö-ır » ın Tenı- dergiyi çocuklara 
c]usunu iki gruba ayır- 0 

. çocuklu ana veba-
mıştır . ınuz sayısı zeng1 n b l t . d 

" yazılarla çıknıışt1r. ~ ara evsıye e e-

Danziğ merkez istasyonuna Al- Bu sayısında ~laa. rız. 
k ld 

rif Vekilin1iz Hasan --------

Ql)i. ·ara 31 (A. A. -
tı lıı . . ı . ı ı~ . gaıetclcrı , ngı te-

l •le \J 'i !)() t manya arasın<la-
ıı~J tUşrnelerin ihtil!i. fla-

lltı lı:ıh ııetmcktcdirler. man bayrağı çe i i Ali Yüc~lin «~taa- y jJ ( J) l' 
Ankara 31 A.A. - kez istasyonu işğal rifinıizde hakiki in- 1 U8 ff8 

~~ · Polonya n1atbua tı- edilerek Alman bay. kılab» başlıi!ı altın-
~"taYaıı\acak . mc,1.uları ... ~ Her aün bı·nıer ' b n<'"' Q"öre D:ınzifr n1er- rrıfrı çekiln1iştir. d h t'> ce yav-e \·~ ı:.~r düşünüb lıulsaK 0 ...... "" ..... da yaz ığı n1ü İ nı ruyu senin yardımın, 
~ı~rı 1duen uiıc clarğın Vapur Seferleri ke~ildi bir baş n1akatesi ile senin şerkatinıe sinesin 
tı~'aklllussesi sahi bile ba- A 'ld..... l süslü olarak bu lo V- ~e barındıran Çocuk E-

ı · ~a~1 k' Aceba b:m~ hel- , Ankara 31 · A. - 1 din ıgınc en Alnıan 
1
. k "it A "' • sırgeme kurumudur. 

'• 

°' ..... Gölüklü Amca 

ı; ~e \' ı~e düşecek. Ben- 1 Alnın n v~purl~rını.n ya ile Poloya ara. n1et ı u ur nıecn1u 
asın Kutlu!!:a.. p t s·ıhıll f asını okuvucuları -~ o on ya < eı ı sında vapur se er- .J 

önünden geçn1eleri leri kesilmiştir. mıza israrla tavsi. 
ı tehlikeli olduğu bil.. ye ederiz. 

Yılda 1 lira ver Ço · 
cuk Esirgeme kurumu
na üyeol, 



rDARE HENASİ Umami Neşriyat Ye Yazı ı.ıeti 
Direk:i:öri 

Eald HillkeYl Btnul a....; Daire M. Siret Bayar .ı 
Teltraf Ad .... ı 

M s rdinde "Ulus Sesi,, 
Baaıldıtı yer: (ULUS SESi) Baaıoa• 

/ 

l·····································:::::::·::r ı.e).t--8-'*-.$..$.'*-t-'*''*''*"*'~'*'~ ... .-.'*"*'~ Ana ····································· · ·· •> 
Çocuk Esirgeme i !! y u 1' t d aş! ~~ ! Eski Gazeteler 

Kurumu Genel ~ler- :• KURDUGV UMUZ t=ABRİ· ~ ._ 
kezi tarafından çı- i: ·" ı:z !5: Okunan gazeteleri Çocuk Esit' 
karılmc.ktn ola n i :: KALAR ı.: VAPTIGIM11 :: •} 
(Ana) adlı derginin 5! DEMİRVOLLAR $!!~geme kurumuna verirsen iı 
(15) Sayısı çıknjıştır :• :: •} 

uı Hep ulusun biriktirnıe gücüne •• •) k' · J d J]J 
Yurt vavrularının 

"' 
Sağlık, Sosya 1 Kül. 
türel durunılarınır 
inkişafına hizıııet 
eden bu kivn1etli 

.,/ 

dergiyi çocuklara 
çocuklu ana Ye ha· 
ba lara ta vsi ve ede-

"' . 
rız. 

n ok Öğrtim 
~laari f Vekaleti

nin haf talık olarak 
çıkarnıağa devan1 
ettiği <İlk Öğreti nı) 
s-azetesini o (u) ncü 
nüshası da l\latba
amıza gelnıiştir. 

~1uallin1lerle ta
lebeleri oı iz içi n fa y
d ait vazı la rla süs· 

"' 
lenn1iş olan bu gü-
zel gazeteyi oku
~·ucula rınııza hara
"retle tavsive eJe-

w . 
rız. 

Yurtdaş? 

Akrep imha ce
miyetine yardım 
et , , , 

Kızılaya 

·üye ol. 

5! dayanır. i~ •->~ ımsesız yavru ara yar ı 
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r~in Asliye nıahkemesin~en 
~lardirıli Addüla- kadderenin °o /fi ine 

h:ld oğlu hnnrıa ile 1 talip huzuretnıedi · 
k <:" rtın adenı ve ha- ği takdirde nıüza. 

zinei 111 diye ve sai- yede on beş gün da
re ara~1nda şayi·ln 1 ha tenıdid cdi lecek 
nıüsterek Latifiye ,.e '20/lu/ J:rn Cun1a . ~ 

ınahallesinden vaki 
yenı t nı ·e et phesi 
tarik vesari nıuk,Hi 

.1 

denıa fcttoh el yevffı 
veresesi efi k dok~ 

nınk, arkası: nıuk~d 
<len1a sahibi sened 
elvevrn İ"b r n h i en 

"' 
ınelloh ve harn1uş 

günü ayni saatt<ı en 
ço1( artırdnllı uhde . I 
sinde ihale kntİ\esi • 

" 
yapılacaktır. 1\ıJj p 
olanların ve daha 
ziyndc nıalutnat al-
ın n k isti ven lçrİ n 

"' 111ezkur o-ünlerde 
~ 

~lardin Sulh hukuk 
veresesile Ağnzade mahkenıesine ınü:
şehnıusun tariki ha
sı ile n1a hdud [ aouo] 
lira ki yınetli nnıkad
dereli bir bap hane· 
nin satıln1asile şu

vuunu n İ1.t=ı ]esine da
ir Sulh hukuk ha
kinıliğ·inden saJır 

olan ilan1 üzerine 
mezklır hane açık 

arttırn1a su re ti le Ye 
ü.'ı0/930 Pcrşcn1 be 
günü sna t 11 de iha
lesi icra edilnıek üz
re n1üzayedeve ko
nuldu. Satış iÇin ta
vin ediJen nıezkür 
ol 

racf!at etnıeJeri ve 
nıüzayedtye iştirak 
içi il 0/o 7,5 depozito 
vcrn1eleri ve della-
l iye ve nınsa rif i sn İ
ren in nıüştcriye nit 
bulunduğu Vt' ş~rik
lerden ınelek hido
leoin ınahallı ika 
nıeti n1eçhu] bulun· 
duğund<l n kendisi
ne ve vilttyeti altın
dn bulunan küçük 
oğlu cozefc vaı)ıla-c.:: ., 

cak tebliğatın hu su-

•>••·····~··········· 
: Yu.rt yavrularına teşekkür 
• • 
rl Okudukları ınektep kitaplarını k1' 
11 tap alaıniyacak kardeşlerine veriL 
11 n1ek üzere Radyo evi ve kurun1urııuı' 
: gönderen yurd yavrularına ÇoçLI~ 
: ~-.;İ~ge111e Kuruınu aleni teşekkürle
a rını sunar. 
il 

il ·················-
YUHTDA~! 

Türk Hava 

Kurumuna 

Yardım Et: 
~ 

Buyardım en b~ 

yük biryurd bo 
günde kiyn1eti nıu-

retle ile.inen ifnsı ten
sip cdildigi ihin olu 
nur· ı cudur. 


