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Sayı 1244 

12 Haziran 1939 
Pazartesi 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruıu, yılı ı Aj!ustes 921 
5 

Romany ri iy N zırı,I Suriye Haberlerimizi 
Gafenko Ankarada 

IO©~rlt liil©l~or-0 At©ıtülfküın kab .. 
rölii)~ lb>Dr ~~D<aınlk lkoycdlu 

Anka ra ll Radvo: 
Bu sahah ista nb~l
dan Ankan~ va o-el-., ~ 

n1iş olan l{onıanva 
Harici ve Nazırı B. 
Gaf enko ö ö·lt'den 

l"J 

evvel B1 şvckil Re-
fik Savdnnı, ~tec
lis Rei~i AbJ ülha
lik Renda, Haric i-

nıuva kkat knbrioe n1unı nıüdürü, Ro
bi r çelenk koyn1 uş nıen ajcıns nıüdürü 
tur. 1 ve bir çok g azete-

Ga fenkoya Ro- ı ciler ref~ık?t et -
men Matbuat U- ınektedir. I 

Türk - Fransız anlaşması
nın bir maddesi 

Ye Vek il i Şükrü ı • . k 
Saracoğlu11u ziya- ı lf a ÇI arsa 
tet et ıniş ve ziya -
retler iade ediln;iş - 1 i\1üttefık ordulara Türk koınutanı 
tir. · kumanda edecek 

Fransa yüce komiseri
nin bazı şartları kabul 

edilmedikçe 

Suriye kabinesinin teşek· 
külüne izin verilmiyecek 
Halep [Hususi] - kolay olnıiyacaktır. 

Şamdan gelen ha- Çünkü Fransız Yü
berler, kahineyi teş- ce konıiserinin ileri 
kile r11en1ur edilnıiş sürdüğü bazı kayıt 
olan eski b~şvekil- ve ş~rtlar vardır ki 
lerden Ata Evvubi- bunların kahulün-., ., 
ıı i n s~ rfettigi bü d~n evvel her hangi 
tür) nıesaiye rağ- bir kabinenin teşek
ınt>n henüz kabine- külüne müsaade 
yi kurnıağa muvaf- edilmiyecektir. . 
fa k olnıadığını bil- 1 Bu şartlar arasın-

Ga ft-- nko öğle ye I dirn1ektedir. : da yerli zabit ve jan• 
lll~ğini Ro ınanya Londrada ~~1 knn l hı~rnns ı nda d~l ayni Son gelen Suriye darına kuvvetleri· 
~lçiliğind~ yeıniş ve D.ıily i E kspressga. ı ıne~ l de bir nıadde- gazetelerine göre, nin Suriye hükume
Oğle<len sonra etnoğ l zetc~i v:ızivo r : Ya n in bu lunnı:.ısı nıuh- kabinenin teşkili öy ti enırine veriln1e-
tcıfya ınüzesine gi- k ında iınz:ı in nacak t e.ı ıe ldir. , le zannedildiği gibi yib Fransızlarda 

..........__ ________ _ derek Ata tü rkün J 1 bıra kılnıak İstenil-ola n 'J'ü ı kive- Fran- ~~~~·~-~~··~~•~••••••••••• 

Ingiliz takın1 ile 
yapılan maç 

sa a nlaşnuı sı n ı n bir 
11 ddesi, o r t a ş:u k 

n11nteı ka sıı da bulu· 

nıesi de ''ardır . 

Ingiliz Hariciye Nazırı İkinci mühim bir 
.. .. • • 1 şartt ,·ilayetlere adc 

Bu gun nıuhım bır nutu'< ı nıi nıerkcziyet usunac~ ı k 0L1n ordula-
Aı1ka 11 l"> ,.. ,l,•o· ı I I I ' so·· ylı"yecek lüne.yakın bir idare ra '- ("' . . · nıı >as< u nan( anın 

P 1 · şeklı verecek olan e.ner bahçenin ~l bi r harp \"ukuundcı h r. 
llcı ı d - Anka r,·ı l 2 R ... . J,·o·. nıu auzlıklar nizam yı önünı u ınu- ı b k d 1 ' _ , .. 

n b b u mınta ·a a e n s· . . h r 1 : D . "'d nan1es•n•n derhal ase etİ}e İstan U· IV,l SJ mu a 1 ın- ' anzıg e 
1 la o- 1 · 1 · fazl a asker bulun- .-1. ll . . N 1 tathik edilmesi key--..... e mıs o an ı n- 0'1 ız ar c 1 a " . d h - ı . 1 ö ı l\'t' - f' 'd. o-ı't · k ·ı F ura n u 'unıet or- ·.. ıvetı ır. 

a tz la ın11 ı e e· d 1 1 zırı Lort Ha lıtaksın Ankara 12 Radvo: .. M f'h . 
ner arası ne.la y~· l) l- usuna n1ensu p o - h - - "" 1 d . , ı ama ı . vazıye-

- ~ · k u 0 un O<Y e en son- D zığde p 1 la ı · nıasını şa rt koşnıa - ~ 0
.... an _ . O onya.- tin şu bir iki gün 'n n1açta ingi ız . ra v erece<YJ nutka 1 ~ 

t. ak11111 sıfıra lrar· şı tadır. Bu, burada kı l .. _ 1 l . ~ h . ı nıu ettış tevkıf gün içinde inkişaf 
" . .... 1Uyu' )tr e en1n11- d"I ıl(ı ile kazc·lnnııştır. ordulara bır 1 u r k 1· f' l 1. e ı ıniştir. Polanya- edeceg" i muhakkak 

ı , ·e at et ın~ det ı r-
kunıa nda nının ku- ·1_ 1.> l lı nıenıurlar nıü- addediliyor. ... . . er. ou nut u ' ge-n ınanda edece <r ını - fettişin nerede ol- I 

l."' h b l · h çen pe rş .... ıııbc gu· ger a er eri- t ~ 111111un eder k 
nzc. . • nü \'erdicr j nutku duğunu bilmeme - ne devam etmek· 

• ' b 

ntız iç sayf ede,. , in~iliz - Türk an- l it111an~ edc.cektir. te ve tahkika!!~~i~ t~!rl~r~ 



Sayfa ! 
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Suriye gazeteleri 
İtalyan matbuatına cevap 

veriyorlar 

( ~u..Seel) 
TT 1 E rrzr-

Sayı 1244 rt" 

-~ 

ŞEHiR Ve 1 f ay~ah Bilgiler 
ı-iO • 

iLÇE 
En fazla sür'at HA IJ E .'l L E R İ 

ltalyanın, Araplara karsı ne kadar 
dost ve ~ayır~a~ olduğunu T raDlus ı 

Garpteki facialarla Biliriz 
Başmuharririmiz 

Bir Amerikalı AliffJ 
en fazla sürat ile, en faı· 
la yavaşlık arasında bir 
mukayeşei cetvel tanziOl 
ey !emiştir. 

Ant;lkya f Hususi] 
Hatavın Ant:t vata
na in desi ne karar 
verildiğine dair o!an 
haberleri Surive ve 
Lübnan g<lzettlPrİ 
olduğu gihi naklet
mekte ve bu hu~us
ta büvük bir süku
net ,.e İlidal gös
termektedirler. 

ne dair Curnala di 
ta 1ya'111 n gu ya Su
ri veli 1 er Jehindeki ,, 

bir yazısına cevap 
veren Berutta mün
teşir El nihar ga
zetesi şöyle diyor: 

Başmuh:ı rridıniz 
Siret Bayar 

Ba~muharririıniz Siret 
Bayar gazetPmiz namına 

Ankara \'e 1..:tanbnla ka
dar bir tetkik seyahatı 

yapmak üzre lıu giin şeh

rimizden :ıyrılnııştır. 

Siret Hay:ır, gazetmhe 
y:lzılarını muntazaman ya 
zacak ve ayrıca hazırlamış 
oldu2'u Mar<lin tarihinin 
birinci cildini Türk tarih 

1 kunımunu tetkik ettirdik! ten sonra neşredecektir. 

1 
Başnıuharririnıize iyi 

yolculuklar dileriz. 

Elektidk cereyanı sa
niyede 11690 kilomet.re 
süratla intişar eylt'lrıek

tedir. 

Kır Janğıç saniyede 67 

mt>tre uçmaktadır. Adi 
bildiµ-imiz karasinek ~a

ııiycdP 5a metre, güver 

ciıı 27 metrt, şiddetli lJir 

yumruk saniyede 8 met 
re Rür'ata m"liktir. 

İnsan tabii yürüyüşü 
ile saniyede 111 santi· 
metre yol alır. 

Bazı gazeteler bu 
mesele ve gerek 
Suriye-Frarıs:ı mu
ahec:!esi etrafında 
neşriyatta buluna
rak Fransızlara bir 
hücuın vesilesi çı
karan ltalyan ga
zetelerinin yazıla
rından bahsederler
ken çok güzel ce
ve:1 pl11 r verİJorlar. 

<t ltalyanın Arrıp
hıra karşı ne k~d~1r , 
dost ve hayı ıha h 
olduğunu Trablus 
Garpteki facialarla 
biliriz. İslanılara 
k uşı olan nıuhr-ıh . 
betine gdince Av
rupadaki tek nıtis~ 

Cizrede bir Kelekçiyi 
Yilan soktu 

İnsan merdi ven çıkar· 
gen saniyede 15 santi· 
metre ilerler. 

Frangada sahilde mt!d 
,.e cezir harekAtı saniye· 

Hatav meselesi-,, 

MecJisin 
Yaz tatili 

lüman devletinin 
[Ar na vu tluğun] uğ
radığı akibet göz
lcrimjzin önünde

dir. İtalyanın nef
reti, nıuhabbetin
deo da ha hayırlı
dır. 

Or.man ı,ıetme 
Talimatnamesi 

Ankara - Orman 
Ankara -· Büyük işletnıe talimatna

Millet Mtclisi 7 tern· nıesinin nıer'iyetten 
nuıza k"dar top_ kaldırılarak yerine 
Jantılarına devam yeni bir taliınatna
edecek ve nıezkur nıenin mer'iye~e ko
tarihte vnz tatiline nulnıası Heyetı Ve. 
girecektir. ı kiJece takarrür et-

miştir. 

Kandaş! 

Yiyecek, giyeceğin nesneleri yerli malından al. 
Yurduau şen, yurttaşıqı se\·inçli görürsün. 

lkdisa.den diişkiln milletler ölüme mabkümdür. 
Bunun ~·aradıcısı da k~akçılıktır. 

Balta ile dizini kesen zavaih 
biraz sonra öldü 

de miliın~tredii7. 

Bambo ağacı saniye

de bir milimetre olarak 
büyüktür. 

Cizre (Hususi) -
Bır kaç gün evvel 
C;zrenin Zevik l<ö · 
yünden, kazanıız 
ahalisinden Ahnıet 

bcıc<-l ğını kurban ve· 
ren za v:ı Ilı adam faz
la kan ka ip ettiğin
den biraz sonra ö). 
n1üştür. 

Tırnaklarımız saniye· 

de. santimetrenin milyon
da ikisi nisbetinde uzar. 

adında bir kelekçi ı--------ı 
direklerini alıp ke-
lege yerleştirdiği bir

1 
mrada tahta parça 
lan arasından fır
layan b;r yilan aqi 
olarak üzerine sal. 
dırmış ve b:-lcağın
dan ısırarak ken 
disiııi zehirlt'111iştİr· 

Ydan tarafından 
ısırıJdığını gören 
Ahn1et zehirin vü
cuduna ynyılıp öf ü
n1üne sebebivet ver-,, 
rne111esi için c.·lindf• 
ki kocan1nn balta 
ile dizini kesn1 iştir. 

ÖJmeınek için bir 

Bir Belediye 
~eyuti 

Mahkum oidu 

Yarınki 
Postalar 

13/6/939 Sah 

Biga Bdediye reisi Yann sabah, sa-
Reşit, nıuhasehfcİ 

at O da ekispres tren Han1dullah, doktor 
Niyazi Ve azadan postası gelecek, 10 

Ahn1et zabıt defte- 1 da S:vu!,. l\1id.yat, 
rine geçen kararları Gercuş, ldıl, .C1zr~; 
sonradan bozup çiz- 11 de Nusaybın, Dı
dikleri için üçer ay yarbakır, Ankara, 

hapis ve altnnşar İstanbul ve Anado
lira para cezasına lu postaları gide
ına hktlnı t'dilnıiş . Ct ktir. 
Jerdir. 
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Nasıı m Ü c ad ele e t m e l i d i r Tür~iye Radyo~ifüzyon Postaları 
Buua karşı alınacak 

t:dbirler, hiç şüphe rok
kı, ciltlerle yazılacak bir 
esere nıevıu teşkil edebi
l" 

Buğ'day ı-2-ıj öO 
Arpa 2 ~ 40 

ır. Fakat tıp ilmi çalış-
nıa saatleri ve usullt'ri 
hakkında bazı esaslar v<c1.
detcniş olduğuna göre 
onlardan iıir kı~uıını hu
!asa edebiliriz. Sıbhi ka
ıdelere naıaraı~ kiiçUk 
Yaşta bir talebenin frün-
d b 

e altı saatten faıla ça 
lı .,ınaktan çekinıııPsi lfı. 
ı~ınuır. Bu altı s ıat. içe ri 
sınde gerek dı!rs öğ'ren
n1ekle, gPrckse sımfta 
ders <liııleumcklt- geçen 
ıaruanlar dahildir. Bunla 
rın arasıııda ela muayyen 
bir hnirabat denPsi m~v
tut olmak Uh.uııdır. Bü
Yük yaştaki talebenin ise 
faaliyet saatleri hiç bir 
zaman dokuz ıaatı gPÇ 

ınemeli ve gece uykula
rından feda ederek çalış· 

maya kalkmamalıdırlar. 

En gilç işler lıilhassa 
Ö~lt-den ev,·el yapılma
lıdır O vakit vücudun 
kuvveti daha taze, kafa
nın kudreti daha saıtl•m· 
dır. Öğleden sonra ise 
kısınt-n wütenevvl: kıs
~en de eğ"ltmceli işlere 
tahsis olunmalıdır. M üte
llladi llleşğuliyetler ise bir 

saatten fazla olmamalı, 
aracla mutl.ıka bir faıo:ıla 
verilmelidir. Bu fasıla en 
az bir çeyrek olmalıdır. 

Öğle yemPğirıden sonra 
ise en aşa~ı bir saatlık 
bir istirahat dP.vrt-si g~

çirmek icap ed~·r. İkindi 
kah altı:mıd.ın souraki is
ıirahı:ıt de\•resi yarım sa
at olabilir. Buna zihnin 
dinlenıııesi gayesine mü
teveccih olduğu içindir ki, 
istirahat devri-' Sİ i~nıirıi 

veriyoruz. Yok~~ bu ınüd . 
det t •ırfında uz:ırııp din 
lt>aın ek dcğıl bilakis ko-... 
şup, oyııauıak, 

icap eder. 
füÇraınak 

Al~ş n ın ıaat ycdidt·u 
sonra talt"he, artık tale

beliğini unutmalıdır. 

Kafa, uzun uzun yor

~unluklara t:ıbammül f'de 

meyen cihazlardan biri
dir. Onu lüzümunddn faz
la çalıştırmak er geç bir 
takım felakt\tlere sebe
biyet verir. Bir de kafaya 
zorla giren her şey ora. 
darı pt-k çabuk gider. 
Soa haddine kadar dol
duı ulıııuş bir kafanın sa
hibi ekseriya budala ve 
sersew olur. 

lngiltere Hü~üıiısti 
Türkiyeye yeni bir kredi açıyor 
Londradan bildiriliyor: ! İngiltere fabrikaları, 

Gazetelere göre hükfi- 1 Tiirkiye tarafından t:ıl ep 
ın~t, Türkiyeye 10 . 15 edil~·n harp ~aız:ıııesini 
lllılyon İngiliz lirası tuta temın edcınedıklnı tak-
rıncta yeni bir kredi aça tirde, siparişler Felemenk, 
Caktır. Bu kredi b;ışlıca Belı;ika ve İsviçre fahri· 
harp k:~larına verilecek ve bc-ınalzeme~i müııava-
ltına kullanılacaktır. · delleri İngiltere tarafın-

! dan ödenecektir. 

'<urtdaş! 
Kaçağa verceğin akçe bir santim dahi olsa 

daınıaya damlaya göl olur seni yutar. 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
Uzun Oalia: 

_,,;;;,~-----

Kı•a Oalğa: 

1648 m. 183 Kes. / 120 Kvv. 

19, 74 m. 15195 Kes. / :?O K V\', 

31.70 m. 9-1ô5 Kes. / ~O K vv. 

Bu günkü proğram 
12-6-939 Pazarte.i 

12:30 Proğram 

12,35 Türk müziği· Pi. 

1B 00 ~frnıleket saat ava ' . 
rı, ajaıı s ve ıııeteoroloji 
haberleri. 

13, 15· 14 ~lüzik (Karışık 

pro~r:ıuı - Pl . ) 
19,UO Proğram 
19,05 1-lilzik ( 4ir U ver

tiir- Pl. ) 
19,15 Türk müziği (Fa

sıl bfy'e ti ~ 

20,00 Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji 
habnleri. 
!O, 15 Ncş'di pla.klar 
20,20 Türk nıtiziii ( Ka-

dın küme okuyucuları) 
21 ,00 Konuşma (Dokto

run saatı) 

2J,15 .Müzik (Büyük lıir l 
\'İrtüozun plukları) 

21,45 llusiki konuşması 

(Milli musikilere dair 14 

konuşma-Hali Bedii Yö-

netge11) \ 
2::!,00 Müzik (Küçük or-
kestnı- Şf>f: Necilt Aşkın) 
23,00 Son ajans haber. 

leri, Ziraat, Esham tahvi
lat, kambiyo-oukut bor
sası (fiya) 

~3,20 Mütik (Cazbant -
Pl.i) 
23,55-24 Yarınki Po

rogram. 

11 ~lk©>·n_omü 11 

Amerikahlar 
Türk Tütünü istiyorlar 

Nevyork sergisindeki tütünlerimiz 
kapışılıyor 

- Un ü~ir çuval ı'580 --

Dan 2 50 
l\ohut 6 
~lerciuıek 3 -

" ... -Pirinç -O - -
~ad.e Yağ 90 -- -Tere vai'rı • l"l 

Zevtin vairı 70 . . "' --
Yün 40 -
Deri 40 -
Badem 20 --- 95 Badem içi ·-
Ceviz -
Ceviz içi --
~lablep --
~lazi 19 -
.Ke8ıne ~eker 35 -Toz şeker 31 -Kahve 118 -- -
~abun 42 -
~·ay 350 
-Ktıru üzilu;-- 20 

-
-Pekmez 15 - --

kal 1 50 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel nıer
kezi tarafından çı

karılmakta o 1 a n 
(Çocuk) adlı dergi
nin (136) Sayısı çık
nııştır. 

Yurt yavrularının 
sağlık, sosyal ({ül
türel durumlarının 
ink1şnfina hizmet 
eden bu kiyn1ctli 

Anıerikadan ge- 1 

kn h ı herler, Nev
york s rgis111de Türk 
Tü tünl e ı·İAi n bü vük 

hisar n1en1urlarına i dergiyi çocuklara 
mürc1caatln, sergi 1 çocuklu ana veba
nin n1uhtelif yerle- ı balara tevsiye ede

~ 

rnğt) ("" t gö "ınekte 

o ' <luğu nu bildirı11t>k 
tedir . Nevyorkta 
işleyen fabrikaya 
y~ pıh:t n rnüra caa t· 
lcır la b,ızı fırn1nlar 

büvük ınikva sta türk 
~ ., 

tülü ünü sa t111nğa 
hrı z1 r old uklarını bil 
<lırn1 i şlt:ı dir. 

rinde oto na tik ku
tularla satnınk için 
tek 1 i f Y"' pnuştır. 

. 
rız. 

Yıl~a [ 1 J Lira 
Her gün binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

seain şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E· 
sirgeme kurumudur. 

1 
Sergi b yilerin<len 

......_..._......, _____ ""!'l!"""I...,....,.. ................. ~- ~i~! ~~ ser~ideki in-

Diğer tnı·af tan 
sergide Türk Siga
ralarını sn tın al~n
lardrtn bir ·çoğu mü 
rncaatlerde bulu
narak sigara larınıı
zın sergi dışında ne
relerden tedarik e
debi leceğiı ıİ sornıuş
lardır· 

Yılda lira ve. Ço
cuk Esirgeme kurumu• 
na üye ol. 



iDAREHANESİ MARDIN'DE • Umamt Ne,rtyat we Yam lşleri 
Direktörü ı.k1 Belk-.1 Blnaal H w•f Daire ----

Teltraf A.tr•I 
Mardinde "Ulus Sesi,, U US SESi ~1. Siret Bayar 

Baaıldıiı yer: (ULUS SESi) B .. ımeyi --

YUHTDAŞ! 
••••••••••••• , •••••••••• •.!•.•.•,,!::::::::::::::::~~ =: 
-~·······~·,.,.,.~., . . .. 

ü Dik Ög~retim ~i y t d ı i .. 5 • 
. r \T k ... ı . ı·· u r a ş - .. l\taarı e attı- :: :: 

nin haf talık olarak j!i KURDUÖUMUZ FABRİ· ~~ Türk Hava çıkarn1ağa devc-n1 :: - MIZ :: 
ettiği dik C)ğretiın) ı1aS KALAR VE YAPTIGI ~; . 
gazetesinin (8) ncü ı 5! DEMİRYOLLAR •• 
nüshası da ~la tha- ı :.:. ~~ 1 

1 Hep ~tlusun biriktirme gUcilne 
amıza !!elnıiştir. :: dayanır. ! 1 

' ·-" ... .. 
l\1uallinılerle ta- ı ~; :~ 

lebelerimiz için fay-:: Bu gücü arttırmak hep senin •• 
• •• •• 

dalı yazllarln süs- :: elindedir ;~ 
1 . ı l - •• 
ennıış o an ı)u Q"u- ••,•••••••••••••••••••••••••••.••.•.• •• • .. ••.•.::::::•.· •• •!' ,, ...•.......................... 
zel gazeteyi oku 

Kurumuna 

Yardım Et 
\'Ucularınııza hara
retle tavsiye ede-. 
rız. 

Belediye 
Riyasetinden 

Türk Hava Kurumu 
28 cı - T [ R T i P leuyardım en bü· 

~ftınılrketirı muhtelif 

Büyük Piyangosu 
:2 nci Kesidt>: 11 l laziran / 930 dt:<lir 

yük biryurd bor-
yerlerimle ho7.ulmu:: kal
dırım ve l[tğımları irı~a 
•e tamir ı~tmek üzere 
Belediyt>nin gü~terdigi yer
lerde 15000 nwtrc nıurah
baında k:ıldırıuı irı~:ı ,.e 
. amiratı 2570 nıctrc uzun
luğunda lfiğını tamiratı 

Te inşaatı 3875 lira lwdr
li ke .• irlc :ı~ık ek~ilıw·yı· 

lıırak ıl rnı::-tır. 

Büvük İkramiye: ., 40.000 Liradır ... ,:cudur . 
Bundan lınşka: 1.).000, 12.000, 10.000 liralık 

ikramiyeler!<! (20.000 vı! 10.000) liralık iki adet mü- H 

Ek~iltnH' :.! t /ıi/D0U 
Çar~:.ımlı:ı. giiııü s:ıar 11 
de Bı·lı dh·edı• ,·:ıpıhıı·nk-. . 
tır. 

~\lu \':Jkkat teminat :!DO 

k:lfat "ar<lır. . . j 

Yeni tertipten bir bilrt alarak iştir;ik etmeyi ih
mal etmeyiııi~. Biz de piyangonun mesut ve bahti
yarları arasın:ı girnıi~ ohır:-;uııuz ... 

Ana 
lira 63 kuru:-tur. Çocuk Esirgen1e 1 türe l durunılarınu1 

lste.klilt•rirı. ~ar!.rı:ım: 1 f{urun1u G enel ~ler- 1 inkisnfina hizmet 
ve ke.;ıfnauıeyı gurnıok . . , • . . 
ve faılnizahatnlınak ii1.ıı- kezı tarafından çı- eden hu kıyrnetlı 
rı her ~n.n ve cksiltnır~·r, karıln1akta ola n ı dero-iyi çocuklara 
U'irnır.k 1<;111 rnun \'\'en g·un • . h · 

~e t'aatta Heled(~,:"YC nıu- (Ana) adlı dergı nı n çocuklu ana ve ba-
ral'aatlnrı ilfııı olunur. (lfi) Sayısı çıknuştır 1 halara tavsiye ede· 

ıi/B/l0/l 2 ı Yurt vavrularının 

Vatıflar Oire~törlüğünden Sağlık: Sosyal Kül- rız. 
Vskfa aiJ sürur ot('lin

{]e ft'vkanı 15- rn Nohı 
o<laların kira. ı ı-uliıayede
ve çıkarılmı~tır. llıal<! gü
;1il ol:.ın :!:.? hazirnrı U3f) 
Per)emhP giinii sn at ) ~ 
<leıl i r. Tali ulrri rı ,. akıflar 

iılaresi ıw gclıııel"ri ilan 
.->lunur. 

8/10/12/14 

Yurddaş! 

Kaça~cılık yapma! 
t 

.............. -=-................... .... 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav· 
ruların sao-ıı<rına erü;ıebilmek için Yılda bir 
Lira verip (.~~cuk Esirgeme Kurumuna Üye 
olalım ... 

Türk evinin şe- 1 ynn bir ev, ÇocuK
refli ananesi kiler· ı suz bir vuva kadar .,, 
dir. tadsızdır. 

Kavanoz. kava
noz reçelleri, şişe 

şişe şurupları olma-

Bu güzel anane 
mizi yaşatalım. 

Yuvanın saadet ve varlığını doğur·an, 
Aile düğü ınünü kuvvetlendiren çocuktur 

c '>Cu<ru sev. Sevilınekten nıahrunı bikes ~ b 

vavrulnrı da hatırla Yılda bir lira ver 
Çocuk Esirgeaıe Kuru nıuoa üye ol . 


