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Pazartesi 

Sayısı 100 Paradır. 

On ikinci yıl 
1 lllC 

' 

Kamutayın 
Yaz Tatili 

Kamutay binasının önden görünüşü 

Ankaradan alınan Knn1utay 1 .. em-
bir habere göre Ka- nıuzun a ltısı na ka
nıutayın yaz tntili te- dar vazife görecek
ll'tuzda b~ış1[ly;.ıcak- tır. 
tır • 

Barempr • • 
Jesı 

Y}tzt cıt ilinden ev 
v~ı çıknrı1ac~ğı söy

lt-ntn hı re111 P' oje
si l.ıb t'dilc·rek ıııeh
Uslara thığıtıl , ış
tır. 

Bü çe e cü ı neni . 
p o J u 7 r ıd tt t-
k i k::ı tı h t ırııı·ş~i. 

P. oj ·oın hu .!..!Ün

lerde rııüz 'i k rı ~ıne 

b şLı u ,• c : ğı Uil1Uf

ıı1 c1 kt c1 Liır. 

. Sovyetler Birliği 
lngiliz ve Fransız teklifle
rine cevabını vermiş mi? 

- llZ ~ZLI 

Hatay 
Anlaşması 

& & 

Havas ajansı res
men i lftn ettiği ne 
göre Hat<lya aid 
Türk-Fransız an
laşn1as ı 5 HrıziranJa 
[Bugü~ıJ in.za lana
ca kt ır. 

Milli Şefin 
İzmirde 

Bir heykeli diki
lecek 

İzınir halkı nanıı
na Belediyeye ya
pı lan n1Üracaatta 
Kült ürp~ı rkın en nıa 
nıur bir veri olan ., 
111 üzeler ın~vda nıncı 
Milli Ş f l ı ö nü nün 
h vkt lıııın dikiln1e
~1 -..t 11 1 1) ; ştır. Htle
J vt İz . .ı ıı h:dkının 

~ 

bu caı zusunu verine ., 

O"etİrfcekt ir. 
~ 

L UE_ fr -2 

Kuruluf yılı ı A!ustos 921 

Cümhuriyet devrinde 
Zirai Tedrisat İşleri 

Cumhuriyet hükumeti 
Osmanlı imp:ıratorJuğun 
dan Lazı zirai tedrisat 
m iiesseseleri rıi t t'filitn al
m ı~t ı Fakat imparatorluk
taıı dedr ~lırıan bu zira
:ı t nı i!rs .. esPleri meın lek C· 

tin hakiki ihtiyaçlarına. 

yetecek bir kudrette bu
lunmayorlardı. Cumhuri
vet devrimle Cumburivct . . 
nı1sillerinc ziraat bilgisinin 

· en iyi ve en yarayı~h bir 
şekilde verilebilmesi ve 
metıleklerinde dalıla kuv
vetli yetişmeleri için mev
cut zirai tedrisat müesse
selerinin i~la hı zarurP.ti 1 
\'ardır. . 

Bu zarureti göz önünde 1 

tutan (\ınıhuriyt>t lıiikfı . 
ıııl'li W:.!7 vılınd:ı bir 
- ısl!hatı tedri~atı z~:ıiye,, 
k:uıunu çıkardı. Bu kanu
mın çıkarılmasından L ıınra 

uıerult'kette me,·c·11t lıulu- 1 

nan yüksek 't~ orta ziraat 
uıcktt•plcri kupatıldı. Bu 
zanıana kadar vct i~ı iril-. .. 

rck A vrupanın muhtelif 
memleketlerine bilba~sa 

Almanyayı ikmali tahsile 
göııderild iler. Bu gençle
rin ucnebi nıemlekt-tlerde 

ziraatın muhtelif şubele

rinde ihti~as yapmaları 

temin edildi. Ve bu su
retle bir nıütt-lıassıs mu
allim kadrosu elde ediJ. 
dikten sonra memleketi· 
ınizdc zirai tedrisat miles. 
ırnselri yeııi ieıneller üze
rine kurulmuş olarak tek
rar aç.ıldılar. 

Cumhuriyet hükumeti 
bir taraftan ziraat ilmini 
memlekette kükleştirmvk 

,.e yiik:-ek lıilgili ilim a
danılan yeti~timıck üze
n· Ank:ıra<la bir yüksek 
zir:uıt <'nstitü::;ü kurdu. 
J >iğl'r taraftan ziraatte a
m<'li bilgin<> malik unsur
l:ırı yt'ti::<tirnwk i<;in de 
orta 'l.İra:u awkt<'plni ve 

pratik ihıi:sa:' uwktt:plni 
açtı. 

Haı.;.ik:!tt>ıı 1 H:iO yılın-
mi~ olan %İraat<:ılar :na. 1 d~ıı itilıaıt>n İ:'tanbul. Bur-
sınd~n liyakatlileri SC'<;ilc· -~onu 0 ııci sayfada-

Beriin -Istanbul -Halepı 
hava seferleri 

Beriine davet 
edilmiş 

Suriye gazeteleri
ne göre İngilizlerle 

hıt:ı ııbul ile Beri in arn- tleriLlc hat Halep ten b 
İr türlü anlaşan1a

~ında tesis e<lilen h~n·a Kc.lbile kadar uzatılacak 
" T yan Kudüs Baş müf-r~nka ra 5 R~Hl vo: . an gnzetesinin seferleri ba~laını~tır. Bu ve bu yoldaki sefcrleri-

p ,, tüsü Beri ine davet aristeki siva~i rnah istihbarine o-öre bu postalar, 1 $taubuldaıı Ha- ue Türk tayyareleri te-
ft ı " t::t k d · r kt' edilmiştir. 
t ler Sovivetler bir· Cevc-ıp cesaret ve-

1 

!~be ·a ar temdit edilmiş- mm ey ıyece ı_r·--------
liğinin F;ansız ve ricidir. Cevap şart ır. I •• 
lngiliz teklıfleri ne teklif olun<ın de<Yi- Hattın Berlindcn is-· Fransız yuce komiseri 
v d' ki ~ tan bula kadar olan kısmı Ş ld • e. r ıği cevabın nıa-. şikli. er pren~ibine 1 ansızın ama ge 1 h alan şirketi. lstanbuld:ın , 
ıye~i hakkında ke- I aid değil, şekle ait- Ilalebckadar olan kısmı- , 

tuın1yet beyan et- tir. nı tla Türkiye devleti ha- Şam (Hususi) - iJe temas etmiycrek 
n1ekle beraber bu ')a yoııarıuın t.ayyareleri Fransız ~1 üce kon1i · koıniserlik koşküne 
cevabın tekliflerde KamIŞİida l temin edccd-.tir. seri B. G a briyel Piö çekiln1iştir. 
bazı tadilat yapıl- 1 

Bu surNle Türkiye ansızın Beyruttan 1 Yüce koıniser mu-
n1ası n1ahiyetı'ı1de •• ' ba\' l:f, yollan Berlin \'a:;ı- Şama geln1iş Surİ· , 1 1· • .. t k.b ( numayış tasiyle A"rupa merkez [ .. " • ... 1 vase e 101 mu ea ı ~~~ğu bildikiln1ek- leri~e bağlanmı~ bulun- ye hukun1~tı e.rka- I burada ki delegesile 
~\llr, 1 -Yaıı~ı2inci sayfede- w.aktadır. n~~~~!l hıç ~~m~~ ::-:Ş~~~ 3~ncü sayfed~~ 
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Suriyeli nrıemurla.ra şehri terketmeleri 
tebliğ edildi ı 

Cezire~e Dir tel' Suriyeli ~almi 1aca~ 
Halep (Husu~n - Ce, ı ıııesuliyet kabııl etnu•ye, 

zireden gulen yolcuların cı (ri lrnrıl:.ıra tt>bıiğ' edil 
anlattığına göre üç giiıı 1 nıiştir, 
ev,·el Kamışlıda lıüyük Bıı olriırrnturn iiznirıe 

bir nüın:ıyış olınıı~. halk 1 Suri~·P.li ıııı>ııınr lıırd:ın lıir 
Suriyeli mıımurlan ~ıley- 1 ço'1'u K:ııuışlıyı t ... rketıne-
hin<le tezahüratt:ı hulun- ğP hazırl:tı ıııışlHrdır. 

muştur. Bu ıııeınurlara 48 1 Verilen mütemmim 
saat zarfında Ka,nışlıyı malumata bakılırsa hir 
terketweleri tebliğ edil- ka(~ gilno kadar bütün 
miştir, Aksi taktinlt' çı- Cezirede bir tek SuriyeJi 
kacak hadisel"rden halkm 1 memur kalmiyacaktır. 

, 

Suriyede zahire fiyatları 
mütemadiyen düşiyor 
Suriyede ikti~adi ,.a. ı tı·Jlıirlc•rin alınması isten 

ziyt>tiıı giinden güne Lo 

Mareşal Varşi
lof 

İngiliz nıan~vra. 
larınd:ı bulunu

mıyaeak 

An k ~ rp .~ı I~ d o: 
ı\lo"kov d ıı h ldı 
, ildjo·ipe oö· e l\1c,-..... . .... 
n şa 1 V :ır ş 1 of I 11-

ğ i J tere nezareti ne 
<nıvet dostane bir ö _, 

cevap vererek lngi-
liz n1a nevra larına 
gelnıiycceğioi, çün
kü o sırada Sovi
vetieri n de n1anev-,, 

ralan bulunduğunu 
bddirnıiş ve yük
sek rütbdi bir as. 

zulduğu, son gelen ~uri- . keri heyet götn<lere-
1 

Za.lıire p,, asusında ... . . l . . 

Sayı 1238 r' 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

il A /l /;,~.'l L t• il İ 

~e~rimiz El 1Uiri~ tesisatı genişliyor 
125 Bargir kuvvetinde bir grup 

yapılacak 

Şeh mi: hnlk•nın 1 huri et !layrumırıa ku
elektıı ige olan rcığtH·tı ! dar bu yeni tesisat ik
gittil:.çe fazlaJaşJUak.ta- 1 mal edilmiş olacaktır. 
dır. Şimrliden abone 
miktarı 600 yı bulmuş
tur. İki motor da çalış
tığı halde daha fazla 
abone kaydine maki
nelerin tahammülü kal
mamıştır. Bundan do
layı Belediye 125 Har

Belediyenin Diyar
bakır kapı cihetindeki 
cereyanı teşdit için ge
tirmiş olduğu sekiz bin 
liralık Transformator 
tertibatı da yerine ko
nulmağa başlanmıştır. 

gil' kuvvfltinde munta- ~antıraline konul
zam bir gurubun ~·a· makta olan Transfor
pılması için Hlzım olan mator ile de • 'avur ka
projeyi yaptırmıştır . pu cihetindeki cereyan 

Nafia VekAletinin teşdit edilerek Vali ko
mü~aade~i alınınca pl'O· nağına kadar cereyan 
je tasdike gönderilecek \ vermek kabil olacak. 
ve önümüzdeki Cüm. tır. '.'e !.rnzetelerind:. g-öriil- k k b' d .. : 

1 
k I C<'!!'IOJ va( ctn11ştır. 0 f ·or UÇ Jr urgun U • \'C '""' 

mektedir. miitem:ı~İ bir ~iikut ba:--- ı'-------ı Posta ve Telgraf müfettişi 
Bu vaziyettf'n hah~e- laıııı~tır. En ftlfı buğday;n Ansı''·lopeJı''· 

den :;;:unda müntesir !•'- b:ıt manı 12 "'' •rı.a (; l U l ~03 ta. ve .Tel g r~ f 1 şe h r İ nı ize gel nı iş ve 
ransızca Lakroııik gazl·te, kuru;;-tan nıüşt.eri bula- j Sayfamız nıuf ettışlerınden Ab/ bugün Diyarbakıra 
si ~unları yazmaktadır: nıanrnkta ' 'e külliyetli ı\faJ dünnur Pdin dün git ttİ~tir. 

pi~·mmda alıC'ı bulıııadı. P Harp fl'hlikı'Sİ \'11 dün-
ya v:ızİVt'tıııııı rrittık"e . . ~ ) 

Yahim lıir ı;:ekil alma~ı: 

~uriye piy:wa sıııı :ı~J:ıta, 

cak bir clPn'r.t>~·p getir- ı 

miştir. 

ğ'ıııdarı ueklenıektedir. Fi- E 
atlarııı ıfrıha çok diişc~c- Ruznaıneye 

alındı 
ğ'i :;lnl:.ışılı~ or. K 

~imdi ..:urh·e Tliccar-. ~ 

}arı. 5ııriye ile Lülııı:ırı 

ara. ında akdcdilecf'k ti
cari muahedeyi büyük ı 

bir s:ı hırsızlık I::ı lıekJeıu ek
te ve lıuna Urııit b:ığla
mış lıulunmaktadırl;Jr. 

Suri) e ile Filistin ara
sında son uefa iııızalannn 
ticari anla~ma, Suriye ti. 
<·areti için ağır bir darbe
dir. Hunıml:ı beraber. hu 
anlaı;:ıua11ın ılaha ınıis:ıit 
bir .'ı•klc ifrno-ı için yapı-• t':' • 

Jan t<·şcbbilslerin miil3uet 
bir netice vermesi ümit 
ediliyor. 

Arap aşirntleri 
a;asın~a 

Çarpışmalar 

Ha I< pten bi idi ri 1 İ
vor: 

Ehuzu hur cihetin
deki Ar:l p <lŞ;n·tlc::
ri a rasındr.ı bir ç.t r
p1şnıa oln1uş, bir 
çok kirnseler vara-

,/ 

Jannnş ve bir k~ç 
kişi de ölı11üştür. 

Bund:rn başk:ı, son 1 u, J • e m· h il. 
. . . .., . flclOl:ot <1 a tile 

harp tch1ıb:lerıuın ~1:n.ye 1 . • . .. 
ile Lübnan araı:ıındakı ık- mılts kuvvetler gon-
tisadi münasobatı üldür- ı <leriJnırştir. 
Jnemeıi için lazım gelen ... 

Yakında 

Yarınki 
Postalar 

6/6/1939 Salı 

Ya · ın o-elecek ,.., 
rren post 3M \'Ok 

tur. Sa<tt 11 de Nu-

Köy kanununun 
köylerde y~ pılac<• k 
s ıJnı:ılaı- h ıkkındcı
ki hükü .ıler i tc.ıdi
len h '°' zı ı ıı ı n k cı
ı un Je:ly h sı k;ıınu 
t <t y ı uz ı ı , ıınesi.ıe 

:ılır ıııışt1r. 

Bu layih,iyn gö 
re hu !\'.övlerin sal-

sa ybin, 13 te Cizre, ı ı w la ı senede vır-
İdil, ~lıdy.;ıt, Gc: r- nıı lir.1 ~·ı geç niye-" 

cüs, Savur, 15 te ccktir· Ancnk sal
DiyarbHkır, Anka- ına yeku ~ı u köy iş
ra, İstanbul ve A- lerini gören köyün 
nadolu postalnrı g · a\'hklı adanılarının 
lecek , saat 18 de iicrttlerini karşıla
Ekispres "freu pos- 1 ııı,-tyct kafi gduı z
taları &idecektir. se salına nıiktarı 

~ağvedildi 
Istanbul deniz ti

caret nıüdürlü<rü 
ô 

tr~k ihitı hiğvcdil-
ıniş, bunun \eriııe 
d{·niz lıınan reisliği 
b şk i la t ı işe hnşla· 
n11stır. • 

A1man 
Radyoları 

Soh g-üııler<l~ Al-
11 Hl ıı I~ cJ) o 1 arı A
r :ı p n1en1leketlerin
de f~zla prop<•ğan 
da ynpnlak için A
rapç:ı neşriyatı art
tırn1ışl ::-•rdır. 

l)dhilive Vt:kaleti-,, 

nin İznile bir misli 
a!~tırılabilccektir • 
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-. Sayfa 3 

- C.. H. Pa'1:lalnln baıardtJı bllylk itler: 

Cümhuriyet 
devrinde 

Sayı 12$8 
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günlük 

Tür~iye Ra~yo~ifüzyon Postaları 
~öıreıôT®<§l ırü$~tüşUeırl Türkiye radyosu Ankara radyosu 
-Ba~ tarafı ı nci sayfada-! 

2 75 Buğ"day ___ -__ 
Arp~-_- j ~ 50 

_!jn lllir çm·aır20 __ 
Cumhuriyet devrittdc 

Bur!'a ziraat mektebi nıem
ltıkf'te !171 ıir::ıatcı genç 
yet i~tirnıiştir. 

sa: İzmir ve ArlaııadH o\. 
nıak iizrrc yep ) eni esas
lara mUf:tenit dört orta 
Ziraat ınPktebi açılmı~tır. lzmirde açılnn ort:ı zi-
Bunlard:ın 1::-tanuuldıı açı- raat mektebi için gayet 
lan oıta zir.ı:ıt mektebi ı gPniş ve modl·rn bir bina 
evvelce yLikfo;ek ziraat. ı y.aptırılmıştır ve b~ ~ıek· 
nı~k tehi ol:ı u Halk :-ı l ıya tt•p mu lıit iı ı zi mi ı htıya ç.. 
YPrlt•ştırılmış. bu mektep !arını kaış•lıyacıık Btm;tte 
Orta ziraat ııwktebi ihti- teşkil!i.tl:rndırılmış ''C t(,C· 

Yaı;larına göre organize biz edilıııiştır. 
edilmiş ve miie8sese ya
rıdan yarıy.1 tamir edıltt- j 
rnk yeni tedridat malze
nıesile techiz edilmiştir. 
Bu gün bu mektep pratik 
gayeler güderek orta tah
silli ziraatci yetiştirmek
tedir. 

Cıınıhnriyet ~](•vrinde 

1:-;taııbul orta ziraat ınPk 
tı·bi 107 geııç yetiştirmiş
tir. 

Yun:m is.&alı esna. m-\o 

da varımı. olan Bursa 

İzmir mektebi de Cıım
huriyPt d<'' rinde ~G:-3 genç 
ziraatcı yctişı irmiştir. 

Dönlücti orta mektep 
olan Adana ziraat mekte
bi de yPni esaslar üzerin
a~ tekrar açılm1~tır. Keza 
hn mekteb de modern 
tedrisat ınalzcınesile techiz 
(•dilerek kuvvetli bir mu
allim kadrosile işe başla-

mıştır. 

- Sonu var -

Uzun Oali!!. 

Kısa Dalğa: 

lG48 nı. ıs:~ Kes. / 120 K n· . 

19;7 4 m. l 51B5 Kc:;:. I 20 K n·. 
31~70 m. n .. rn:J Kr-R. /~O Kvv. 

su günkü proğram 
12,30 Pro~ram 
l2.35 jliizik .l ,.~~l'li ruii

zik ·_ Pl 

13 00 M t.'ı11lekr.t saat a-
' 1 .. yarı, ujaııs \'e ıneteoro OJı 

haberleri 

13,15,14 Müzik Senfonik 
- PI 

19,00 Proğraın 

19,05 Türk ınüzigi mü
zik - Pi 

20.00 Memleket saat a
yar;, ajaus ve meteoroloji 
haberleri 

20, 15 ~r~eli plaklar-fi. 

!0.20 Türk ınüzigi 

:.:! ı.oo Korıu~rua Vokto
rııo su:.ı.tı 

21.15 )Hizik Küçük Or. 

ke~tra - Şet': Necip A~
kıu 

~l,45 Konuşma 

1 
22:00 Müzik Küçük Or-

kestra - Şef: Necip A~

kın 

22,30 ~ı üıik 

- Pi 

Operetler 

'>3 00 ~on :ıJ' an~, ha-...... 
berleri ,.e yarınki Proğ-

ram. 

~3: ı 5:~.J. lt üzik Cazband 
- Pi 

I>arı _ 2 7 5 
.Nohut 6 
Mercimek _3- -
}

1irinç ~2 li= 
~aoe Yaµ- HO ı -·-Tere vafrı 70 1 

. - -ı 

Zt•\'tiu va{!'ı 70 __ . _._ .. -
Yüu 1

4 
:B5

0 
1.-

1 ıeri 
Badem ı 18 __ 

·--Badem il;i 93 _ 
c~ 18"_ 
Ct}VİZ i~i 5_0 __ ıı _ _ 

ntalılep 30 
"11-;zi 19 -
-Ketmıe Şeker 35 _ 
'roz ~eker 31 _ 

Kahve 118 -------Sabun 4~ 
\~ay ---= 3-50- -
-ıfı1rUüzüw 1 20 ı-

Pckmez _ j 15 
Kül- 1 50 --llllllim-
Yıl~a ( 1) Lira 

zira~t mektt'bi Curuhuri
)'{•t devrinde ye;ni h::ıştan 
inşa ı·(lilmi~ YC bu ılefa 
nıekteuc liizumlu binalar 
da. il:'Lve edilmiştir. Ayni · 
surıJtle hu mektepte yeni 
ihtiyaçlara göre tauıiın 
eı.lilerek yeni l>ir muallim 
kadrosilc açılmı ştır. 

Her gün binlerce yav
ruyu senin yardımın, ----------ı ______ :__ _____________ ! senin şefkatinle sinesin 

Türkofis teş- , de barındıran Çocuk EŞe~rimiz~e 

Fransız 
Yüce komi· 

• 
serı 

-Baş tarafı ı nc-i sayfada

F ra nsız kuvv< .. tJeri 
koınutcı nını ka bu 1 
edert:k uzun n1üd
det görüşınüşt ür. 

Açık 

Teşekkür 

l sil'genıe kurumudur. 

kilatı 1 Yılda lira ve. Ço-

H@) V <§1
1 

Ticaret Vekal~ti 
.. . . teşkilat ka nurıu ıle 

Bu CTU n şe hrı n11zde 1 T .. k f · b" Haz"ı 
o ... . . ı ur ·o ıs ı r -

scnıanın dt·gı~ık hu- ı .t .ba ren l·ig..,-. ra nua n 1 ı < 

)utlu olarak geçn ıe- d"l · t. Türko-. ve ı mış ır. 

sı nıuhteınelJır. fis nıüdürleri nıuı-
Rüzgftr cenubi 

cr:::ırbiden SClnİve den b .,/ 

nıetre kızJaJır. 

t c. ka ticaret nıu

dür l ü ö- ü invanını 
b 

alnnşlardır. 

cuk Esirgeme kurumu
na üye ol. 

Çocuk 
Çocuk Esi rgen1e 

Kururnu Genel 111er
kezi tarafından çı
kanlnıakta o) an 
( (:ocuk) adlı dergi
nin (ı:3G) Sayısı çık-
n11ştır. 
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JDAREHANESİ l JVJARDIN'DE • 

ULUS SESi 
Umumi Ne,riyat ve Yazı işleri 

Dlrektörü Eski llalkaTi BllUUll e-; Dair• 
- - -

T eljraf Adr .. t 
Mardinde "Ulus Sesi,. 

.\1. ='iret Bn~·ar 
BaaıJdıj'ı yer: (ULUS SESi) Saaıme•i 
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nin haf tahk olarak ıs! ur aş' ii 
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çı arn1a<.ra cevanı •• • :~ 

ettii!i <İlk ()ğretiı11 } 5! KURDUGUMlJZ fABRI· :: 
'--' ~ GP •• 

gazetesini n (S) ncü :: KALAR V[~ VAPTIÖIMIZ ~: 
nüshası da ~l~tba- :• • ... 

:: DEMIRVOLLAR !! amıza gelnıiştir. 
~1uallinılerle tn-

• • •• :: Hep ulusun biriktirme gücüne ~ 
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lebelerimiz için fay- :: uyanır. ;. . •• •r 
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retle tavsiye ede-

Türk Hava 
Kurumuna 
Yardı Et 

. 
rız. 

Vakıflar direktörlünün en 1 

Türk Hava Kurumu 
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ıeuyardım eri bü-

Hirinci l':tddc'de ~ffi 
n uın:ır::ı Jı k:ı lı \'C: h!ıneniıı 

4!J!) lirn !J.1 vr 21::.! rnı

m:mılı kah\'C' h:uıcniu 527 ı 
lira \ c 157 nuın:u:ılı ha- \ 

ınamırı 813 lira bcdelll'ılc ı 
tamirlPri ek~il tıncye k:ınul
rnu~tur taliplt)ı in 2:? hni
ran 93U J>er:;ıPmlJl! g-linlin
de s:ıat 12 de vakıflar 

idare!ine gelmeleri il!in 
ulunur. 

Büyük Piyangosu 
2 nci KeşiJ~: 11 l Llzİnın / 93\) dedir 

Büyük İkramiye: 40. 000 Liı·adır ... 

BunJ;ın ba)ika: 15.000, t ~.000, 10 000 liralık 

ikraıııiyelPrl~ (:!O.OUO ''e 1 .000) liralık iki adet mü 
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kfı.fot \" ar<lır ... 
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Ana 
Çocuk Esirgen1e 

Kurumu Gene) ~ler
kezi ta rafinda n çı-

1 karılmakta o 1 an 

(Ana) adlı derginin 
(1:'5) Sayısı çıkn11ştır 

Yurt ya \'rularının 
Sağlık, Sosyal Kül-

türe( durunıla rının 

in kiş=ıfi na hiz ınet 

eden bu ki ynıetli 

dergıyi çocuklara 
çocuklu ana ve b~1-

bnlara tavsive ede 
.J 

rız. 

ı 

ı yük biryurd bor-

cu ur. 
.... Em1 ........ m11::::1111 ................ ... 

1 
Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav· 

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

Türk evının şe 
refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz. kava
noz reçelleri. şişe 

1 yan bir ev. Çocuk
suz bir vuva kadar 
tadsızdır . 

-----------------

1 

şişe şurupları olnıa-

Bu güzel anane 
rnizi yaşatalım. 

1 
Yurddaş! 

" 

Kaçakcılık yapma! 

Yuvanın saadet ve varlığını doğuı·an, 
' Aile düğümünü kuvvetlendiren çocuktur 
1 Çocuğu sev. Sevilmekten mahrum bikes 
yavruları da hatırla Y1lda bir lira ver 
Çocuk Esir~enıe Kurumuna üye ol. 
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