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Çarşnınba 

Sayısı 100 Paradır. 

yıh ı A{!ustos 927 

.u 

Yüksek bir 'os l k 
tezahürü 

He v ,et Ye kıt ';-l n11zcı 2"Üzerttahln nla 

Hariciye e ilmiz Bay 
Şükrü Saraçoğlu 

... "' ... , "-" 

ve ka rdt ş lrd 111 n P :1 yt<ıhtınd:1 y~1 pılcı n 
istikh~ıl ve gösteri]en hü~nü kabu~ iki 
kn rdes 111 illet a rasıoda ki do~t l u k sa-

Son hafta içinde cereyan eden siyasi 
hadiseler hakkında beyanatta bulundu . 

n1iıı1iyetinin ve dt'rinligi :ıi n vüksek 
bir tezahürüdür. 

Ankara 18 Hall 

yo - Cuıııhn

riyet Halk Par-
Yazalı •• 'ire ~ıa."'!ar · · ı· " " - tısı nıec ıs gm-

arde~ lran \ elı:ıh- k:ı p • rı.nı1.t t• tazc·lıg-ıııı mu _ . b • K · . . i 1 1 · • 1 • . • lı:ı lıu 0-uıı saat 

dinin dü~ôn töre lı.tt:ıw ı tım·krc·ılir. Yı• 1 1:.ı tc ı"'ı::; Vt'-

ni~ıtle lrnluırnıak .iizrc git- l kalplniıııııd. dı.ıiuıa itı l kili llilrni Ura
ı_nıc::. olan hcvct \"C kıtamı-ı ı . 1 k 

1 
ııın · lı;ı:-.·k:.ııJı . ' • tır:ırıı :ı ya~:ıy:tc.ı · o :ııı 

lki zün<leıı bPrİ T:ıhrand:ı ,..,r,.mda . t oı~l:ın-
~ bıı zi.\·:ıı-ct lwt1ralarıııın do~r İr:ıtı lıi1kfım<'ti9iıı ko- ıuı~, ·Jiarid\'c 

nu~u uuluııu.vorhtr. kun t:tleııdirdi~i ,.,. de. .. · 
"' 1 • Veiitli ~!ikrii '"' riııl t>~tircliğ'İ dcı::ttıık mii-
ll •Jrct "1 kıtaınıza hu·, ııaseberlı·ı inin .~! 1 i ~ef 

~uttnn itibaren güzergati- 1nöııü <Jcı riı <l) daha çok 
Utda ve kar<le~ . İranm inl,,i~·ıf Pdı f-C,,!:rıe. inanı- eere~·an · NJen 
~aytahtın<la y:ıpılan is- mız çok1 1-u' 't•tlidir. 

Sarac;oğ'lu son 

hafta İ\indc 

tıkbat ve gö5terilen hii ... nü 
Kardı~ lrarıııı 111(•,p 

si~·:r.J lıa<li~e-

lcriıı akbleri 

hakkında g~ . 

<;en haftaki 

1 . 

Alman fil osu lspan-

1 

yol suların~a 
A nk:u-n k/19 R Bd \'O 
İk i zırhli, iki tow:--: 
pido Ye k ra v( zöı·. 
dt n nıüı t kkep Al
n1n n fi !osu ta llrh · 

1 için şiın ;ı l denizin-
de toplan<lıktan son
ra İspanyol suları- · 

na gitn1ek üzre ha
rtkt t et111istir. . 

katıuı iki karrleş millet. 
arasındaki dostluk, s:ımi· 
Yet ve clf!rinliğiuin yük
sek lıir tezahurü<liir. . 

retiı.e i~ıir!lk l::'dN. bu 
kutlu t.'' leıııııeııin İr:111 
ıılu::;u için ıııı·yıııt:'ııelli ul
ıııasmı <':trıdaıı diler. 

toplautıda ''er. Hariciye Vekili Şükl'ü Sar açoğlu 
<liğ( ıu::ılılıııatı iım.ım t:dl'n 1 l.ıeyan:.ltt~{ i..ıulı;nıııu~tur. 

Bu ylik~ek teıahürün 
~u v ''etlcndir<liği karde~
lık se\'gi~i :t:ırihe alım 
harflerlı! yazıba yeridir. 

Ala ~ahinı;;ah Rh.:ı 
ı ' . 
'ehıe\'i gibi t'3.assup ve 
lınrafeleri yıkarak yarat
tığı inkılc1plarla lraıı ulu
suna , eni , e fl'Yizli IJir .. 
hayal· \'c \'ÜKS"liŞ ufku· 

tıu ı.ı~au k~~hraımuı bir ~c
fin yiiksek şahsiyt·ti et· 
rafında kardı ·ş 1 ra ıı u l n
~Un uıı ıııilli ·bir 'ahdet 
iı;iııdı· her gün lıira;. d:ı-
h· "J o 1 1 A U. l ç·rlcuıd:to ''f' ırh'I :qı 
laı-ııı:ı ualıa ı;ok h<ığ"lan 
nı:ıkıa .olduğ11ıı11 ~Ürrıı~k' 
•tyııi 1d •:ı1 vol ıınrln ,\'ü 

tiiyı-ıı ;,j 1, 'l'ilrkleri fil' 1'a 
1lar ~<~,·iııdiri\·oı~a. k<.ır 
dı..ş İran millr;tirıin dı• :ry" 
tıj duytrıı\'U ıa::-ıdıki<ırı 'l' "~ . ııı 

:tlıı·:ııı ıı~:ıreıilıı bir da 
hu • 1 •• • · · 

ll'CI' il ctnıı~tır. 

'l':ı.Lıin~n.ıı Ilnıırctlcrinin l' .. , 
' 11YUk Kurt:ırıcımı7. Ata-

Londra Büyük Elçimiz 
~ngiliz a iciye Nazırı ile 

tel<rar görüşti.i 

. . 
Bir ~ok hatiplerin su

a llr ! riııe t:ıtnıi1! P<fü·i ce
' :ıplar \ rı mi:-;; ,.e Ila:-ici
ye ~· ckilirıin IJ u iza lw tı 
uınıınıi · ht:·yctçe tas' ib 
etlilnıi~tir. 

Diğer haberler.i
l mizi iç sayfeler~-

1!~:~~~~~~~~. 
Kıtamızın Tahrana· varışı 

Ank• 1nl ı s A. A. sevinçli bir gün yarattı 
Lo 1dr; :l\.i; · l\i\'~ l·ü-

~ ·üı~ t''ç'si rrt yfik Türk - Iran askerlerinin selamlaş-
Rüştli .\ras hu ~;1 - nıa ve ei sılnşları çok samimi oldu 
h~h t<k;·~u· İ ~ gi!iz l 

ll ı-. ricive N zaretiıt<:' 
- Yazısı 2 inci ~ayfede-

o-it.ı i,t.i r . 
~ . 

' 
İ ğ"ı ıi zd·plodl; , tık 

ııı<d1.lfili nde ı, .. \·;,p 

otu •ıt u ğ u n;ı oo , . ..... 
' • 1 l LoıH.11 ~1 : ı e ,\ • \ar;ı 

tUrkii \•.e meınleketiıniıi 
ıiyaı-eti hatıraları lıala Bay Tev~ik Rü:ıtli Arus 

;1 r:ısında niün ı kı·· 
ı·eL· r fo,-:,J·.vt.tle de 
vaın etınek tedir. l Kahraman ~üvaı·ilerinıiz . 
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Cumhuriyet idaresinde. ŞEHiR Ve Garib 
Vak'alar: • 

O~ul Kitapları iLÇE 
H J JJ E .'l /J E R İ 1500 Seneli~ ~ir 

E~met 
Düutlvn Artan -

Okul kitabı i~in<le üs
tünde durulan meseleler
den lJirisi pa.ballılıktı. Bu 
günkü ilk okulların 1 nci 
sınıf kitapları 20, 2 ııci 
sııııf kitakları 17,5. 8 nci 
sınıf kitapları 25, 4 nci 
aınıf kitapları 140 ve 5 
nci sınıf kitapları 175 
kuruşa temin olunabilir. 
Dört sene önce sade bir 
alfabe kitaLına ~5 kurus • 
verildiği göz öaüue alı-

nacak olur::ıa aradaki fark 
kolavca anlai"ılabilir. "' , 

Ortaokullarda da lıir 
sınıftan bütün kitapları 

250 - 300 kuru~a :.:lına

lıilmektedir. 

Liseler iı;in yeni bas
tırılan kitapların fiyatla
rında da o,~ 2.1 : 40 nis 
betiude lıir ucu1.latm:ı te
ıuin eflilebilmh,;tir. Daha 
ilerisi için de çalı~ılmak
ıadır. 

Mıı&arif vekillij{i, lıir 

taraftan kitap fiyatlarını 

ucuzlatmaya ~·alışmakla 

beraber bunların baskı 
vasıflarının yükseltilmesi 
ve mukavenıt:tlerirıin ar
tırılması ıuretile de de 
&1'erlendirilmelerine ayrıca 

çalışmaktadır. Neşrolurıan 

kitapların kapları 'e cilt
leri tetkik edilecek olur
sa lıu kitaplardan muh
telif senelerde l.ıir kaç ta
lebenin istifade etmesi im
kAnının temin edilmi~ ve 
binnetice ayrı bir ucıız

luk yapılmış oldu~u da 
förillür. Kitapların metiu 
ve · resimlerinin basımla

rında itina ve elde edilen 
muvaffakıyet de bir ı;ok 

komşu memleketlerdeki 
em&ali yanında Türk ba
s11n işçiliğinin yuzunu 
ağartıc:ık bir vasıftadır. 

Cumhuriyet idaresi 

okul kitabı işini bir dere
ce aaba kolaylaştırmak 
ve kitabı yurdurı her kö
.:esinde kolay ~e ucuz 
temin olunur bi r hale ge
tirmek için bu günkü dev
let Basımevini • .Maarif 
Matbaası " adı altınJa 
münhasıran okul ders ki
taplarını hazırJa.mak va
zifeıile Maarif vekilliğinin 

~~riae bırakıl1111~ ' e ki-

tapl:ırın kolay ve ucuz 
yayınımı teıııiu İ\·hı de 
Maarif vekilliğine kauuni 
salahiYetlPr vermi~tir. Ve-. . 
killik bu suretle yurdun 
muhtelif merkezlerinde te
sis edeceği depolarla ge
rek okullar derat' b:işlar

ken gerek bütün ders se
nesi suretince her t~~ıebi 

kar:;.ılayabilecek miktarda 
kitabı daima satışa hazır 

bulundurabilec~k tir. 

Bütiiıı bunlardan ba~
ka olarak Cumhuriyet ma

arifi, Eğitmenli köy okul
hırımla okuvaa " e lıu vıl . . 
sayısı )'üz biue yaklaş-
mış olan küy çocukları 

içiu köy muhitinin tabii 
şartlarına ve ibtiyaçiarına 

uvU-un bir ~l'ki lJc haı.ır-
~ l"'I • 

!atarak bastırdığı ders ki-
taplarını da bu yurtda~

hıra. parasız d:ı~ıtmak -
tadır. 

23 Nisan: 
2:-J Nisan Halk Salta-: 

natının kurulduğu gündür. 
Bunun için çocuk bayra
mı ve bunu takib eden 
eocuk haftasından . ('Ocuk , . 
ıaltanatı tesid edilmek
tedir. 

Ulus Sesi Neşriyat Mü~ürlüğüne 
Şehrimiz. Gazi okulu fakir "e kimsesiz yavruları

ma her husustaki ihtiyaçlarını temin maksadile te
.,ekkül etmiş bulunan himaye bey'etimiz, yapmak te
ş~bbüsünde bulunduğu bir çok i~lerin maddeten ba
şarılahilmesine imkan verebilecek olan para tedariki 
için yurtdaşlarm k ı~ metli yardımlarına müracaata 
mecbur kalını~ ve bu müracaatlar bir ç-ok esbabı ha
rnivet tarafından meomunivPtle karı:ıılanmı::1tır. Ceuıi-. . ' , 
yetimize kıymetli yardımlarını esirgemiyen bayır se-
vtıılerin isimlerini gönderiyorum: 

Bundan sonra d:ı tesekkülümlize maddi mua' e-. 
nette bulunacak olanların da isimleri muntazaman 
gönderi!ecektir. Kıyweıli gazeteniz vasıtasile ne~rini 

rica e<lf!r sayğılarımı sunarım . , 

Lira i(r. 

Himaye Hey'eti Başkam 
Memleket Hastanesi B3ştabib ve 

Da.biliye Mütehassı~ı 

Doktor Halil Bayrı 

5 Himaye hey'eti Reisi ve Memleket has
tanesi BaştabilJ ve Dahiliye mütehassısı 

~ . : Dr. Halil Bayrı 
5 Himaye bey' eti azası: Ulvi 
5 
5 

,, 
" " mesi Heisi ihsan Göıilpek 

" 
" 

Yasin Kutluğ 
ihtisas mahke -

- ~onu Yarın -

Kıtamızın T a~rana varışı sevinçli ~ir 
gün yarattı 

Macar Nazırları 
Roma~a 

Türk-Iran askerlerinin selamlaş
ma ve el sıkmaları çok samimi oldu 

Ankara 18/19 Radyo: ı 
Tahra.na giden hey'eti
miıle beraber bulunan 
muhabirimiz bildiriyor: 

Dün Tahran için milli 
bir se\'inc; gün il idi. 

Türkiye - lran dost
luk tarihine altın harf
lerle yazılacak bugünde 

Alkış tufanı arasında 

İran askerleri tarafından 
ı.-elamlanan Türk asker
leri de lranh kar<leslerini • 
sPlamlayarak geçtiler. İki 

Ankara 18/19 Radyo 

Macar Nazırları Ro
nıaya varmışlar, 
~1ussolini ve kont 
Çiyano ile ilk nıü
Jakatlerini yapmış
lardır. Resmi mah-
f eller ~ta car Nazır
larının bu ıiyaret
lerine çok ehen1mi-
yet vermektedirler. 

Geçenlerde Mı

sırda yapılan bir 

hafrivatta eski Mı-
" ' 

sırlı la ra a id ve l\1ı-

sır tarihini aydın
latacak değerde bir 
çok kıymetli eşya
lar çıknııştır. 

Tutankan1on va
disinde de yapılan 
bir haf rivatta n1İ .. 

"' 1 

lattan 1500 sene ev .. 
vel öln1üs bir kndın .. 
nıezarında bir ek-
nıek çıkn1ıştır. 

Dünyanın bu en · 
eski ek111t"gi bugün 
Nevyork üniversite
sindedir. 

Yarınki 

Postalar ~, 
20;41939 Perşembe 

yarın gelecek 

Tren postası yok
tur. Saat 11 de Nu
saybin, 13 te Cizre, 
İdil, ~lidyat, Ger
cüs, Savur, 15 te 
Diyarb~1kır, Anka
ra, İstanbul ve ~
nadolu postaları ge· 
lecek , saat 18 de 
Ekispres Tren pos-
taları gidecektir. 

güzel bayraklarla ıüslen
miş olan şehir halkı kıt
anıızı meıeretle karşıla

nu~tır. 

kardeş ulusun askerleri 
karşı karşıya geldiler , 
çok sami111i Te görülme
miş bir meserretle birbir
lerio in ellerini kardeşçe 
sıktılar. Bundan· sonra 
Türk müfrezesi taklar ve 
bayraklarla süslenen so
kaklardan geçmh;tir. 

( 23 Nisan Çocuk Bayramı) 

• 
Kardeş lranın bu me-

seretine iştirak e<len biz-
ler, Türk hey'eti de kar
şılamada hazır bulunı~-

yordu. .. .. 

Tahran elçisi hey'eti
miz şerefine öir ziyafet 
Y~rıııiştir. 

Sinema Sahiplerine : 

Çocuk Bayran11 yaklaştı. Çocukla_r.a 
göstereceğiniz Filiınleri hazırlıyormusu-. . .~ ' . - , nuz. 
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a
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ın 
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liitlerin ellinci vıldönümlin- projesi üzerindeki Türkiye radyosu Ankara radyosu Un (Birçuval)620 -
ele bulunmak fizre Nafia tetkik ve nıüzake- ~D~a-rı-.,-~-2 50; 
Vekili Geııeral Fuad Ce- ~ohut 6 -
besoyun ba:;;kanhğındaki relerine b:1şlanııştır. Uzun Dalia: 1639 m. 183 Kes./ 120 Kvv. Mercimek 

2 
_
75
_ 

heyet lstanbuldan Berliue F l Kıaa Dalja: 19,74 m. 15195 Kes./ 20 Kvv. Pirinç 
hareket etmi~lerdir. İ İstin İŞİ 31,70 m. 9465 Kes./ ~O K vv. - Sade-'-=.:Y-af!--ı--::-:::-

Yeni telğraf ve 
telef on inşaat 

proğramı 

22 
90 

-
-

Siyasi Kahire mabfel
lerinde fifütin konferan- 1 

sının bir anla~m:ı. ile ne
tileneceği beyan edilmek
tedir. 

Bu günkü proğram 
12,30 Proğram 

12,35 Türk müzigi- PI 

20,00 Ajans, meteoroloji 
halıerleri, Ziraat borsası 
fiyat . 

Tere yağı 
Ze~·tin ya~ı 

85 
70 -Yün 44 

Deri 40 

-
-
--

B:ıdem 18 · 
Badem Tçf- 90 = 

Posta, Telğ'raf \'e Te
li!fou Umum Müdürlüğü 
bu yaz iı;erisiııde trlğraf 
hatlarımızı ıslfıh: yeııi bat
l:ır tesisi, telefon, ~ebeke
lerini te\'si ve ıs "ah için 
bir proğram lıaıırlamıştır. 

13,00 Memleket Saat a. 
yarı, ajans weteoroloji ha
berleri 

....... ,-r r>t.K:.; Ce\·iz 18 
_Qedz iı;i 50 Bu a.nla~m:ı ile Filis

tinin mü5takil bir devlet 
olarnk ilfluı iı;in konulan 
müddet on ~ene olarak 
teıslıit ediluıi~tir. 

Hasta Jandar... SOO Ton pamuk 
nıaların tedavi- tohumu alınacak 

13,15,14 Müıik Riyaseti 
Cumhur Bandosu - Şef:) 
İhsan Küııçcr 

17 ,30 Konuşma 1nki1:1p 
tarihi derslcri - Halkevin. 
den naklen 

20, 15 Tii! k m üzigi 
2 ı ,00 Memleket Sllat a-

yarı, 

21,UO Koııu-ı;;ına 

21, 15 Esham, tahvilat, 
kambiyo - nukut bordası 
fiyat 

' . 
1erı r: " • - • J ,30 Proğram 

Zıraat vekaletıJ 18 35 Müıik Kirtüoılar 

2: ,iô N~~eli µlakl:ır-R. 
~ 1,30 Tem5il Vapurda 
22,00 ~liizik Küçük Or-

Jandarnıaların bu sene nnıstahsiJ -Pi -
hastanelerde para- elinden 500 Ton A- 19,00 Konuşma Çocuk 

kestra-Şef: Necip Aşkın 
~3,00 M Üzik Cazband PI 
23,45,24 Son ajanı.ı, ha-sız ted 'le . t a "l esrrveme kurumu avı rı e r - kaba .. J)ct ınuk tohu- '"' find 19, 15 Türk wüıigi Fasıl 

a Dahiliye ve- nıu al111ağa karar heyeti 

kAletince yapılan vernıistir. Tohunı-
berlt•ri ve yarıuki Proğ

raw. 

~e~lif A1aliye Veka- hır fakir çiftçilere 
etınde tetkik edil- j tevdi olunacaktır. 
nıektedir. · 

Çemberlayın 
i\nk;\ra 18/19 Radyo 
logiliz Başvekili 
Çenıberla yın bu sa-

bah Hariciye Nazı
rını kabul etmiş ve 
görüşn1üşt ür. 

lngiliz Filosu 
~ııkara 18/19 Radyo: 

nlta,da tahaşşüd 
ttrniş olan İngiliz 

filosu da 1\1a nş de
n izini kontrolu al
tına alacaktır. 

Cebelüttarikte ispanya 
kuvvetleri 

"nkara 18/19 Radyo 
Cehelüttarikten: 

devam edilınel<te -
<lir Bugün öğleden 
sonra bir süvari ala. 

laf iye civarına yının Elcezayite gel
)'eni ispanya kuv- n1esi beklenınekte
Vetıerinin gelınesi , dir. 

8. Gafento 
Berlinde 

Ankara 18 A. A. -
Ronıanya Hariciye 
N<ızın bu gün Beli
ne geln1iştir. Üç gün 
kal~cak, Or<idan da 
Londra ya ve Pa ri
se gidecektir. 

Fransız deniz 
Filosu 

üDk 
öğretim 
Maarif Vekaleti

nin haf talık olarak 

çıkarnıağa devam 
ettiği <İlk Öğretinı) 
gazetesinin (8) ncü 
nüshası da ~1atba-

a nııza geln1 iştir. 

l\ı1ua ili nılerle ta-. 
lebderi miz içi o fay-

Anka ra 18 [A.A] dalı yazılarla süs .. 
Fransa ve İngiltere lenmiş olan bu gü
Aln1anyan1n Cebel- zel gazeteyi oku. 
tarıka karşı bir ta- yucularırn1Za hara. 

retle ta vsi ve ede-
arruz ynpması ihti- · • . rız. 
malını göz öııüne 
alarak nıüşterek ı---------
tedbirler almışlar- ~ıisi Cebeltarıkta 
dır. Daha şimdiden I lngiliz filosuna ilti-
16 Fransız harp ge- hak etmiştir. 

Mahlep 80 
~1azi 19 -
Ke:smt Şeker -35 
Toz şflker -31 
Kahve 118 -

J • -
~nbun 42 -
Çav 3ü0. - ı ~ 

-;;U~i~-ı· 20 ~-1-
1 

Pekmez 12 
Hal --1 50 ı _______ _.,, 

.•• 1 

Çocuk t . 
Çocuk Esirgenıc 

Kurumu Genel n1er .. 
kezi tarafından çı- · · 
karılmakta o l a n . 
(Çocuk) adh dergi- .: 
nin (134) Sayısı çık· 
nııştır. 

Yurt yavrularının 
sağlık, sosyal l~ül
türel durumlarının 
inkişafina hizmet 
eden bu kiyn1etli . 
dergjyi çocuklara 
çocuklu ana ve ha· 

1 b.alara tevsiye ede
rız. 

Yıl~a ( 1 J Lira 
Her gün bhı!erce yav

ruyu senin yardımın, 

11enin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

Yılda lira ve. Ço
cuk Esirgeme kurumu
na üye ol. 
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T eltraf Adr•l 
Mardinde "Ulus Sesi,, utu·s sEsı \1. Siret Bayar 

Baatldıtı yer: (ULUS SESi) RaaımeYI 

Ana 
Mahkeme baş 
kitabetin den 

YURTDAŞ! 
Çocuk Esir<ren1e ı ,..., 

Kurunıu G :oel ~ier
kezi tarafindan çı
karılmakta o 1 cı n 
(Ana) adlı derginin 
(15) Sayısı çıknnştır 

türe 1 d urunı la rının 
inkisafına hizrnet • 
eden bu kiyn1etli 

ı\1~ rdinli Bolis ~rnr
r:ıf kızı n ıerronın 

vekili hehnıın önen 
tRrafındnn ~lardi. 
rıinsu"ur k:;pu n1a

halksinde11 Hh<lur
rahnıa n oğlu abJul. 
h,Jirn ves·ıireale\'h
lenine ika nıe olun~tn 

Türk Hava 

Yurt vavı ulann ın 

Sağlık, So~,ya l Kül-

<lergiyi çocuklara 

çocuklu ana veba
halara tav~ive ede 

.,/ . 
rız. 

ç i fl 1 i k I< ö y ü 11 de va -
ki o n ki L:ı ta rl ~: n ı n 

kaydlerini n ipt:ılı 
da va sının . n1 u lıa kc- Vardım Et 

Türk evıµın şe
refli ananesi kiler
dir. 

\':,n bir ev. Cocuk- mesi nde nıun-:ınile~~h . . •• 

.:ıbdu\h,"liıııin ibı- Bu yardım en bu 
K avanoz. ka v~ı -

noz reçelleri. ş!şe 
şişe şurupları olma-

.. 
suz bir vuva kadar 

ol 

tadsız.dır. 
... 

Bu güzel 

mizi yaş:ıtaiıın .. 

n1et verı n1echu 1 oı. · . ., 

<luğundan hHkkın - •• 
dııki dwetiyrnin ilıt· , yU k 
nen tebliğ-P.tt·İrilnH~- _ . 

biryurd ~Of-
s \ ~1~ ~e ıi'ı u ll"a·l~ eı~ıc:- J _ d 
nıo 1 fı.j/HWJ gunune CU Uf • 
bır::dolın:ısın:-ı kn n.ı r ~ •J Yuvanın saadet ve varlığını doğ·ur an 

Aile düğürnünü kuvvetlendirer çocul·t.0·, 

Çocu<ru sev: S:vilınt"kten nıahrunı hikl"'s 
~ 

"vt ·ri ı n 1: ş o 1 <i uği.ı nJa n , __ _..._...~-:---~---'"""""'"--;...;..._;,.. ____ __ 

vavrul~ırı da hatn la Yılda bir lin1 \'er 
Çocuk Esi~gen1e l{urun1un<ı üye pi . 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav. 
ruların saQ-lığına er L;ebilmck için Yılda bir 
Lira verip -Çocuk Esi~geme Kurumuna Üye 
olalım . · rı 1 

............... lllİlll .................... !lllliı 

nıezl{ür günde bil-'· 
\·ekn le vey*\ b:hıscı le 
gelnıediği tr.kôirde 
giyahında n1uhake-
111eye dt:va Al oI.una
C3 ğı ih1o olunur. 

1 Mar~in Va~ıflir 
OireUöilÜğünOBn 

Eı·ıneni katolik Yak-~ 
" e•u••••••••••••••••u: .. ı ••••••••••••••••••••r -ı •• fının ınütcYellisi circis ...................... ~·-···········~·········~-~ 

1 /IIazir;in/039 tarihin
den ;31/ ı\la~·ıs/ü40 taıihi
ne k:nlar ~l:udin ~chriniıı 
ternizlik i:;;leri kHpalı Z<d·f 
usulile ekgiltmqye çıkarıl 
nıı:;:tır. 

1 - İ\'iıı rnuh:unnıen lw
dcli =t ~300) Lira<lır. 

~ - 1::-teklilr-r bu işe ait 
:::artıı:ıııı~\'İ biltt l.>t·dı·I Be-. . 
lediyeıleıı ala bilirler. 

•• • : ı bançoııun hustalığından 
•• • ~ 1 

=.·.=.•. -y u }" t d a s~ f :=~ ve H:m ~enesi kil'a i~le-
8 --' EksilııtH· ~G/4/D39 

tarilıine ra::-tlay:ııı <, ar:;-aııı 
ha g-ihıii saat oıı · lıirdP 
~farıri•l !.h ]Pcli,v ·:--inde top
laıı:u·:ık ık ilttııe korııi::ı 

'"' .. : rine l)aKamanuısından ı 
•• •11 dola.vı vaziyeti hazire-
•• •• 1 
:: ;;. • :~ sinin neticesiuc kadar 
:: KURDUuU14UZ fABRI· =~ mezkiir vakıf umuruna 
:: 1 ' - :: idalretm ııiu\'aKatan va- yoııuııd:t ~':ıpılal!af...tır. 
$! KAL AR VE Y AP.T.IGIMIZ ~~ l ziyct edilmiştfr. Hu vak-
:: . rtlVQL ~: ra hufrl: akaı·at rnüstl'· i5 . DEM~.''l · . J 1 1 tAR . :: CİI'l(·rlnin u:m ı-:cne8i ki-
•••• · ti · nı. is.·lcrini .vapmak üz-Hep •ulusun b~rık rme gücüne r 

. 
4 - Ek~iı meye. g-in· hil.,, 

, . ııı ek iı; iıı i"teidik•ıin :ı:;;a 
~ıtla vazılı teıniııat ve v:.ı. 

:: d"'"'""nıı-. : . re \·akıHar idare~irıe 
ı· -.,;'" •L . . . " L • • l 

.: "'r.' ,~ ::· g6Jm •len ılan: ôlıınm·._ "'"1V · dd f 
ii Bıi gücü arttırriıak ~hep senin :: --Yer'li riıah .t ~ ı \ ur aş, 

nıırı 16 ve 17 inci mad
llPlcrine ~~·gtİ~ (6~7.5.) H 
ralık uıu,·akktlt teııtiria& 

B - . Kanun tayin ettiği 
,·psikalar. 

C - Kanunun Dürı.Üfo-
cii m:ıddı·~i rııucHıirıce ·-
sil ı ııley c> g-irnwğe lıir M:ı-

nii buluiııııadığına dat'r , . ' 
iırız.ılı lıir ınekt.up. 

ı:ıı i~ hakkıııd.ı dahlt J 
f:ızl~.t iz :'..lı:ıt ainıak ifc\i. t 

~·t·rıll'ıiıı ~I aı diıı UPIPdİy .... 
şiııe ıoürüe·l: t.' •tıııcleı i 
il :"lıı o !tıı ıiı r. 
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