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Fransız Nazırlar Meclisi, bu gün çok 
rnühim kararlar verecek Polonya, Almanya'ya 
60 parça Amerikan ha~p gemisi ~e~er- boyun eğmiyor 
ber bir halde meçhul bır semte gıttıler 
Anka rn 21 Rad \ ' O: ., 

Bu gün Paris te Na-

zırlar toplantısında 

n1ühim knrarlar ve
rileceği bildirilmek
tedir. Alınacak ted
birler hrı kkında ke
tumiyet bevan edil-., ./ 

n1ektedir. 

Toplantıdan son
ra ınalive vekili 
tn<lyoda bir nutuk 
söyliyt: cek, yeni ka
ra rna nu.der ya nr. 

resnı1 o·a zete ile in-
l"t 

ti sar edt'.ce k tir. • 

Ankara 20/21 l~ad
yo -· Bir Fransı"l ga
zetesine göre üO p a r
çadan rnürekkeb 
An1crikan harp <'"e-.... 
rni leri seferber bir 
halde ıneçhul bir 
st=n1te h r. rcket et
nı i şti r. 

Kahi re ~O Radyo: 
İncriltere nin Paris 
~ 

hüyük elçisi bu gün 
Fı-:ı n ..;.1 B ŞYek ili 

1) d,. d i v t' ' · i z ı v: 11 el . . . 
ed t n k h: r 11 ı ii . ide t 

nör üs ıı üs ı ür. o • • 

Bulğar Başvekilinin 
beyanatı 

ı\ n k ~ı r:1 :21 R:1d yo: 

13 u 1 o·: ı r 13 H ş ' ·ek i 1 i 
l"t • 

Köseivaıınf.1-Lır ; cı-

değini , Bu ığ..ı r hü 
kü ;n etini o anl<~ ş na 
su ı ·t t ı vle a 1.ca k mm 
a o l <l s ııa sı ve hudut 

# 

la n tash ih etınek 
suretile Ba lk~n An-

ve ko 11isvonunda 
beyanatta "buluna
rak, Bul<raristanın 
bitarafan~ dış pole- , ta ntına girebi lcce
tikasına devaın ede-1 gini söylen1iştir. 

Çin - Japon boğuşması 
Ankara ~O Radyo: J a pon askeri Çin

Çin kuvvetleri, Ja- lilt' re tes liı11 olnıuş 
ponlarla yaptıkları 800 kişi de öln1üş
gögüs gögüse çok tür. . . 
kanlı bir muhare- Çın T a y)'areler1 
bede kazann11şlar, J a pon deniz filosu

Japonlar 3400 ölü nu şid.d~tle b~ınba
vermişlerdir. 1 lan11ş ıkı genu ~•teş 
Şeyuanda beşyüz l alınıştır . 

.... . 

Ankant 20/~l Rad
vo - Alınanva - Po ., ~ 

lonva nıiiza kereleri 
ger-gin ola n : k de-
vaın edivor. ~tüza
kereler ğizli ola ra k 

deva 111 etn1ekle be
ra her. Polonvanln ,, 
Alınanvava bovun ., 
eğnıenıekte olduğu 

1 etrafa sızn1aktadır. 

Almanya 
iki sınıfı silah 
altına çağırdı 

Ankara 21 Radyo: 
A1111anvada ınıu ve 
1920 doğun1lu sınıf. 
ları 10 Nisandan 20 
Hazirana katlar si
lah altına d ıvet 
ed i lmişl~ rdir. 

Fransız Hariciye Nazırı Bonne 
Enternasyonal vaziyet ha· 

kında izahat verdi 

Ja~on f ılosu 
A ı ı k a : a 'r:. o/'.!. 1 1 ~ :11. ! 

, ·o - P. ıris te ç ı k ;;ı n 
U n1 tı.: g z t~·sı . I ~ 
~l ;ı v: ~cı .~!a rş dt·n i. 
zi i~~ bir J 1 pon filo 
su 1u11 g ü H1eı i l c e 

o·ini h(; her v l'lllı k-
ö 

tt'dı r. Uu t" ı! o l(o ııa 

\'e Berl ı n i n arzus u 
üzerine gönderil
n1ektedir. 

23 Nisan 

~ocut Bayramı 

Ankara 20 Hndyo: 
Fran~a Harici~·e . ' azı rı 

nı eb'usa n ITH cJısı lıa· 
r ici tıiı<.:iiıru.- ıı iı1de En-
ternasyond vazi~ret 

hakkında izahat ver
mi ş, <1ünyanın kanır

sızl ık vaziyeti d l> l a:vı
sile Fransan ı rı lazım 
gelen tedbİf'l(·r i almak
ta o!d u {!unu ~(;ylcmiş 

'-' . 
l i l" . 

Honne İngiltere i le 
Polonya anlttşmasının 

Fı uıısad a mcmııuniyeı 

uy :ındli·dı~uıı söy lemi ş 
ve Fran~anm 'l'ürkiyc
ye daha dostane mü
nasebetlerde bulunuşu
nu arzu ettiğini ilave 
etmiştir. 

Son hafta müzake
relerinin biç kimsenin 
aleyhinde olmadığını 

ve ancak sulhu temin 
maksadile olduğunu da 
k aydetmiş ve sorulan 
sualın Danziğ meselesi 
hakkındaki haberler 

Bayramda Çocuk üzerine encümenin dik
Rozetleriei seve, seve kat nazarını celbetmiŞ· 

göksünüze takınız! Bu- tir. 
nun varlığile Kimsesiz Mareşahn İspanya
Yoksul Yavruların sağ- daki "Vazifesinden çe
lığına koşulacaktır. ı kilmesi hakkındaki ha-

berleri de tekzip etmiş, 

B. Bonne 

ve İ spanyanın anti ko
m iter paktına iltihukı. 
Hitleı·in siyasetine b0-
yun egmiş demek ol
duğunu anlatmıştır. 

ı~----------------

Suriye Haberleri 
ÜÇ 

Sayfalarımız~a 
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Maryenin 
Kalesi 

Şthrimiı<le ''Güllü köy,, 

günile başlay311 ' ' t' kale 
arkası günlerile hitt>l'ek 
olan ilkbahar g-eziotileri
nin ikinci&i <le " Kaletııı:ı

ra,, denilen ycr<le yapıl
dı. :;;ehir<lerı Çf'yrı>k ~;i.:ı t 
uzakta: tarihi .Mar<liıı ka-

karak atlanılarırıın lıirim' 

~ocnğu )farcliıııl t•n mak 
bir yerde bırakıb dünme
~ini emreder. V ~ çocuğ'un 
guksii üzerini ilerde ta
nınması i<;in iğne ile 
rlöğ'dürlir \'C kuntlağı ara.
~ına da h:ıylica [lltuıı ko-

lesine, sana c~ olırıakta yar. :\IaryE'nin adamı ~·o. 

ben de varım, der gibi yük- cıığ'u çöle götürür, Mar. 
selen ve eteklerinde nık- ıliııden uzak bir ver<le 
tile bahçeler, lwğfar, al,ar 
sular. iistütıdc 8araylar, 
küskler ve eder bulunan . 
tepenin üstündeki lıugiin 

harab bir bııh.lc olan kü~
kiln de tarihi llir <·fsarı(' -Si 

"Yardı r. 

dikili olan bir ta~a daya
lı olarnk bırakı r . 

Te~adUfen oradan ge
çen Hcsülayin valisi ayak
ta aıııu<l şrklinde <lurau 
ve alrl:wan çocu <S-u rrötü-

'"' • l"'l o 
rlir evlatlık ol:ı rak büyü-

((Jlu fJJ Se~ 
s · zvz R GFP 

SEHIR Ve .. 
İLCE 

~ 

il A IJ E 6'f l.J E il İ 

B. Vakup Güner 
Ank a rn Post8. l"eJg raf ve T d efon 

nıuanıe]a t nıüdürlüğü ser vis Şefligine 
t ayin edil en Şehri n1iz Askeri ihtis;.ı s nıah 
kenıes i h,ı şkatibi Bay Y ~kup Güner bu 
rrün Anka r a va rritnıi stir · 
~ .,, t:7 • 

Genç a rkadaşıııı ıza n-l uva ff a kiyetler 
dileriz. 

iiZTGZ 
Sayı 1201 

FR7? 777'&""' 

Yarınki 
Postal a r 
22/4/ 19:39 Cumartesi 

Ya rın g elec ek 
T ren postası vok
tur. Saat 10 da Kızıl
t~ p, Derik, 12 de Nu · 
s~yhin, 13 t e Cizre, 
İdil , ~1idyat , (iercüş, 
Sa vur, 1 .ı te Diyar
ba kır, İsta nbul , An
ka ra ve An adolu 
posta la rı gelecek, 
saa t 18 de Tren pos 
tası gidecektir. 

Arap mü ,·errihle rirıde ıı 

Vakidiye gön', Hum Lıü

k umdj n Herakliyos zama
vında Antükya tarafla 
rınd ~ı öteye i..ıeriye sn r
kmtılık yap:.ın Cari::> oğlu 
Ersus adında bir serger<l0 
hükümdarın enırile ~far 

dine gönderilir, kah' yi 
müstahkem \ıir hak koy
ma::: ı "azifesi kendisine 
\'eriliyor. 

tür ,.e Amu<l adını kor. 
1 ~ t<> onııa i~in ::; i : ıııli ı.\i 
"Amudi'.. küvüııe tlc lıu 

Suriye Kralhk mı oluyor? 

Ersus Mardirıe g-f'!<liği 

•ak ı t kale€1.e iua<l<·tle ıııı·:: · 

ğul olan '· Diıı,, adında bir 
rabib v:ırmı~. onn gi1.lict• 
ölı1ilrerek ~:all'yi eliııe ge
çirir ve bunun iı;in Siir· 
yanice aziz ınau:ısın:ı olan 
"ll ar,.. ilt~ ru.hilıiıı adı ohuı 

• ninıı keliıumdnin lıirlı·::- 

me~ile ı;elııin adı ".\Iartlin., 
; 

kalır. 
Cari::;in o~Ju kalc~· i 

t~hkim eı.kr, iizeriııdt• 

saraylar, e\' ler yaptırır. 

Onun Marya adındaki 

~ok güzel kızı da ı;;irndiki 

"Kaletınarar. naınile ma
ruf olan etrafı bağ'lı \ ' C 

bahçeli yüksek tepedP 
babasının sar~yı gibi hir 
köşk ile evkr yaptırarak 
orada oturur ve hur:ı) u 
Maryenin kalesi mana~m:ı 
•Kaletmar:ı,, dPnilir. 

Maryenin kalesi~c. y:~ - 1 

kın olan ZaferJu kılı~esı · 

•in g-enç rahibi güwl Mar
yeyc gönül verir, Mar
yede onu SC \." IllCğ'C ua~lar . 

Gittikce gizli bulu~malar, 
vörüsme ve sevismcler ., ' . 
sıklaşır, günün birinde 
Maı ye rahipten gebe ka
lır. Ve bir erkek çocuk 
doğurur. M:ı rye bu gayri 
me~ru çocuğu, günalıları

puı duyulmaiiından kor-

ad ' ' Prilir. • 
Rivayetlere göre l\far-

yc .Nis:rn a~ ının giine~li 

bir gününde Sarayın hu
lu ıı duğu yerin etrafırı<l~ı ki 1 

ŞAM(gA 

h:ı lı ı.;P ll'r<! t;ı k :ı r, ~l' bir İtalyanlar aleyhine nümayişler yapıldı 
halkına lıir :;ölen '<• ıir 

mb. 1:-:tc o !!ilıı ~ülı·ııı· ' , ~ ' 
d:n etli ol nın _vanlar h i lı · 

g-Lizel .M:ırycyi görmt>k 
iı;in o semte akın e<ler
lt•ruıi~ . 

ff alepte ltalyan Konsolos~anesine 
Dir BomDa atıl~ı 

Sonraları Ar:1plurırı 

Manlini zaptc•derkf'n uıü::ı 

Himanlığ"ı kabul edeıı ~lar

yen iu kalesinch:n akan 
Ruyu :\'iı-:an :1yının malfım 

bir gıinüıı<lc gi<lülı içmek 
uğur sanılm ı :;; Ye bu su
retl e uillıassa. çocuk ge
tirmeyen kauınlar o gün 
uı aya ko-:;arlar, bu su ile 
,·iizl<·rini vıkarlarnm;. 

Beyrut - Suriye ı tirilecek kr~..lın is
iç in krallık nıesele· nı i etra fında muh 
si yenid en ve kuv- te lif şayi a l a r var. 

. . . 
Bı1 g-iin bu a<ltıt unu

tulnıu~ ise <le burası az 
ç0k bahçeli, sulu lıi r yer 
ol<lıığ'u ic;in Nisan a~·ının 
11 inci günü kır gezintisi 
c:n ı;ok o semte yapılır, 

helvalar, kuzular yenir. 
Gözlük.ili Amea 

vctl i bir şeki ide or
t a ya çıknııştır. Pa
ris ten ve ri len haber-
i ere g ö re, Fra nsa 
hükunıeti. Suri yede 
Cunıhuri Yet idaresi 
ni n ıııuvafı k olnı a
dığına k a na at geti r
miş bulunmakta dır. 

Suriye ta htına g e-

Gazi Okul fakir ~ocuklarına yar· 
~ım~a Dulunanların listesi 

Ltra Kr. -1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

Tt!lmeıı Sabri Alpat 
,, Şaban 

Yüzbaşı Şefik Acar 
Ü:st teğmen İhsan 

,, - ,, Zakir Üncer 
Teğmen .Musa 
Yüzbaşı Iliknıet Sür~al 
Üst tegmen Süre: y:ı Oııcii 

- Sonu Var--

Fakat en kuvvetli 

na nızed gö~teri Jece
()"id i r. 
b 

Sa111 - İta l ya a ley 

hine dün büyük bir 
nünıa y aş Ya pı ln1ıştır 

Nün1a yışçiler ellerin
de şu cünılele r vazılı 

.,J 

levha la r t<ı şil11akta 
idiler. 

''Kahrolsun Arap
la rın ceJadı olan Fa
şist İtalva - kahrol-.,, 
sun nıü~,lünıan Ar-
!1a vutluğa saldıran 
lta lya !,, 

· Be yrutta n gelen 

Suriye şehirleri 

hala kapalı 

Şan1 -· Şe hir ve 

çarşılar hala baştan 

ba şa kapalıdır. Ha

lep, Hanıa Humus 

ve diğer şehirler de 
kapa lıdır. 

haberlere göre, ora
da dn avnı sekilde ., . 
nü nıa y i ş ler olnıuş 
ve halk İtaJyaya 
karşı olan kin ve 
nefretini açıklanıış- · 
tır. 

H a lep - Dün ak
şam, n1eçhul bira
danı İtalyan konso. 
loshanesine bir bom
ba atmıştır. Nüfus
ca zayiat yoktur. 
Bombavı atan adam 

.; 

ya kalannıa nııştır. 
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Sayfa 3 

~~ Nlüsc§ln 
Ç©el\Jlk ~ ©ıy1ramo 

Pır©~IF©lm o 
1 - ~;~ ::\isan Pazar 

günü Çocuk Bayramı ve 
Ulusal Egemenlik günü
dür. Bugün bCitiin rr smi 
duireler ,.e ıııııeH!::Csel cır. 

diikkfuılar: m:lğ"az:.ılar ,.~ 1 
saire sabahtan itibarrn 
hayrnkl:ırla donatıhı<'nk
tır. 

cc Yasıtaları hazırlanacak 

lwnlar çocuk hafta:-;ı de
vamı müddetince çocuk
ların rğ"lennıcsinc tahsis 
f'<iilPcektir. Ye lıu t>ğ·len

cPler Belediye mr.murları 
tarafırıd:uı tertip \ ' C idare 
edilPcek, Ukull:ır tarafın
dan nülJctc;i üğ-rctnıenler 
nezaret edeceklerdir. 

2 - 23 Nıs:ın Pazar 
sabahı saat 9 da bütün 
okullar Orta ve Uazi okul· 
ları hahçelerinüe topla
nacaklar 9,30 da topluca 
Ye L:.uı<lo ile IIükümet 
meydanına ~elmi~ '' ı~ yer 
alını~ bulunac:1klan.lır. 

3 - - Hükfımet meyda
nında. toplanan c:ocuklar 
Belediye namına sc1:1m

f lanacak, bayramları kut
lul:marak Ye kendilerine 
şeker ikram edilecektir. 

4 - i\fryuanda kalın

dığı müddetçe her okul
dan bir kaç çocuk tara
fından bugüne dair söz
ler söylenecek, Şiirler oku
nacaktır. 

5 - Hükumet mcyda
nmdan dönen çocuklar 
Halkevi önünde tekrar 
yer alacaklar ve IIalkevi 
adına selftınlanacaklar Ye 
şeker ikram ei.ilecektir. 

6 - Bundan !'onra Sa
karya okuluna kadar gi
dilecek ve Ortaokula dö· 
niilecek ' 'C orada alay 
dağıtılacaktır. 

7 - o crün üi!leden h ,. 

sonra saat 14 te Sakar
ya: Merkez, Cumhuriyet 
ilk okulları ~ocuklarına 
ve <'OC\lklarının Yelilerine • 
müsamereler vt eğlence-

ler tertip edilecektir. 

8 - 23 Nisan Pazar 
günü ak~amı saat ::!O de 
Halkevi müsamere salo
nunda çocuk balosu ya
pılacaktır. Bu IJa.loya c;o· 
cuk velileri e,. lerile gele
celd6rdir. Ayrıca daveti
ye gönderilmiyecektir. 

9 - Çocuk B:ıyra.mm
dan evvel park meyda
nında sallanacak ve do
lab gibi oyun ve e~len-

l O - 24 Nisan Pazar
te::;i günü saat !) d:ın 12 
ye kadar Bc•lediye ,.o Ili
nı:ıyei Etfal tarafından 
Otomobillerle park mey
cfaıııııdan ıııt·Ydan l.ıasına . .. 
kadar lıir gezinti tertip 
cdilı· t·ek okullar bu O'e. 

b 

zintiyt• ~ıra ile i~tirfık 
eı.kcek](.lr. 

11 - 24 Xit:>an üğ·lf'tlen 
!"oııra saat 1 den 2 ye 
kadar Merkez ve Dum
lııpırıar okullarına, 2:30 
darı 3.30 za kadar Cum
huriyet "e Sakarya okul
larıııa 3,30 dan 5,30 za 
kadar Gazi okuluna 5:30 
dan ı.:m z:ı kadar Orta
okul ı;uc uklarırıa IIalkevi 
tarafından Cocuk filim-• 
leri gfü-tPrilecek tir. 

12 - Hayramıu devamı 

müddetince biitün çocuk
lar park meydanında eğ
lenceleriııe devam ede
cekler umumi intizam ve 1 
d isiplin Belediye \'e Enı
niyr t tarafınd:.ıu temin 
cdilel'ektir. 

13 - 25 Nban Salı gü
nü ~aat 4 te .Mektepli 
oluııyan l G yaşındau kü
çük çocuklara Sinema 
gfü;te rikcektir. 

Romanya Hariciye 
Nazırı 

Yarm londra~a ~ulunacak 
Ankara 19 Rad vo: 

J 

Ronıanya Ha riciye 
Nazırı Gafenko 22. 
Nisa nda Lon<lrada 
bulunacaktır. 

(tnue .Sesi) ,ayı 1201 

·····~·~·············· 

ı R A o y o : günlük 
• • ........ ~ ... ~~~······· - PiYASA-

Türtiye ra~yo~ifüzyon Postaları 
Buğ'day _ 2_ 1-1§_ 

Türl<:iye radyosu Ankara radyosu 
Arp~ı 2 50 
ulı (Bir ç.uval) 620 -
Varı - 2- -SO 

Uzun Dalir!.!, 168!> m. 183 Kc~. / 1~0 Kvv. 

Kua Dalğa: 19.74 m. 15195 Kes./ 20 K\'v, 
31.70 nı. 9463 Kes./ ~o K \'v. 

Bu günkü proğram 
12:30 Proğrauı 

12,35 Türk ınUzigi-PI 

13,00 Memleket Saat a
yarı, ajans meteoroloji ha
berleri 

13, 15, 14 MUzik Karı~ık 

proğram-Pl 

17,30 Konu şnı:ı. lnkilap 
ta rihi derısJ eri-Halke" in 
den naklen 

20, 15 Ti! rk nı üzi ll'j 
b 

20,45 Tlirk müzigi Saz 
e~<.·rlt:'t i 

~ 1,00 Memleket Saat a
yarı, 

2 1,15 Esham, tall\:ilat, 
k:ı nılJiyo - nukut borsası 
fiynt 

----
~ohut 6 

)TCrciınek 2- 75 
Pirinç 

-:.,...----! 
Sade YaŞr 
Tere ~·afrı 

Zeytin ya~ı 
y iirı 

22 
90 -

- - 1- -
85 
70 
44 

Dt>ri --- 40- --
- - - - -ifadem 18 --- --

Hadt'rıı İ\i 90 
-Cc\·iz - 18-
Cf•\~- 50 ı
.M aiılep -- ao ı
-~lazi ----19 - -
J\.e~nıt' ~Pker 35 - -Toz ~<'ker 31 
Kahve 118 ____ , 
~ahun 42 
~:a>~ 350 -______ ,_._ -

J 8,80 Proğram 

18,35 Müzik Operet mu. 
z=gi-PI 

2: ,20 XP~cli plaklar- R . 

21 ,30 Jl U ı i k Hiyaseti 
Cumhur Flomıoııik Orkest. 

Kuru üzüm ı 2Q_
1 

Pekmez 12 
Bal -15011 

19,00 Konu~ma 

19,15 Türk müzigi Fasıl 
heyeti 

20,00 Ajans, meteoroloji 
haberleri, Ziraat borsası 
fiyat 

r :lSI 

2:?.30 ?\J üıi k Opern ary:ı
ları-PI 

2:~,00 Müzik Cazlıand Pl 
2:3,45,24 Son ajanı-;, lıa-

brrleri ,.e y:ınnki Proğ
ram. 

Ailede çocuk hayatlarını birbirine 
ekleyen en sağlan düğümdür, 

İsmet İnönü 

( 23 Nisan Çocuk Bayramı) 
Sinema Salıiplr.riııe: 

Çocuk Bayran11 yaklaştı . Çocukla ra 
göste receğiniz Fil imleri ha zırlıyornıusu
nu z. 

Çocuk va rlığına Aileleri ilgi lendire
cek Fali nılerJe siz de bu nıilli ve n1üşte
rek dava ya i ştirak ediniz. 

Çocuk Bayranıında Çocuklara öğre
tici , eğlendirici, terbi yevi Filimler ha 
zırlayarak Bayran1a i ştirak ediniz. 

Çocuk 
Çocuk Esirgenıe 

Kurumu Genel 111er
kezi tarafından çı
ka rılma kta ola n 
(Çocuk) adlı dergi
nin (13!) Sayısı çık
nıı ştır. 

Yurt yavrularının 
sağlık , sosya l f(ül
türel durumla rının 
i n kis~fi na hizmet 

1 ede~ bu kiynıetli 
derg iyi çocuklara 
çocuklu a na ve ba
b.a la ra tevsiye ede
rız . 

Yıl~a ( 1 J lira 
Her güu binlerce yav

ruyu senin yardımın, 
seoin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kur umudur. 

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



JDAREHANESİ 
Eski llalke7l Binasi Hasasf Daire 

T eliraf Adrui 
Mardinde "Ulus Sesi,. 

Ana 
Çocuk Esirgenıc türel durun1ların1n 

Kurun1u G enel l\ler- inkisafına hiznH:t 
kezi tarafindan cı-.. 
karılmakta o 1 a n 
(Ana) adlı derginin 
(lfi) Sayısı çıknnşt ır 

Yurt vavruların ırı ... 
Sağlık, Sosyn 1 Kül-

~ 

eden bu ki yn1etli 
dergiyi çocuklarn 
çocuklu ann ve b:1-
ha lara tavsive ede ... 

ı rız. 

üOk 
öğretim 
~laarif V eı~a itti

n in haf talık olarak 

çıkarıncıo·;;ı devan1 
b .. 

ettiği <İlk Oğret.i ın) 
._ • • '- I ") •• 1 

gazctesınıı1 \ eı ncu 
nüshnsı <la ~latba-

an1ıza gdnıiştir. 

Umami Neşriyat Ye Yazı işleri 
Direktörü 

~1. Siret Bayar 
Basıldıiı yer: (ULUS SESi) 8asuneTi 

YURTDA~! 

Türk Hava 

Kurumuna 

Vardım Et 
Tüd~ evinin se- v:ın bir ev. Cocuk

refli anant~='i kil~r- / : uz bir yuya .. kadar 

dir. . [ tadsızdır. 
Kavanoz. kava- Bu güzel anane 

~lualliınlerle ta- 1 

leh~ lcri nıiz için fay-' 
1 dalı yazılarla süs
lennıiş olan bu gü
zel <razctevi oku-

~ -
1Bu yardım en bü-yucula rı 1111za hara-

retle ta vsi Ye ede-

noz reçelleri, şişe rnızı V3s:ı ta lını . 
şişe şurupları olnıa-

.; . 

Yuvanın saadet \'e v:lrhğ·ını doğ·ur an, I 
Aile düğürnünü kuv\•etlendiren çocuktur 
Çocu<ru sev. s~vilrnckten nınhruın hikt·s 

~ 

yavru la rı da h<1 t u l:t ·yı1Ja bir 1 i r~1 ver 
Çocuk E~irge:ne Kurunıun<• üye ol. 

Yurdun en uzak kö.5esindeki Yoksul Yav. 
rulnrın ~ağlığına er·işelıilmck için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 
olalım ... 
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. 
rız. 

Yerli mah 
Kullanınız ... 

yük biryurd bor-

cudur. 
l~=evseıe &*' Hl Mı+p+EMp ± 

rf ürk Hava Kurumu 
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Büyük Piyangosu 
1 nci Keşide: I 1 ~1 a yis / 939 dedir 

Büyük İkramiye: 40. 000 Liradır ... 
.... 

Bun<l:m ba~ka: lfi.000, 12.000, 10.000 liralık 
ikraıniyelerh! (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü
kafat vardır ... 

Yeııi tertipten bir bilet alarak b:-tirak etmeyi ih-. 
mal etmcyinL~ .• 'iz de piyangonun mesut ve bahti
yarları aı·a::)ına girmiş olursunuz ... 

Yurddaş! 

Kaçakcılık yapma! 

1 

ın, 

ku 
ler 
}jj ( 

Ya 
hu 
~l~ 
ta 

sn> 
tiıı ı 

ink 
lıu 
tıalı 

ern 
fed 

llii' 

(len 
ha. 
rJir 
leriı 
lın, 

bun 

~iiııl 
"İnin 
hatır. 
blJ 
k:tv\ 
tııııız 
~•ıla 

l 
her 
"e r 
~ıları 
ltıiıe 
~a d 
IQai 


