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23 Nisan 
Yarının Ordusunu kuracak 

Yazan: Siret Bayar 

H pr ~ ıl lüniiınünü ~eni 
bir v:ırlığ"a k:n U:-; 

ıııak bahtiyarlıı;ı i~ind" 
kutluladığ"ımız milli gıın

lerinıi7in kıvııwt 'P bii\ ül -. . 
liiı!ünü gittikçe daha zi-

ol lukJarıııdaıı hiri di..!"C
r iııı> tue· ıı edilmiyecek 
dt·ıN· dP uhiuir. 

Bu uh i guıılcrclen bi
ri olan 23 ~ isaıı, asırlar

ca ft' .. i i :ılımda kaMıo-ı 
mız ı:;::ıltaııat 'e hilaft•tiıı 

Sağlam bir nüfos si
yasasının baş işi; çok 
çocuk yetiştirmek, do
ğanları büyütmek ve 
yurdda ölüm nisbctini 
gittikçe düşürmek için, 
bütün sağlık ve sosyal 
kaidelerine uymaktır. 

Bu amaçla ulusta 

mes'ut. temiz \'C vük-., 

SPk scvi:\'eli aile yııYa 
larmm çogalması. her 
ferdin ulus ve yurd için 
bunu bir vazife edinme
si gereklidir. Ulmm bü
yütecek. koruyacak ve 
ynrının ordusunu kura
cak olan, ancak bıı gü
nün çocuğudur. 

Yirminci yüzyıl Türk 
ulusuna diyorki: "bugün 
ve yarın, yurdda her 
şey 'in temeli ve her eü· 
etin kaynağı (sağlam, 
yılmaz ve güvenilir bir 
Türk çocuğu)dur. Ona 
her şey'inizi veriniz. 

Mcreşal Fevzi Çakmak 

Yadc iı;ten hissNınd.tf> 
hu yüec giinlrri bize ba· 
ğı~layanlara kar~ı ulus
ca duyduğumll'l. Kcvğ"i ve 
~nyğ"ılarımız dah:ı çok de· 
ti ıı lt'~ım· kt <·<lir. 

Her biri bir zafer ve 
inkılülmııızırı ana~ı olaıı 
lıu kntlu giiıılerin istih
Salı uoTuııda sarfolun:ın 

yıkıldıg-ı. ş ıh 1 hflkiıni) et 
) erine ıuilli hükiuıiyClin 

kurulduğ"u bir giine tesa
cltif etowkle inkılftp tari
himizde daima ~crcfli bir 
cHiııüm günU olarak ya
şın acaktır 

Son llaherierimiz Şehinşah Riza Pehlevi Han 

r:" 

llıneklPrin, ihtiyar edılen 

Elwdi Şef A tatii k t 9 
sene Tiırk hayatında ya
-~onu ~ nc-i . n~ fad:l-

iç sayfamızda 

feuekflrlıklarııı Lıyilklil;.;ü- ·-·,...··~·""'l'·'='"'··-·.-. -·-··--·-··-:-·-=-··-:-·r.-··-·-=-··-::-·-=-··-..·~··~ 
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h~ çok hayraDlıkh t~~k- ııM F> IQ'IP l\:J) k L~j 
<lır euec<·k. bu ulu gıın- (Y1 ~'::::::il~ (yj 
leriu azemcti öniiııde da· J~&.1 i~j 
ha. co:;ıkun hir heyl·can ve fY1 "Çocuk, .• özii gtçti mi: giilPıı yü'l., ok .• :ıyan <'1; 'lf}l 
hihmetle cğileccklf•ıdir. ~~~ '"Çocuk mu .. bayılırım .. mini wıini.. nı· güzel!,, ıŞ1 

Yakın bir tarihin aeı t.= . .J l >ur, ayılıp ba) ılma; dur, toplan kendiııe gf'l: li·J 
kitnlcri. J>adi..alılık ffC\'- f~i Şr;zde "şefkat,, görılükçc ciltifat» gerek tlt>ğil ~ (Şj 
l'inin freaat dolu 'ılları !l! Bakıp .,ızlnmı) or::-a ı:ıerıinki ) ürck dt>ğil ! i~j 
1 • r~l r....-1 
ıatırlanır ... a, ulu. urnuzu · · · çocuk. Litip ... olan gül, nlıııeyen melek <lc:ğil ! · · 
bu giinkü mPsııt hayata !~4 !i_i k .

11
• b 

1 
f~l Çocuk mu ...• iz2'ilerı..in alrıın. aran~ın elin: fY! 

:t vu~turan mı ı ayranı a- : : : ·~ 
tı 'l • • k .. 1 l5oi:J Çocuk. en ~anı anıdır "cefosı çok giizel,,in ! v·· 
tnıztn kmıSI~ Ctl ~O . guzP f~l k } · f· . Ona ba ·. 1crseyP lmk; unut, hcn~eyı unut.. -~· 

qııJaşılnıış olur. iAj V·J 
.0. ı 'ocuk mu'? .. Bü) ük .Yarın, asıl iilkii, ilk umut! ·r~r1· Plu~aı c-iinleriınizin fyJ -.. 

1 ..., ... Adı "çoeuk i:;;i" ya, bilin, oyuncak Jeg-il.. ... 
ıer lıiri ulmıuınuza yeni !~~ !~~ • tv1 O preııbe yüz dt•ğibe hic bir şry sancak değ'il ! fvl 
\f< feyizli bir bayatın ka- : ! : k ı ·~:J· 
~ıları;ıı açmı._, y~rıi tarihi- t.~f u kalmazsa yarı~:., bir .,ey kalaca· <eğil! S. 
1 • ... il 
llıze :ıltm harflerle J azılına- lAj B. K. Çağlar liJ 
~a değer siyasi ve içti- t·~i m 
kı. -~·1'!'19··~·~~~ ~~·..,..,....·.-,·~··~·~··~~·.-,·,.-.·~· . ...,...~ . ...,...r.--
""ai zaferler kaı.auuırmı-. :!it~:~~:~~~:~:~~~:~:~~:~~ 

Heyetiınizi Gülistan sarayında 
kabul buyurdular 

Ankara ..! 1 /~2 Hadyo -
Tahran: Fkyetlo giden hu
su:::-i ıııulı:ılıiriıııiz IJil<liı i-
yor· . ' 

Ala IIazn·ti Hunıayun 
dün s:ıat on ,·e<lide here· . . 
tiıııizi Giilistan s:ırayın

da kabul hıınmnuşlardır. 
Kabul ııın;siminde lraıı 

Harici~ e Nazırı, Tahran 
büyük t•lçiuıiz Enis bu
lımmm;'tur. 

Heyetimiz ~:ıra.ya gi
<lerken bir ıııüfrPzc ~elfirıı 
re .. nıini ifa etmiş, Ala 

IlP\ eı inıiz, kıtamızm 

mi~afir bıılıın<luğu Harbi
ye nH:ktelıil>iui ziyaret 
Ptıniş. Kumandan dairesin
de I11·yet irııi1.P bir çay zi
yfl'ti \'Prilıııiştir. 

lr:ııı Başvekili ile he
yetimiz reisi Ali Rana 
Tarhan arasında ziyaret
ler taati edilmiştir. 

istik~ahn Saf a~lan 
~ehiıı-.ah, eıı ünce he,·e- ı İ:;-tikbalin şafakları
tiıııiı rei~irıi Ye sonra bil- nı nurlu görm~k isti
tiin lwyetimizi kalıul edP- yorsanız çocuk hafta· 
rek her birine ayrı ayrı sında, çocuk esirgeme 
iltifatta bulunnıuşlardır. kurumuna azeml yar
Kauul resmi kırk dakika l dımda bulununuı! 
~evam etmiştir. 



~ayfa 2 
er:: - - ~-

Çocuk 
ls18hhaneleri 

Kanunun suç. ~aytlığı 

bir fili işleyenin e<·ıayu 

çarp1ştırırlar. Fakat lJir 
insanın cezaya ~:ırptırıl
ması onun irade ve ihti
yara malik olnıa;:;ile ka 
imdir. Bu irad<'niıı Rcr
best olması ve failin kuv
vei mümeyyiıe:ve sahip 
bulunması yani insanla
rın tabii halde olma lan 
ve yaptıkları ~ey[n fı ııa

lığını idrftk e<lerL1k va'l.!
yette bulunmaları lfr1.ıın-~ 

dır. 

Suç i~leyerı Çocuklar 

lıer tarafımla zihinleri iş
ğ;al eden mühim hir mPS· 

cleuir. Çünki umuuıiyet 

itibarile suçluluµ;u azalt
mak için Devletlerin aç
tıkları nıiicadeletle muvaf
fak olabilmeleri, mücrim 
ç-ocuklar hakkında. ala
eak lan tedbirlere miite
,·akkıftır. Her hangi bir 
selıı~ple ahlı1k fesadı teh
likesin•.\ maruz olan kü
\ilklerin hüsnü ahlakları 

na ihtimam etmek, fikri 
ve ahlaki uUuyeleri henüz 
inki~af devresinde bulu
nan ve fiillerinden hi~ 

ya~laıına ve f.trk \ ' l' tt>m- mes'ul oluıa~·arı veya di -
yiz kudretini haiı olııp ğ·er cez:ı ehliyetini haiz 
olmadıklarııı:ı güre ken 11üyük mahkümlarla :ıynı 
dilerioe hiç cr.za \'erilmrı <lPn eeılc mes'ul hulun
veya tam ceza elıli,\·etirıi m~waıı (·ocukl11rııı ·.-" ıre ııı-.-• , t;! \ 

haiz olan büyüklerden d:ı- ll~riııiıı suç i~lcıııelerini 
ha az ceza Yerilir. Bu, mPn e) lemek, fikri ve be 
bü~ün medeni men.leket- 1 ~l e ııl t.ekftınül <le\'resinde 
ler~~ k:rnu. ~l:uınırı ~;;al:ıul 1 ıl~Pn ferıalıkl:ırc~an. \_ika~·e 
P.ttıklerı bır pren~ıptır. eım ·k '"; kcntlderının ı~-
Bu gibi Çocuklara. \'eri- lith v · tehzipleriı;e c;alış-
)en cezaların mahiyetleri mak lftz.1mdır. Ve bu µ;a-

ayrıJır, Terhibi olmakr:ın yenin tahakkuku için ün-
ziyade kendilerini islah leyiri: koruyucu ,.e or-
ve terlıiyeye matuftur. tadan ka1<lırıcı olarak der-

Çocukları sm;lu ~· a 

pau sebep YC funilln ınub
telif ve rnüU-'nf•vvidir. Ço
cukların suçluluğ·u uztm 
zamandanl..ıeri dünyanın 

pi~ edilen muhtelif teJ 
IJir ve c:arelerin en mü 
himlerinden birisi islfth
haıwlP.ridir. 

- Sonu Var -

-- . ·411."-"' -:-__ - -----~ 
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~-tOı™!ri) lÜI lfi1 
H@l~~ırO~trü 

~'•!* a• ea_.,, 

Büyük Millet Meclisinde 
Anketrn 81 /B'!. Radyo: vakkat bir encünıen 
Bugün toplan<ln 1 teşkil et n1İştir. 
Büy~k ~1illet ~lcc- 1 

1 ~leclis önün1üz-
lisi Iskan kanunu- deki Çarşanıba gü
nun tetkiki için ınu- 1 nü toplanacaktır. 

Saada at pa~<tı 
·İran Veliah- ı 

dının 
Dügününden son· 

ra yupıl:acak 

An k~u-ct :2 l/'.!.:~ Radyo 
Sdc1<la ba d paktı 1 ra k 
L3aşvekıli Nuri Sa~ 
id P,1 şınır1 'fabrcı
na nıu vas ı ltttta n 

sonra ve 
ınüteakip 

caktır. 

1 • ...,, •• •• 

ouo-unu 
t"> 

topla na 

Nuri Said Paşa 

Ellinci Yıldönümü 

Sayı 1202 

23 Nisan 
-Bu~ tarafı 1 nci sa\ fada-. . 
rattığ;ı bunca mu:;zzaın 

inkılftpları lıu günle ku

rulan Türkiye büyük mil
let me<'lisinin verdiği isa

betli kararlara <layanarak 

yüıiitmli~ Ye bürütmü~-._ .. . . 
tür. Ulu kurtarıcı ~ üce 

<lalıa2ile ulusuna kaznıı

<lırdı~ı bu kutlu günü 

memleket evlatlarına ve 

g·ençliğine hediye eder
ken "Hakimiyet Milletin
dir ve oııun bekçisi siz
lersiniz,, buyuı muştu. 

Bu yüc'3 günümiizü 
aynı zamanda '' Çoc!.lk 

Bayramı,, olarak kutlula
rnakla se,·inciaıiz lıir k:ıt. 

Jal~a artmakta Vl' buşerefli 
günün uh iyetini bir kat 
daha yükseltmektedir. 

Bütün yurt çocukları

nın sevindiği, neşelfmdiği, 

bayram yaptığı bu gün 

de bizlere düşen milli bir 
Yazife \'ardır. 

G 
. 

01
, 

1 
f I,. r l,

1 
Ankara 21 I~adyo: 1 rın Yddöoünıü sü-

811 KU a~ır yOCU~ arına ~ar- Hitlerin ,jQ nci yıl kunetle tes'it edil-
i dönün1ü dün Al· miştir. Tatil olnıak 

Kimsesiz, yoksul ~o 

cuklarla, milli günlerimiz 
uğrunda hayatlarını feda 
eden şehid yavrularının

tfa bayrama sevinç.le ve 

ne~e ile iştirak etmek için 
~ocuk esirgeme kurumu
na ve okullar himaye he 
yetlerine yardım etmektir. 
Senede bir defa çocuk 
e~ürgerne kurumuna vt' 
okullar idare heyetine 
verecf;'ğiıniz. bir kaı; ku
ruşla yoksul yavruları da 
SC\ indirmiş oluruz. 

Ltra 

1 .. 
.l 

1 

1 
1 
1 

1 
4 

~ımda ~olunanların listesi 
Kr. 

Üst te~ınen Kemal 
Sara<,~ ustası ~Iııst:ıfa 

Eınnİ\'et Müdiirü Faik 
50 Mekt~pçu 

Maarif Müdürü 
25 Nüfus Müdürü 

/ 

Tapu Müdürü 
50 Komt5cr Avni 
50 Komsn Yakup 
50 Komser muavini Riza 

Komser Hamit 

50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

Müftü Hüseyin Üncel 
Mahkeme Başkatibi Süleyman 
Katip Refik Vural 
Zauit kfi.tibi Behçet 
Ilaşkfttip muavini Mecit 
Katip Neş'ct Yardımcı 

,, Baha<.ltlin 
» IIikrnet Yardımcı 
,, Şcyhmus 

" 
Tufan 

,, 

n1anyada n1ernsin1 - münasebetile halk 
le tes'it ediln1iş, ha- sehri terketnıiş ve 

1 

riçten merasin1e 23 
1 

;skeri geçitte he
devletin hey'etleri n1en henıen halk
iştirak etnıiştir tan kinıse bulun-

Perağda Hit le- n1anııştır. 

Macar Başvekili 
Roma~an Oön~ü 

Ankara 21 Radyo: 
Macar Başvekili 

ile Hariciye Nazın 
dün akşam Roına
dan dönnıüslerdir. • 

Neşrolunan teb-

arasında birlik n1ü
şahede edi ldiği, Ma~ 

caristaoın Berlin, 
Roıııa 111 ihverine 
nıuta~ık bulundu
ğu kaydediln1ekte
dir. 

Türk ulusuna, Türk 

çocuğuna bu ulu gün kut 

lu olsun . 

Siret Bayar 

Cenub Hu~u~un~a 
Yakalanan 
kaçakçılar 

Ankara 21 R ·1dvo: 
ol 

G~çen bir hafta içc--
risinde cenup hu
dudun1uzda 8 kaça~ 
çı, 151 kiio gümrük 
kaçağı, üç at yaka
lantnıştır, 

25 
" 

Zeki Sevinç 
Ethem Dilek. -Sonu Var-

liğde iki hükumet 
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Yıl~a [ 1) lira 
Her gün binlerce yav
ruyu senin yardımın, 
senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

~ Ne mutlu ı\tatürkiin zamanında l>i: duğıluk. e --~ 
~ Yuruumurnn en mutlu çocukları biz olıluk. T ~· ~ Atamızm ı·nıaucti altı oktur :ımlıuıız. u· r ıye raJyoJ ı' f u" zyon Postaları 1 Onu hiz koruılukç:ı artacaktır ~:ınııııız.. ~ U U 
~ lsa:et lnünii bizim Atamızın dcninfü•, ..__ 

· ~ ç i l :-~ '\,:ok li~ler yar:1ıtınıştır o < .. :ıhiı.~n :j
1
nü

1
n< .l!. .. fE 

~ ı un umuzun ıer yamnı uemır ag ara urınu;:-. == 
Tüı~kiye radyosu Ankara radyosu 

Yılda lira ve. Ço
cuk Esirgeme kurumu
na ü~·e ol. 

!§§ ~ En son milli ~cfiıniz o da Atamız olınu:;-.. -= 
~== = 
§ = ~ C\usaybln lıkokuıu O~rctmcnlcrlndcn = 
§!!§ H ımdi Kıırs Yazıcı 
~ = 
~mmın 111111111111111111111111aıııııııınıııııııııın111111111111mııııuıu111111ıııın:nınıııııı111111 ııııııımıı ııını ıı ııınııııı l 

Hatay Vilayet Kongresi ~ugün 
açılıyor 

si neınası sı.ılonu nda 

tonbn~ caktır. 
l 

Antnk\'a (lhı.;u ... 1) 
Cu:nhuı:i,·et Halk 
Partisi H~tnv Viltı-

"'~. o~n k la r a \' ~ ·z l l 1 
yet Kongresi 1 ... ısa-

0 

nın 2~ nci günü (hu p,,rt iler davetsiz O-

g ü n) öğleden evn~l lara k KongTeye g i
saat onda g üııdüz 1. n:hi lecek !erdir. 

Gaf en~o Berlinllsn A~nlllı 
Anka r a ~t Radyo: 
Ronı-=ınva Haricive ,, ... 
Nazı rı Beri inden ay-., 

rılmışt ı r. Pazar gü
nü L ondraya vara
cak ve rnüzakerele
re b~sl a'\' acaktır. ,. ., l 

G C\ f enko, ~:arşanıba l 

günü Pn rise dön

n1üş olaca\.;tı r . İyi 
h :-ı l·w r n h \ n n1 a h fe 1-
1 ere göre G~1 fe uko. 
nu n IJerl in görü~

n1esi neticesinden 
Alınan mahfelleri 
nıenınundurla r. 

Hallin Va~uru Datt ı 
Ankara 20 R~H.lvo: ... 

İçinde yanğın çı
kan Balin Vapuru 
dün sabah bettınış

tır. 

Yan<rın ça nıa~ir-b • 

ha neden çıknıış ve 
ka pı kapa lı olduğu 
iç in ba lta ile kırı-

1ıp içeri girilinceye 
kadar her tarafr1 
siravet etnıistir. 

.1 • 

Vapurda Anıe-
rikava uönder il · ., /:'.) 

ınckte olan san'nt 
e"erleri ve 'f" vva-.," 

reler kurtarıl ın ış -
• tır. 

· 23Nisan 

Uzun Oal j}'!l, 

Kısa Dalğa: 

lü3H m. ısa Kes./ ı~O Kvv. 

19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kvv. 
31,70 m. 9-!G3 Kes./ :?O K vv. 

Bu günkü proğram 

ya, ~lcrkeı. Cumhuriyet 
ilk okulları çocuklarına 
ve çocuklarının velilerine 
mü::ıaıncreler vE1 eğlence

ler tertip edilecektir. 

ı:J,30 Proğ-ranı 

13,:35 Jiüzik Bir kon~er
to-PI 

14,00 )[euıll'kı:t Saat :ı- 1 

yarı, aj:ııı~ nıett:oroloji ha-1 l 
beri eri 

14.10 Türk rıılizi~i Halk 
türküleri ,.e oyun ha va. 
lan 

14,40, ı ;ı,:-rn jJii'l.i k X e~e
Ji-PI 

17.:30 l'roğ"r:uıı 

17 ,35 Jlüzik Daııt> sa atı 
-Pl 

17.55 Konu~ma Çocuk 
E$irg~mc kuruıııu-<..'o«uk 
baftasımn~ :ıçılı~ı 

18, 15 Türk miizigi Fasıl 
heyeti 

H>,00 Koırn~ıııa l> ı :;; po
litika .ııauist>leri 

19,15 Türk ınüıigi 

20,00 Ajan::;, meteoroloji 
halıerleri, Ziraat borsa~ı 

fiyat 

~0.1:; Teııı :si 1 ll:ı ııı id ge
l'l' ::-İ 

~ J ,00 ~!Pmh•ket S~&at :l· 

y~lll 

~1,15 Esham, t:ılıvilftt, 
k:ııııbiyo - ııukut lıor:;:n;ı 

fiy:ıt 

~: ,~.; :\P:-;:ı•Ji plakl:ır-H. 

:.? ı .:m j( iizik Kiic;iik Or
kl·st ra - ~l'l': ~ı·cip A~kın 
yarı, 

:?:!,00 Haftalık posta ku

t U:\U 

:?:?,30 lıl üzik Bale ıııiizi-

gi-l'I 
2:3,00 )iüzik Cazbanu J>l 
:?:t4:\~-1 Son ajan:>: ha

berleri \'e yarınki Proğ

ra.m. 

~~ N ü~©ın 
Ç©~lb!J ~ · ~y©ılF©ımD 

iP IF ©g IF ©l lfifil O 
lulan:ıcak vP kt•rHlilcriırn 

günü (.'ocuk B:ıyraını ve ~eker ikram edilecektir. 
Ulusal EgPmenlik günü- 4 - .Meydanı.la kalın-
<lür. Bugün lıiitün ı Psnıi <lığı müddetçe her okul-
d~tin·ler ve mue8~C~cler . dan lıir kaç çocuk tara
diikkfrnlar, nıa~azalar \'(~ fından bugüne UUİr tiÖZ· 

saire sabahtan itibaren ler söylenecek, Şiirler oku-

bayraklar!a <lonatıl:ıl'ak- nacaktır. 
tır. 5 - Hükfımct mcyda-

~ - ~~3 :N'is:ın P:rı.ar nııulan dönen çocuklar 
salı:ıhı ı;;a:ıt 9 ıJa lıütün 1 l:ılkevi ününde tekrar 

8 - 23 Nisan Paıar 

giinü ak~aını saat 20 <le 
Ilalkt•Yi müsamere salo
nıımla çocuk balosu va
pılaeaktır. Bu lıaloya ço
cuk \'elilP.ri <'~!erile gele
ceh 11:1 dir. Ayrıca daveti
ye gündeı ilıuiyeccl<tir. 

9 - Çocuk Bayra.mın
uan e\'\·el park meyda
rıırıda ~allanacak ve do
lah ıı:ırilıi oyun ve evlen-• !") 

CP va~ıtaları hazırlanacak 

hunhır c;ocuk haftası de
vamı müddetince çocuk
lanıı <'ğfrnınet>ine tahsis 
edilı eektir. Ve lıu eğlen

C('lt!r Bcledi~'e memurları 
tarafından tertip ve idare 
cdilrcek, Okullar tarafın
dan nöbetçi öğretmenler 
ııez:trl't edeceklerdir. 

1 O - 24 }.;isaıı Paıar

tetii günü saat 9 dan 12 
ye kadar Belediye ve lli
ınayci Etfal tarafıııdan 
Utomolıilleıle park mey
danından nıevdan ba~ma . . 
katlar Lıir gezinti tertip 
cdilt'eek okullar bu ge
zintiye sıra. ile iştirak 
cdccekhir. 

11 - 24 Nisan öğleden 
t-:onrn ~aat 1 den ~ ye 
kadar ) lcrkcz ve Duın

lııpınar okullarına, 2,30 
d:ııı a,:10 ıa kadar Uum
hnı İ\'et ''e Sa karv a okul-. . 
lanııa. 3,:30 elan 5,30 za 
kadar (:faıi okuluna 5 30 

' dan 7,30 ıa kadar Orta-
okul <;ocukla.rına IIalkevi 
taraf ımlan Çocuk filim
leri gösterilecektir. 

12 - Banamın devamı 

müddetince bütün çocuk
lar {):trk mrve.l:ınırH.la ci"'r. 

~ '"" 
lencclcrinc devam cdc-

Milli Hakimiyetin başlangıcıdır
Bunun için Çocuk Bayramı ola
rak tes'it edilmektedir , 

okullar Orta "e Gazi okul- yer alacaklar ve Halke"i 
lan hahçclcriııüc topla- adına ~elftmlanacaklar ve 
nacaklar ü,30 da topluca ~C'kPr ikram e<dilecektir. 
Ye Lantlo ile Hükfıııı(•t 6 - Bundan sonra Sa
ınPydanına gelmi~ ve yer karya okuluna kaclar gi
almış bulunacaklardır. dilecek ve Ortaokula <lü-

3 -- Hükünıct mcyda- ı niilecek ve orada alay 
nında toplanan çocuklar dağıtılacaktır. 
Helediye namına. selflm- ı 7 - O gün öğleden 
\anacak, bayramları kut- sonra saat 14 te Sakar-

('ekler umumi intizam YC 

ubiplin B<·lediyc ve Em
ııiyPt tarafından teıııin 

edilecek tir. 
13 - 2i5 :Nisan Sah gü

nü saat 4 tc Mektepli 
olmıyan 1 G y:ışmdaıı kü
-:ük çocuklara Sinema 
göste rilccektir. 

" 



TD' AR EH A NE S 1 

" Teltraf Aclr-1 . 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

Ana 
Çocuk Esirgeıne türel durun1hı nnın 

Kurun1u G~neJ 1\ler- inkişafına hiznret 
kezi tarafından çı- l den bu kiynıetii 
ktırılmaktn o 1 ~ 1 n dergiyi çocuklara 
(Ana) adlı dt:'r·giııin 1 çocuklu nna ve b:ı
(15) Sayısı çıknn'f ır halara t:ıvsive ede 

Yurt yavrul:-ır ının ı riz. · 
Saiğtık, So~ ya 1 l{ ü 1-

Türk evinin şe- yan bir e\', Çucuk
refli ananesi kiler- / suz hir yuva kadar 
dir. tadsız<lır. 

ga vanoz. ka ''a
noz reçelleri. şişe 
şişeşurupları olma-

Bu güzel anane 
n1izi y;ışatahın. 

.Yuvanın saadet ve var)ığını doğur an. 

Aile düö-ü 1nünü kuvvetl'-!ndiren çocuktur ö 

üUk 
öğretim 
l\laarif \T ekal ti

nin haftalık olarak 

çıkn rn1cl ğ:ı devanı 
ettiği <İlk Öğ·ret İ ın ) 
gazet<'sinin (8) ııcü 
nüshası da. ~1atba

amız~ gelnıiştir. 

1\1u ·illinılerlc ta

leh .! lerinıiz için f:ıy
<ln la vazı la rla süs ... 

ol 

lcnıniş olan hu gü-

U1B11ml Nepiyat •e Yam S.lerl 
Direktörl 

M. Siret Bayar 
Baaaldıtı yer: (ULUS SESİ) Baaıme•i 

YURTDAŞ! 

Türk Hava 

Kurumuna 

Yardım Et 
zel gazetevi oku-

yucub rını'.;,a hara- 'Bu yardım en bü-
retıe tavsıye ede-. 
rız. 

Yerli malı 
yük biryurd bor-

Çocuğu sev. s~vilnıekten n1ahrun1 bikes 
va ruları da hHtır in Yılda bir lira ver ~ , __________________ , 
Çocuk E"irgenıe Kurunıuna üye ol. 

Kullanınız ... CUdUr. 

urt<dlaş e 1 
Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav. 

rulanrı sağlığına erişebilmek için Yılda bir 
Idta verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 
olalım ... 

a.eı••ı•••••••••••••••••••••••••••••••••••r1•• ...... ········••••t•t••···················~·· 

Yurtdas! 
ş 

KURDUÖUMUZ FABRİ· 
KALAR VE Y APTIÖIMIZ 

DEMİRYOLLAR 

• .J' •• ... •• •• •• •• •• •• ... ... ... •• •• •• •• •• ' .. •• •• •• •• . . . . 
ulusan biriktirme ıueune : 

dayanır. ~ 

•• 
Bu gücü arttırmak hep senin si 

•• ı· d d' •• eıın e ır :: 
cac:···· .. •• .. ···ı·····················~ .............. . ...................... ~, 

ı::::aa 

mr 
«@ 

10) 
.:IFD 
b 
~ 

> 

= 1 .-4 

Türk Hava Kurumu ......, 
ca 

21 CI - T [ R T i p ~ 
~ 

<l.) 

Büyük Piyangosu C/..)11 
Q) 

> .. 
1 nci Keşide: 11 Mayis / 939dedjr ;ı... 

e ~ 40.000 ;..... Büyük İkramiye: Liradır ... == ~ - '-' Bundan başka: 15.000, 12.0CO, 10.000 liralık :o 1 
~ 

ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü-
ctS kafat v:ırdır ... ....- ctS Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih-....., 
....... = m::ıl etıncyirıi;:. Siz de piyangonun mesut ve babli-
~ C\S yarları ara ına girmiş olursunuz ... 

~~ ... 
ctS ~ 

Yurddaş! ~ = - ...... .... CIJ 
N ~ .... 

:ı... 
~ < Kaçakcılık yapma! 


