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Sayı 1208 

24 Nisan 1939 
Pazartesi 1 

Sayısı 100 Paradır. 

On ikinci yıl Kuruıu, yılı ı A!ustos 927 

2 3 Nisan çocuk bayramının ilk günü 
Şehırfimü~cdle 

~ot içten teza~üratla tutlulan~ı 
23 Nisan Bayraıııı diln 1 

şehrimiule <:ok içtı·n bir 1 

tezahUrle kutlandı. ll~l\'a· 

nın güwl t'lııı:ıı:;ı ,.e Bay

ramın tatil gününe rast· 
laması bu tnahüre bir 1 

kat daha rc\•nek vt'rdi. 

Daha Cunıarte:::i günü 
ö~lec.!t!n sonra okullar , 

M 

resmi ve hu~mıi mebant, 
Halkevi ve şehrin işlek 

bir çok yerleri, caddeleri 

bayraklarla süslcnuıişti. 

Dün tören saatinden 
evvel nP~·e ve sevinç için
de sokak ve caddeleri 
dolduran halk mini nıi
nilerin şıuki söyleyerek 
okullarda toplantısını se
yir it;in okullara doğru 

akın ediyordu. 

Saat dokuza doğru 
bütün okullular ellerinde 
bayrak \ ' C önlerinde cum· 
huriyet ve inkılabı tasvir 
eden timsallar olduğu hal
de Orta ve Ga-ıi okulları 

babt;elerinde toplandılar 

ve Halkcvi Bandosu ile 
hükumı•t mPyclanına gel
diler. 

Clrada Belediye na

mına ~clamlaııaa ,.e Bay
ramla:-ı kutlulaırnn çocuk
hıra şı·kc'r \'P.rildi. Orta 
ve ilk okuldan bir kaç 

t:ıl(•be bugüniin yüksek

liğ"i \ ' P kutluluğu hakkın· 

da hit:ıbelf'r süylcdiler. 

:-iirle r okudul:ır. . 
Hükumet ününden marş

lar söyliyerek dönen ço
cuklara Ha~ke\•i önünde 
ş ek e r ikram edildi \'C 

Halkevi reis vekili ve Or
t:ıok ul Direktörü Ziya 
Kılıcözlü kı~a n· üzlii Lir 
hitabe ile gençlerin ve 
Çocukların llayraınını kut
luladı. 

Bundan sonra yine 
Bando ile berar Sakarya 
okuluna kadar giden okul
lular Orta mekteb döndü-

- Sonu 2 nci sayfada--

! 

Dost İranın Sevinci 
• 

Dü~ün Törenine ~ün Gülüstan Sarayın~a yapılan bir 

resmi hbul, ve aham verilen bir 

süvare ile baslan~ı 
Cumhurreisimizin altın

dan mamul tuvalet takımı 
hediyesi , fen başta 

yer aldı 
Ankara, 24 Hadyo - )ar ve heyetlerin otomo

Tahrana giden Hususi bili takib t.tli. 

Muhabirimizden: Ala Hazret, yanında 
Düıı, daha öğleden imparatoriçe ,.e prenses 

itibaren bütün Tahran Nazlı oldu~u halde Iran 
halkı ~lermer sar.avından beyf!tlcıini kalJul ettiler 
Gülistan s:ırayına giden Heyetler~ temsil ettikleri 
vohı doltluruıuştu. memleketlerin tebrik ve 
~ Halk, şefini görmek ı:;eviçlerini sundu l ar. 
it;iıı heyecanla bekliyordu. Bunu müteakib otuz ka-
Aıa I!azreti Şehişab ya. <lar yabancı heyetleri ha-
nmda imparatoriçe, anne mil otomobiller ~araya 
kraliçe Nazlı bulunduğu gelmeğe başladılar. 
halde, halkm alkışları ara-

1 

, Başta Ali Rana Tar-
sınJa Güli3tan ~arayın:ı han, Cnmhurriyaseti baş 
geldiler. Hunları general- - Sonu 2 nci Sayfada-

,. . 

Yuğoslavy a, · ltal ya 
Nazırları 

Venedlkte &örUş· 
melerlne başla· 

dılar 

Ankara 23 Radyo: 

Yuğosla vya ve İtal
ya Hariciye Nazır
Jarı arasında dün 
Venedikte müza -

İran Veliahdı 
Mebıne4 Rba llaa 

Mareşal 
F cvzi Çakmağın 
teşekkürleri 

Ankara 23 Radyo: 
G t" nelkurmay Baş
kanı Mareşal Fevzi 
Ça kn1ak Anadolu 
A J-1 nsın:ıı bir n1eli
tup göndererek, 
genç y;:ışta üful eden 
sevğili kızı Muazze-. . 
zın cenaze nıerası-

n1inde bulunmak 
suretile gösterilen 
alaknya gerek şah
sı ve gerek refika
sı namına trşekkür
lerinin iblağına ana
do)u a j=ı n4'ını tevsit 
buyur111uşlardır. 

kereler cereyan et
Şebrimizde Çocuk Bayramı tezahürlerinden bir iörünüş (Belediye önündE:) nlİştİr· ~ont Ci,ya· 

no n1isafir Nazır 
şerefi ne bir ziyafet 
vern1iştir, 
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Çocuk 
lslcihhaneleri 

-Geı;en N fü;lıa<lan :ıtt:ılrn t- cuklar gönderilmektedir . 
Burada çocuklar istah "e 
terbiye edilmekte, oku

(lJlue Se5i) -·= zFT77- WBGZ 

~lUın ltbn __ 
H ©l~~ırD~ ır ü 
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Dost Iranın Sevinci 

Sa~ı 1203 
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~3 
Nü~c§ln 
Çocuk Bayramı
nın ilk günü Çocukları y:ı~lı ıııah· 

kumlarla hcrnlıer umumi 
ecza cvlcı iııde buluııdur

manm zararları pek <;ok· 
tur. "Bir cemiyette müc
rim yetiştirmenin usulle
rinden biri suçlu çocuk· 
ları umunıf ctza C\'leriııe 

göndermektedir,, tllyPn
ler pek haklıdırlar. Bu
nun için muhkfım çocuk
ların diğer ınahkfııııl:ır

dao ayrı ol:ırak lı•ısu!::i 

tulnrnkta ve kendilerine -lfa:o: tarafı ı nci tiHyfac.la
mubtt>lif san'atlar öğre

tilmektedir . Burası bir 
ceza müessesesi değil lıir 

mekteptir, bir terbiye mii

e~s'!sesidir. Buradan çı

k:m çocuklar cemiyete 
faidcli bir unsur olarak 
a nlct etmektedirler. 

Fiıılandiyeucn Lir hey· -Ba:;. tarafı ı nci s:lyfad:ı
kel, Almanya<lan çok gii-

müessesrlcrc konulına:;ı 

prensibi kabul Cllilıniştir. 

Bizim ceza kanunumuzun 
54 nci maddesi fili i~le
diği zaman on bir yaşını 
bitirip te on beş ya:;;ını 

doldurmamış o J an 1 arı ıı 
mahkO.m oldukları ceza
ları cezaların l>ir lslfthha
nede çektirileceğirıi amir 
bulunmaktadır. 

)feııılcketimizde ~im

diye kadar lıöyk Lir 1s-
1Ahh:.ıne mevcut li<'ğilui. 

ınaı büt~csine konu
lan tahsi ·at ile Adliye 
Vekaleti tarafından Edir
nede mahkfım çocuklar 
için bir islfıhhaııe açıl

ın ı~tır. 

Bu, içtinıai i:;; Raha 
sıncla fenııi. i~tiınai uıu 
a ven et sa basında ileri attı. 
ıruş bir adımdır. Bu ls 
lfilıh:ıneye ıncm!Pketin ht>r 
tarafından ııı:.ılıkfım ço-

llzun z:ıınan<lanberi 

tahakkuk ettirilmesi ~id 

derle arzu edildi<"i halde o 

ancak bir iki sene evvel 
açıl:ıbilen, memleket ve 
adliyemiz için elzem lıu· 

lunınuş olan bu müesse
sede cumhuriyetin saye
:sinıle mevcut bulıınmt::;ı

tur. 

Yapılması asırlara mü

tevakkıf olan mühim İ~· 

!eri 5- 10 sene o·ibi kısa 
~ 

bir müddet nırfında ba~a
rara.k ~tilleti ve memle
keti Lıcr tıahacl1\ en mü
terakki \'C ıııütemeddin 

Milletler ve memleketler 
seviyesine ula~tıran Cum
huriyE>t rejimi, nıilcriın 

çocuklar mes'elesini ar
tık ele almıştır. Bu ~a

hadaki ça.lı~nıa ların dalı:• 

genişletilerek bu nıcs'cle

nin de bu günkü tcrak
kiy atın ve ilmin ieabct
tirdi~i ~ckil<le halledile
ceği ~ü}Jlıe~iıdir . 

Gazi O~ul fa~ir ~ocutlarına yar-
~ım~a ~ulunanların listesi 

Llra Kr. -
1 Dava Vekili Süleyman 
1 " " Mehmet 
1 " " Kasım 

1 " 
Behram 

50 ,, 7l Muhittin 
50 Polis B:ı it 
50 • Usııı:ın 
50 

" 
Sami 

25 ll ~iikrü 
25 ,, Ethem 
2;, 

ı• 1 srııail 
25 " 

Ali 
25 

" 
llekir ,.. 

25 
" 

Kaz.im 

- Sonu Var -

ya."eri olduğu hahlc Tiirk 
heyeti en önde ilerlivur ... . . 
Takiben, İngilwre, Frcın-
s:ı, Afgan. Soviyet Alırı:ın, 
Japon ve diğ'er lwyetl<:r 
sarayda toplandılar. Te~
rifata Hariciye l\·azırı Alanı 
bakıyordu, Heyetlerin ka
bul mP.rasimi bir saat 
ka<.lar siinlü. 

Akı-;arrı ı-;chir bastan . . . 
b:ı~a donadıldı. Gülistan 
sarayında yüz ki~ilik bir 
~ilvare "erildi. Sil va rede 
Tahranın kibar aileleri, 
heyetler, gaz<~tcciler da
,·et li idil~r. Gülistan sara 
ymın her tarafı ı~ıklarla 
yaniyonlu. Kıymetli çini 
ler içinLle ~üslii ampullar 
bah~edeki lran halıları 
kadar kıymetli tarhları 

aydmlatiyordu. 
Sarayın lıiiyük mer. 

mer yolun<lan <;1karak ı;a

lona giriyoruz. Ala. Haz-
ret ve impar:.ıtori~·e ve 
prenses Nazlıyı bekliyo
ruz. Yirmi kuhueli salon
da. heyetlerin getirdikleri 
hediyeler dizil i idi. Bizim 
hediyemiz olan 13 parça
Jan mürekkeb, :ılttmdan 

mamul tuvalet takıım he
diyelerin en lıa~ında. yel' 
almı~tı. 

Gafenh 
Bürükselden ay-

rıldı 

Anka ra 23 Rad \' o: 
~ 

R ornanya Ha r iciye 
Naztrı B. Gafenko 
bu sflbah Bürüksel-
den Londraya ha-
reket et n1isti r. • 

gafen ko beyana tında 
Ron1a nyanın bütüo 
nıelnleketlerde ikti-
sadi rnünasebetleri -
ni takviyeye ça lış-
nıakta old uğunu söy 
le.ıniştir 

zcl bir vazo, Sodyctler

dev 25 parç:ı.<lan ınürek

k<>p bir cevher kutusu, 
İtalyanların gümü~le i~

lenmiş bir sofra takımı, 

Hollandadan antika. bir 
kitap, Belçikadan güzel 
bir av tüfeği. İşte papa
nın hediyesi anana bir 
sandık .. İnğilterenin hedi
yesi, t~weçten bir :ıyı pos
tu ve diger kıymetli he
cliyelı!r takib d<liyor<lu. 

Biraz soa.ra .;ehinşah 

IIaıretleri yanında ~lclike 
oldugou ha.ide salon:.ı doğ·. 
ru ilerledi. Melike mai 
renkte kürklü bir tuvalet 
elbisesi giyinmişti. Uzun 
etekleri f.n az bin senelik 
halıların üzerine sürünü
yordu. Sonra imp:.ıratori
çc gddi, bunları gt·nç ev
liler takib etti. Prcn~cs 

Fev~iye beyazlar geyin
mi~ti. Sil \':lreye bu~lanuı. 

Ilık gecenin mehtaplı 

havası içinde Tahranın 

sevinci havaya yükselen 
ueınct demet fişeklerle et
rafa serpiliyordu. Silvan! 
gece yarılarına kadar 
devaın etti. 

ler ,.e dağıldılar. 

Orr]ct.len $Onra saat 
~ 

14 t<~ Sakarya okulunua 
<;ocu klan "e çocuk ve. 
lilcriıw bir müsa:nere ve. 
rildi. Ve ettlenceler tertip 
edileli: 

Akşam da saat 20 de 
Halkevi Müsamere s:ılo

nuncla. bir Çocuk Balosu 
yapıldı. Balo çok ne~'eli 

ve eğlenceli geçti. Sabah
tan ak~ama kadar bütün 
Mardin halkı büyük bir 
sevinçle yavruların bay
ramına sevinçle katıldı . 
Ne~'eli bir ı.{ün ve gece 
yaşatıldı. 

Çinliler 
ilerliyor 

Anknra 23 R adyo: 
Japonla rdan bir kaç 
şehri geri al an Çin 
kıtaa tı düşnıanı ta
kip et n1ektedir. Son 
on beş g ün zd rfın 
da Ç inl iler iki pa r-

1 

lak n1u vaffa k1 yet 
elde etn1;ş1erdir. 

Yunan Baş-Vekilinin 
beyanatı 

Ankara 23 Radyo: n1adığt ve esasen 
Yuna n Brışvek i li iki n1eınleket ara
~1ataksas Al n1a n - sındak i dostluğun 
yanın Yuna nist a na, : buna 111a ni olduğu
tekl iflerde bulunup 

1 

nu bu Bulga rista
bulunnıadığı sua - nın toprak istegi 
line: hakkında ki şayia-
A l n1nnvanı n hiç hıra da ihtima l ver- .. 

J 

bir teklifte bulun- diğini söylen1iştir. 

Fransa 
Zıraat Nazırı 
Anka ra 23 Radyo: 

P a ris : Zıraat Nazı
rı ha rp halinde hal
kın iaşesi ne n1en1ur ı 
edil n1işt ir. 

Aile yuvasının , 
şenliğini varlığını 

içki ve kumar 
yıkar 

1 
ları 
heı 
Ea 
anı 

Ya 

de 

tıı 

Siy 
be 
Yo 

ne 

Ya 
da 
tni 

tız 

Jaı 
da 
ha 
tıı 
na 
ho 
ıtu 
~l 
ha 
ta 
uıı 
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_Hikaye: 

Babam Nerede ? 
Ufukta erguvani ışık

lar parıldiyor. Güneş 
henüz batmak üzre idi... 
hllerindc kır çiçekleri 
anne ve oğul, kasaba
Ya Yaklaştılar, çocuk: 

- Anne babam nere
de'> ... 

Genç anne içini çek
tikten sonra: 

- Şaylan yine baba. 
nı nıı soriyorsun? 

- Bak, her kes baba
Siyie evine dönünyor, 
benim niçin babam 
Yok'> ... 

Aytekin iri ela göz
le:-i bulutlandı; yutku
tlllrak: 

- Daha gelmedi, bel
iti yarın gelir!.. 

Şey lan: 

..._ Anne bu yarınlar 

lle kadar çok ... 

N .. ? - ıçın ... 

- Her gün sen bana 
Yarın gelecek diyorsun ... 
daha yarınlar bitmedi
llıi? 

Ayt~k bu çocukça 
fakat manalı suale gü
ltırnHedi. 

- Çocuğum, yarın, se
llin en büyük tesellin. 
O biterse biz ne yapa
rıı .. 

- Ne yaparız anne'? .. 

- Baban gelmez!.. 

- öyle mi anne, bir 
~aba yarını sormiyaca
gırn, bekliyeceğim. 

Yürüdüler, yeşil tar# 
lalar arasında biraz 
daha yürüdüler ... Kasa
banın sokaklarına sap
tııar ... Kuşlar yuvaları
na, koyunlar ağıtlarına, 
horozlar ve tavuklar 
ltürneslerine, elleri çı
ltınıı babalar evlerine, 
babasızlar da karanlık
ta evlerinden içeri gir
Uller, lambalarını 1ak-

Yazan; E. Btlıoan Şapolyo:l 

tılar... Her evde ses 
var ... neşe ... kahkaha ... 
hareket... Bu evde ses 
yok. Annenin kesik ök
sürüğü ... Bir kab fasul 4 

ya, yarım kilo ekmek ... 
Lamba sönmüş her kes 
uyanıkken bunlar uyu
muşl':lrdı. .. 

Şaylan ertesi sabah 
ağlayarak içeri 2irdi. 

- Yavrum yine mi 
dövdüler. Niçin ağliyor· 
sun, neden gözler!a bu 
kadar yaşlı... Niçin ba
balı çocuklar senden 
hınç alırlar. 

- Anne dövmediler .. 
yırtık elbisemle alay 
ettiler. 

- Oynarken pantalo
nunu yırtmışsın, bunun 
için mi alay ediyorlar .. 

- Evet anne!.. 

- Onlar ne derlerse 
desinler, aldırma.. Bak, 
şu mor dağların üstün
den süzülerek geçen 
bulutlarda yırtık elbise 
gibi parça, parça.. Sol
ğun mavi göge ha.yat 
-.eren bulutlara da mı 
yırtık diyecekler? .. 8en 
aldırma .. Onlar bağırsa
lar sen onlara gül.. 

Anne ellerindeki şe
kerden bir parça iste
dim. Arsız diye bağır

dılar. 

- Bağırsınlar, biz yi
ne kıra çıkarız. Züm
rüt çayırların arasında
ki kızıl, mor, mayi çi
çekleri toplar, bu koku
lu çiçeklerin içindeki 
balları, dudaklarımızla 

emer .. şekerlerimizi ye
riz... Tabiatın dağlara, 
çayırlara serptiği ballı 

çiçekleri de bizden Esir
gemezler ya ... 

-Sonu yarın-

(Ulus Sesi-) ' 

Türtiye ra~yo~ifüzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Dalia: ------
Kısa Daı;a: 

H3::39 nı. 18~1 Kes./ 120 Kn·. 

19,74 ın. 15195 Kes./ :?O KYv. 
31,70 m. H4l33 Kes./ :?O K\·v. 

Bu günkü proğram 
12,30 Proğram 

12,35 Türk nıüzigi-PI 

1 :J,00 Memleket Saat a
yarı, ajans wett-oroloji ha
berleri 

13,15, 14 Müzik Senfonik 
13laklar 

18,30 Proğram 

J 8,:-35 Müzik Operetler 
-PI 

19,00 Konuşma Çocuk 
esirgeme kurumu-Çocuk
lara. masal 

19, 15 Türk müzigi Halk 
türküleri ve oyun hava
ları-Said Yaver 

19,35 Türk müzigi Ka
rışık prnğram 

20,00 Memleket s~at :ı-

yarı 

~0,15 Tiirk nıüzigi Kla
şi k prognun 

21,00 Konu~ına 

21, 15 E~ham, talı dlftt, 
k:ıınuiyo - nukut uonmsı 
fiyat 

2 ~ ,25 N' e~eli pl:ıklar-R. 

21,30 11\>lklor Halil Bedi 
Yönetkc•n 

~ 1 ,4f> Müzik Oda nıüıigi 
Beethonrn: Trio dominör 

~2, 10 ~Iüıik Küçük Or
ke~tra-ŞPf: Xecip A~kın 
yarı, 

· 23,00 Müzik C'azlı:uıd Pi 
23,45,24 Son ::ıjan~, ha-

berlt•r_i ,.e yarınki Proğ

rauı. 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

Hollanda askerlik müd
deti iki yıla çıkardı 

: ~ 
Seferberliktei tam teçhi-

zath 300 bin asker 
çıkarabilecek 

Ankara 23 Radvo: 
Hollanda nın bita
raflığ· ını n1uhafiıza 
etn1ek için her tür
lü fedakarlıklara 
kat1andığıoı ınaha
fil söyliyor. 

d:ır cenupta ve şark 
ta da bir nıüd<ıfaa 
tertibatı kurn1ağa 

ç~lışnıaktadır. Se
ferberlik ilan ettiği 
takdirde üç yü bin 
kişilik nıüken1n1el 
ve mücehhez bir 
orduya 111alik ola
caktır. 

Sayı 1203 

Uk günı· 
• 

-PIYAS A-

Duğ'd:ry 

Arpa 
I jn ( Uir çuval) 
-D:ir_ı _ __ 

Nohut -Mercimek 
Pirinç 
~a<le Yaf! 
Tere yaerı - · ~ z . eyun yağı 
Yün 
Deri 
ifadem 
~adem içi 

I Ceviz 
CeYiı i\'i 
Mahlep 
~\ıazr----

Ke::ıme Şeker 

Toz ~eker 
Kahve -
;::alı un 

62 

2 1 75 
2 '50 
o --
2 50 
6 
2 75 

') ... 2 
9 o --
8 5 
7 o 
4 
4 
1 

4 
o 
8 
o 9 --

1 8 --
5 0 --
3 0 --
1 9 
3 D 

3 1 - - --
11 8 
4 

Çav 35 ---· ----- o 
Kuru iizüın --

2 0 
Pekmez 1 

., .., 
Hal 15 o 

Çocuk 
Çocuk Esirgenıe 

Kurumu Genel n1er
kezi tarafından çı-. 
kanlnıakta olan 
(Çocuk) aJlı dergi
nin (13J) Sayısı çık
nııştır. 

Yurt vavrularının 
sağlık, sosyal l(öl
türe1 durumlarının 
inkişnfina hizınet 
eden hu kiynıetli 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba
balara tevsiye ede
rız. 

Yıl~a ( 1 J Lira 
Hollanda hükfune

ti askerlik nıüdde
tini iki seneve çı-

.; 

karnıak için bir ka-
nun projesi hazır
lamıstır. Hollanda, 

Her güu binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
-

1
---------ı de barındıran Çocuk E-

açatçılar vatan sirgeme kurumudur. 

• 
aarpte olduğu ka- ~ 

Yılda lira ve. Ço-

a I• n ı' J1' r., cuk Esirgeme kurumu-
U !1! üye ol. · 
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E.kl lhllb'ri Blwl llwwf Daire 

T eliraf Aclreal 
Mardinde "Ulus Sesi,, ULUS SESi 

Umami Ne,riyat ye Yazı f9leri 
Dire.ktörii 

M. Siret Bayar 
Baaıldıiı yer: (ULUSSF.Sİ) Baaıme•f 

Ana 
Çocuk Esirgenıc l türel duruınlarının 

Kurumu G~nel ~ler- ı inkişafına hizme~ 
kezi tarafindan çı- eden bu kiymetlı 
karılmakta o 1 a n dergiyi çocuklara 
(Ana) adlı derginin çocuklu ana veba
(15) Sayısı çıkn11ştır ba lara tavsive ede · 

Yurt vavrularınırı ., .,, rız. 

Sağlık, Sosynl Kül-

fi Dik 
öğretim 
~taarif Vekaleti

nin haf talık olarak 

çıkarn1ağa devan1 
ettiği <İlk Öğretinı) 
g<lzetesinio (8) ncü 
nüshası <la ~latba-

------------------1 anııza gelnıiştir. 

Türk evinin şe
refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz. ka ,·a
noz reçelleri. şişe 
şiş~ şurupları olma-

~luallinılerle ta
lebelerinıiz için fay-

ı 
da h vazala rla süs-

l . C l· len111fş olan bu gü-v ;1 n ) ır ev. ~ oc u ~ - . 
~uz bir yuva kadar zel gaz('teyı oku

yuculn rınııza hara-tadsızdır. I 
1 

ret e ta vsi Ye ede-
Bu güzel ana ne . · 

rız. 

ınizi yaşatalını. 

Yuvanın saadet ve varlığını doğur an, 1 Yerli malı . 
Aile düğün1ünü kuvvetlendiren çocuktur/ 
Çocuğu sev. Sevilnıekten mahruııı bikes Kullanınız ... 
yavruları da hatırla Yılda bir lira ver 
Çocuk Esirge:ııe Kurumuna üye ol. 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav. 
ruların sağJığrna crişPbilmck için Yılda .bir 
Lira veı·ip Çocuk Esirgeme ~urumuna Üye 
olalım ... 

············································"=·· .............................................. ~., •• :ı .. ·~ 

51 Y ur.tdas! IS .. ~ .. •• •• •• •• li KURDUÖUMUZ FABRİ· i5 •• •• $! KALAR VE YAPTIÖIMIZ f~ 
İİ DEMİRYOLLAR ~~ 
il Hep ulusun biriktirme gUeüue r· 
IJ dayanır. =~ 

li Bu gücü arttırmak hep senin !i 
U elindedir liJ ., ............................................ ;~ ................................................ 

YURTDAŞ! 

Türk Ha\ta 

Kurumuna 

Vardım Et 

Bu yardım en bü-

yük biryurd bor-

Türk Hava Kurumu 
21 cı - T [ R T i P 

Büyük Piyangosu 
1 nci Keşide: 11 1\1a yis / 939 dedir 

Büyük İkramiye : 40. 000 Liradır ... 

Bundan başka: 15 .. 000, 12.0CO, 10.000 liralık 
ikramiyclerlP. (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü
kafat vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirfık etmeyi ih
mal etıneyini .~. Siz de piyangonun mesut ve babti-

1 yarları arasına girmiş olursunuz .. . 

, ................................... .. 

Yurddaş! 

Kaçakcılık yapma! 
. -


