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Milli Şef ismet lnönü dün Ankara Haı:,evini 
şereflendirdiler 

leisicum~ur, memleht kültür ~ayatında hndisinden 
~üyük vazifsler ~eklenen Halkevlerimiz ~akkın~a alınacak 
yeni tsdOirlere işaretlerde ~ulundular, Direktifler verdiler 

23 Nisan çocuk bayramı 

Hatay'da 
C©~lklUllfl) t<azc§llhlu-

1r©ıltD©ı k.lUltOan<dlo 
Ankara ~4 A. A. - ~!illi ~d lsuwt lniinü 

bu gün, eayıları gittikçe <;oğ":1l:rn H:ılkevlerirıin 
Çalı~nıalarını daha esaslı ve i e i bir ._ .. kilde 
Jılanlaınak i<;in epey zaın:uıda beri toplarıtılar 
Yupnıakta olan llalke\ terinin daııı-.ma kunıitPSİ · 
nin i <;timaıııda lrnlunuıak fü'.re> Ankara Halkedııi 
~ereflcnd irm i~len1ir. 

Verilen i ;,ahatı derin lıir alftka ile diıılt·yiib 
nıiit:ılaa ederek Kamutayca kerıJilerindı>n mem
leketin inkılflb \'C kültür hayatında büyük va
zifeler bekleneıı IIalkcvleri hakkında :ılınacak 
Yeni tedbirlere çok esaslı Lir şart 'e b·:.t•tıerde 
bulunmuşlar ,·e direktif n•rınişlt>roir 

Milli ~efin her \"esile ile llalke' leri t;alı~ 
rnaları vt' ıneselelerile hu ilğileıi blitiiıı llalke,·
lilere bir kat daha şevk ve ~' ref \'Prmcktedir. 

Bütün Hataylıiar ana vatana ve 
Atatürke bağhhkiarını, Miili Şefe 

sayğılannı teyid ettiler 
.\ıı kar:ı ra ~:~/:!.4 Hatlyo: 

)1 illi lıflk i ııı i \'ı•t ve <'O('U k . . 
bayr:ııı.ı ~ u rdnıı her ye-
rinde olJıığ·u g-ilıi llah
yın da lıer tarafıuda co\i
kıın tez:ılıiir:ıtl:.ı h utltılaıı 
mı~tır. 

bkendl'nın vp A rıt:lk-
v:ııla t ürı>ıı ı•ok c o kıın . ") . 
olıntı!;'tur. .ı\ntükyada, fö. 

1 izeilt·r ve nwktepli ler lıu
luııınu ~, bütün Hataylılar 
ana vat~HJa ve Atatürke 
ba~lılıklarıııı ,.e Millt Şefe 
sayğılarını bir <laha teyid 
rtmişlerlerdir. Şehir baş
tau b[ı:;:a Türk ve H:.ıhy 

lwyraklarilc ı:<üslcnmi~tir. 

Milli Sef iki saat !'üren bu çalı-.uıadaıı ::ıoııra 
Parti Gc~elsekreterli&inin yurt içinde gezdirtli~i Milli Şef tsınPt İnönü reııdP mebuslar, ''<'kilh1r Berlinden ayrıldı 

2':I ••• 

ressamların ilk tertil> ettiği rc~iıııler sergıısını 
geımb \ 'P e~erlı·r iizerindı' alftka ile durmu~lar
liır. lı:üniiniirı llalkeviııi teşriflerini duyan Y<ikın 
ııı t>k tepliler , e h:ılk bina öııiinde toµhınarak 
a \'llt>tleriui bl'klı·ınişlc·r 't' :1ynlı~larnıLh lı:ır.ıı t•L 

ve twyt>caııla alkışlaını~J:ırtlır. 

--------------------------
~ocu~ 8ayi3mrnın ik inci günü 
Şehrimizde 

Çok neşeli ve eğlenceli 
olarak geçti 

--

Çocuk Bayramınm ikinci ı lınc:ık, atlı .... krrınca \'e do. 
günü de ~ehrimizdP <;ok ı:ıplard~ e~·lcnı~ek :"ıı rc-
m,şeli ve eğlenc~li gPı;ti. 1 tılc geçır.~nışlerdı r. 
Halkevi sinemasında ilk Bu gun de yiuc p:ıra-
ve ortaokul tal<~lH·ler!ne sız olarak baat on alt ı da ı 
parfü:ııı olarak ~ureti hu· mrktepte t~ıll'ilde 11lınu-
susiyedı · getirilrn çocuk yan çoc~~lara.' terbiye' i 
filiınlcri gü~t crilmi ~tir. çocuk fılı uılen giisterile· 

C'rktir. 

Çocuklarımız, diin va- Son Ha berleriıniz 
kıtlarının çoğ'uııu posta-
hane civarındaki ıncy<l:ııı - ı iç sayfelerde .. 
lıkta kurulmuş ulan sa- ....,;;.......---ı---.ııı----1 

Autfikyadao bir görUnllş 

Gafenko, Lort Halifaksla 
görüştü 

Ankara 01 R <:t<.h·o: 1 Lort Halifaksla o-() 
- ~ h 

G afonko. y;nunda . rüşınüştür. Lort Ha-
l~oına ny;ı eiçisi ol- ' lifak Gafenkoyu ye
duğu h:dde hu gün ın eğe altkoyınuş 
öğlc üzeri Har iciye t - ur. 
Nezaretine giderek 

1 

Ankanı 21 R ad vo: 
Yugo~lavya Hari
c i ve N ;ı zı n Herli n-., . 
den :ı vnl n1 ıstır. .. . 

1 Jaoon kabinesi-... 

uin toplantıları 

Ankar<l 24 R ad vo: 
Tokyoda hu sabah 
topla nan kabine öğ
leden sonra da bir 
toplantı yapacak
tır. 

Gazetel~r Japon
ya nın entern~syo

ncl v<ızİYet hakkın
da kararlnr vcre
Ct<ğ;İ ni ve kararla
rın vakında ilan ., 

edileceğini yazınak. 
tadarlar. 
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Çahşmaları ve gece hayatı ı Mecbur" 
Jıf1.isa7bfn (Wubıırrlrimizden) 

Halkevi Partimizin :ıltı 

ok uıııdelerini \"C milli 
inkılftplarımızı y:ıyınakta 

ün safta l>ııluuıııakt:Hlır. 

Bu uıııdelerin köyll•rt' ka. 
dar yayılmasıııa 

çalışı ima k tadır. 
öıırııılc 

ğ"unda nüfus kesafeti :ız 

olduğundan köy biiro--u 
bu lmınrn makla ber;ıhN· Is 

1 

tilil Xahiyesinin f) ki.iyii
rıiin nıuaıııelclcrioi iki kiiv 
katihi idare etıııPkkdir. - j 

.Arazi çok ıııiiııbitdır. 

(.'iiııkii; Cnğ'l·:ığ" sııyu ka 
s·ıb:ı :ırazisırmı ı·ol"rnııu • n 
f'uhıın:ıktadır. 

Xusnybinin daha ı;ok 

'"alı•lJPlik olm:uııa Sıt ..., 

1 

Ankara 24/~5 Hadyo: 
Lonurnda. Lord ('.wı:il 

sovledi 11 i bir ııutukt~ı. ınc·e . .... 
huri a:"lkerlik tisulü lelıiıı. 

de sözler , üylenfr;ılir. 

Hatip. İııgiltt>l'f'lliıı lıazı 
A nu pa ıl ı.:ı' Jet lni ıH' J, ar :;;ı 
?:ıı~ttğt ll'J...lil' \'(' Vl'rdigi 
Ri.iı!cri : eriııC' getir(•uihııPşi 
i<:iıı lııgiltcrı•de ıııcrburi 1 
askerlik ii ulunun ih<la, ı
na lüzum ol ~ugu 'e 'ii 

cuda getirilccrk ıniişterek 

l'İlfthlı ku n·etleı in :sulh 

için c n büyiik graııti ola
cağ"lllı kaytlı1tnıiştir. 

lngfüz kabinesi gekcek 
t cıplantı ·ında mecburi aR
kerlik i~i üzcricde tPtki
katta Lmlımacaktır. 

F'raıı~anın l>u lımrn ·ta 
1 ııgiltereyi tezyik ettigi 
biluiı ilmektedir. 

Romanya Hariciye· Gafen~onun 

Sayı 1~04 
wrr:n=-zn:nra ms ım: 

23 Ni~an ~ocu~ 
Balosun~a 

G.ııi Ukıı1ıı Dönliincü 
~ıııı f 'f :ı lt1besindpn 11 h:rn 
Kılıt:üzliiııiin hitahe$İ: 

~fayın Biiyiikleriın. 

28 .N'ban tabi:ıtın bu 
:;ı•n ve pembe yüılii gii
ııü biz.im güııii ııiizdür. 

ı\ııııe \'O Babamızın 
IJize crı hiiviik arıııail-a. . ~ 

nı hugijndür. 

Bugüıı tabiat giizcJ. 
liklerinin ba~laıığ'ıcı, Cuın
huriyctiıı ba~Jıınğ"ıcı, Tiirk 
gerwliiriniıı baslanirıcıdır 

"$' ô ' ~ • 

Bugün asırlık bir ge-
ceden sonra doğan "nıilli 
lıftkiıniyct.. gününiiu al 
) iizlii fecri<lir. 

Nusayhi:ı H:ılkc\ i :ıy 
ni zaırı,ında uir ukııın:ı 

yeri halindedir. 11.ılkc\ i 
okuma yeı i \ ,., . n.1<lyo 
neşdyati ile g-ccc lı.u~ a. 
tının uyarıuıasmda \'P top 
luluk iizerincl~ çok nıii· 
essir olmaktadır. 

Ilalke\·indr lıaşta Krıy. 

makam Hamdi ( >nat oJ. 
duğu h:ılde Ciirıılıııriyet 

Müddei Umumi~i Y:ış:ır. 

Şube Heisi Naci, Jandar. 
Rı:ı kuıu:rndarıı Fuat. ?ıfal 
Müdürü Ziya , Komiser 
Fikret, Bcle<liyc azasm- ı 
dan Mtısa Munğ:ın, 'J';ıy- f 
yare Cemiyeti Re:si \bba:; 
Aydar, .Mu:ıllim Ilaıııdi 1 
'YC Asını ( ''"tı:l \"P d i-

ınası \ e yazın çok :-ıc:ık 

~ :ı p rıı a, ı rn :ııı i o 1 ııı :ı k t :t
d ı r. Gillıarna .;;ıtın·.ı ıı ıi.ıu. 

ıw teıııaırıen o·p<'ilir~c bu-
t'ı • 

rası çok inkişaf l:'tkr. 

lcit:ı~yon yolu iizt r'İn · 
ıfo id:m~ 11ıııiriııirı t(•ş· i· 
kile lıir Kavak :ığ':H·ı İİ 

daulığ'ı tPsis olunmıı~tıır. 

B11 fidanlık Nus:ıyhiııin 

dalıa ı;ok gli1.f'lleşınC'f';ııe 

'e ağ"a~lanıııasına müı'ı;-

8İr rol oynanı:ıktadır . 
Ml'' ent hir kaç birı:mrn 

intizamı ~ehrin tabii nwn
zara~ına lıir kat daha gii
:ı ilik babı~ etrııektPdir. 

Nazırı lon~ra~a 1L~'.~L~.!ı12::&~,:~!i
1 

r 

f ransız gazcteJeri, 
Ankara 24 Radyo - l11o· ilter~ni11 V<l fltı-

.Millrtiıniz 23 Nisan
d:w önceki günlerde ue
h·r neler çekmemi~! ... 

O zaın:ın başııııııua 
Lir milleti dt>ğ"il, bir sCT
riiyii bile iı.lare edeuıc

veıılcr varmıs koca bir 

~ 

ğer uıtımur \'C munlliın-

ler her gece J J;ılkevinrle 
toplanmak sım·tilc 1ıalk111 

bu kültiir ol·::ıı.rırıda bir
leşuwleriııe \"t' Hadyo ııı>ş 
riyatını takip f'tıncleriue 

öa ayak ohnakU!<lırlur. 

Kaz:ınııı ihtiyncın:ı tı:ı. 

kabul 11decek gı.lzel 'e 
modern lıir Ilalke\'İ hiııa

ıı yapılması <lii~iiniilıııek

ıedir. 

Çok P::;ki ı,:ağ'l:ır<la yıı 

karı 1\Jezopotaıııyanın eıı 

işlek ve IJüyiik bir Tiirk 
şehri olan Nu:mybiıı ı;öl 
ortasında örıi.inden g·eçen 
Cauca"" su~·ile çok Jr[i_ ,.. r- .ı !") 

zel bir manzaraya malik· 
tir. 

Şehrin 1 U30 XHfusu 
''ardır. Köylnle l111 rabcr 
umumi Niifusu lG.000 ni 
buluı:ık tadır. tıl PYY<' ~waç,. • r-, 

Jarile dolu b:ıhçelPri var-
dır. Çoğu Pirinç, Sisarn, 
Buğday v(• Arpa zirn:ı. 

tile ge~inmel.:teclir. 

Kiiy kanunu tatlıik . 
..olunan Köylerin bir ço-

• 

• 

1-.ta~voııun l"ı>lıro Ya-. ' . 
kırı olması dol:t~· ı~ile Tren 

geldiğ'i zaıırnrılar i~ta::ı· 

ı yonda yapılan gcı.intilcr 

çctl;: giizPl bir manzara 
tt'~kil etmekte . bilhassa 
Ankara ve Lt:ıubuldan 
gelen Trenlerin seyir oltııı
duğu saatlerdı" iı.;tasyon
ıla galebelik Lir h:ılk kit,.. 
lesi gilzc ı;arpııı:ıktadır. 

1. N. Göker 

Varşova· 
Tekzib ediyor 

Ankara ~3 R:ldvo: 
Vnrşu,·ada nıahfel
ler son gün lerdc 
Almanva ile Polon-.; 

ya arasında oereyan 
eden nıüzakerelcri 
y a J a n J a n1 cı k t n dır
lcır . 

1 b -
J:oıııaııya llarieiyc Nazırı v • • l f 

· - <Yt cra vretın H.a ~ ı s~ 

OaiPııko <liin Lrl!ıdrnya ~tn~el~te ol<lu«,.u~u 
gelrni~tir. ô · 

yazına kta<lırla r. 

frı~iliz g-azrtleri, Ho. 
m:rnyaııııı sulh cephesi11de 
oynayacağı rolii teLarüz 

ettiıerPk, lngiltc•reniıı is 

1 tediµ;i, Dulğ'aristaııııı da 

dalıil olaca~p hit.ıraf bir 

Balkan blokunun tcşd•· 

kiilü olduğunu yaznrnkta 

,.e Homanyaya iki milyon 
İngiliz lirn:-ı istiknız ) apı 

lacağı kaycletıntldcıdirler. 

P_otipa rizyen ga
zetesi, İngiliz - Sov
yet görüşrnelerinin 
11eticelenn1ek üzre 
olduğunu, Gafenko
oun Londra zivare
tinde İngilte~enin 
l~onı<lnyaya y<ıpa
cni:!ı Yc-:rdı:n sekili~-"-"' ../ .. 
rinin ko :ıuşulacağı-
nı k~1 vdetınektrdir. 

.1 

Gazi Kul f a~ir ~o uKlarına yar
~ım~a ~ulunanlann listesi 

J..ira Kr. 

. l M iitcahlıit A . Lntif 
1~ Attar Yusuf 
25 Enis 
BO Attar Mclııııc•t 

'> farııail Cğurlu .... 
2;) lskeııder J )evli 
!10 Cemil Tab:tk 

1 50 Kundur:t<•ı Sevlııııug . . . 
1 Derviş .Macar 
1 r;o Xaci Conerj 
1 50 Baki l'oyrn1. 
ı Tahir Yardımcı 

50 ~Juhittin ~ryılınaz 

• onu Var -

. . 
Tiirk milletini bu <:üriik 
Laşlar felc1ketten f elükete 
siirUkleıııi~~ Türkiin vur-. ~ 

duna yaLancılar; diline • 
kalbine ve kafasına bile 
yabancılar girmiş... Bun
lar yP.ti~nıiyormu~ gibi 
ii tPlik bir de a:!;ır bir mu
ahede ile Türk vurdunu 

w ' 

dii~ın:uılara satıvcrmek i~-
tenıi~lt'r. .. 

1stc Türkün bü vük . . 
oğfo ~lustafa. Kemal, o 
zauı:ırı, Ankaranın yalçin 
tPfH.ılerinden bir giine~ gi. 
Li doğınu:;:. 

.. Türk P::;İr ya~amaz, 
yn~nyan1:ız ! .. ~· 

1 )İye haykırmış. Bize 
cr.n ve hcn'c:ı.r1 \'Crmiı::;· . ~' 
Bn1 iik Türk Karnut~wını . . 
kurmuş. ~·urdu l,'İğ'nemek 
i~tcyı'n düşmanları koğ'
ııı uş. 

Bugiirı. o nurlu ve 
eın-:alsız ntılı~ırı on do-• 
kuzurıcıı yıl <lünümü<liir. 

Bugürıü Atamız ya-
rattı. bunu Y<ı:o;atacak . . ' 
Atat ürkün emanetini, ka- • 
nıııı \ 'C in:ıııını bağrında 

t:ı:;;ıyan Atatürk çocuk
landır, uizleriz ... 

Türk milleti bu kut
lu giinii binlerce asır son
ra <la kutlulayacak. Ata . 
ısını. ve oıınn en yakıtı 
siltıh ve kafa arka<la~ı 

Milli ~efi yiice 1smetiııi 
minnet ve ~ükrarıla ana
<·aktır ... 

t 

N 
d 
g 
s 

l 

ıs 
çj 

\' 'l ~ l 
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Aııkara 24 Ra~~:~e~:~sada gayri mil-f Türkiye radyodif üz yan Postaları 
Pal'is: Fnıns:ıd;ld li bir prop;ığaııda 1 Türkiye radyosu Ankara radyosu 
< Cııebi prop;1 ğ·~ı ıı - ! yapan lan şiddetle 
dasıt1c·1 l\·c·~ r şı IC:"J) f • J 1 • 

·• " tcı np e tce • .aır. 
<:den tedbirler aiın-
ın1~ ı ıı·. Bu ıııev:ın· })in ve Dil ınes
cl:t hükün1ct ı-\Jnıan elderinde )'<ıpıla -
la r;ıf tarı üç cenıi- J ca k n üına yişler ınen' 
Yeti fosh etcni~Lir. o!unacaktır. / 

1 

1 Norveçin vaziyeti 

Uzun Dalj'!a: -----
l"ısa Oalğa: 19.7.J ın. 151D3 Kes./ ~O Kn·. 

31.70 ili. !l4u.j Kc::. /:?O 1\ \'V. 

Bu günkü proğ·ram 

1 :?,3:) Tiirk nıüzig-i- l 11 

1 ~·~ırı. :ıj:ın::; vr rnı>jeoroloji 
lı<.ı berleri 

~O. ı ü Tıirk ıııiizigi Halk 
1.;.1.00 Memleket Saat a- ı oyuıı ha\":1lan 

\ . Y:m, :ıj:ms ıuctroroloji lw-ı rıl::11·.'1 ... oı J:>,.lO)'O,' V:lp VtI'rJ1 \'er111e- . · O r k 
., '* \. ı l 1 1 :.O,~ I'ür· nıiizi!!i 

Norveç Haricive diğ·i ~ualine havı r /' J<.>r en •. 

N N · .11 J d •ı 1istir )".-.1 . ·ı · 13.15 l\Jüzik Karışık proğ" 1 :?1,00 Korıuşmn Çoeıık a zın or,·ecı te ı · e.ı -.. . " nız Jır 
11 

. 
d' 1 l'I . r:ıın- 1 e. ırgc·mc kurumu ıt altında görüp harp te_ı ı H$ıne l<ar/ 
görrnedi<··i Bitlerin sı teJhırler ::-tlıud ı . 13,45,14 Koııııf:irıı:ı K:ı, 

1 

:? 1.1 :) E:-lı:ını. t:ılıdl:lt. 
s d v ,::, : , 1 . " ı ~·ını ·üvlenlİst ir 1 4lııı sa:ıtı - Ev h:ıyntırı:ı k:ıırıbi.' o nukut bors~ısı or u gu ~u" e ce · ' ,,, :s • ·. · 

1 

:ıit fiy:ı ı 

ispanyadaki Ecnelli örıüllüelri k~~;.~~".:t~~~k ::~:~eı~~ ~;:;~ ~·i~;.;:; ';:~~'.:.·~~;: 

Buğ-d:n- 1 2 75 

Arn:ı . ----=ı 2 50 
rıı l Bir ÇU\':l.!2 620 - -
lhırı 2 75 
Xohut G 

~--ı---
3 

f'irrnç - :?2 -
~:ıde Yat - ·190- -
Tere ~ .. azı- 85 --

Zc·[tiıı ya!!"ı /- 70 = 
Yün 44 -------l>eri 40 - - ----
Badem 18 / 
H:ıden~i - -8Ü -
ce,·iz 1F ı-

1 Ce•iz içi = 50_ I_ 
!\I :ıhJcp 30 
~lnzi -ıg- ~ 

Ke8me $et.fil 35 -
Tozşeker 31' -
Knhve 118- -
t'abnn 42 -

Ankara 24 Radvo: v..;n ve .AlnıHn gö
isP<lnvada Zafer-~e- ;lüllüleri geçid res-

" C7 

Çİdi 12 1\la vısta va- ıni nden sonra isp·:nı-

resi -Halke ı inden ııal~lcn ke:-tr<ısı .' ef: IIa:-:ıu F ·rit 

18.3o·Proğ'r:ım 1 Aıııa· . ı Çocuk 
18,35 Mii7.İk Oda nılizigi • ~~:30 l\Jiiz.ik Neşr>li pJ:ık-

-PI Jar / ., .; 
1 D,00 IConuı;;ına 

H>, tfi Tiirk ııı iizig-i F:1sıJ 
heyeti 

2:~.00 ~füzik C:ızband ı·ı Çocuk Esirgenıe Pi laca k ve ı:..;pa n- v;ı) ı terk cdecd~
)'nda hu1urlC.n ital- 1 tir. 

~0.00 ~I~'nılekct saat :ı , 

2;3.4.>:~4 Soıı :ıjarıR. ha- Kurun1u Genel nıer .. 
lırrlı•ıi "e ":ırıııki J>rolS-. l 

• 
0 'ezi tarafından çı -r:uı ı. 

'--Hikaye: 

Baban erede? 
Yazan; K Behnan Şııpolyo 

-2 

' Annr .. ballı çiı;ekleri 
~llıdiktPıı sonra. yrşil ot
iltırı :ırnsıııdarı Pbrgiimc· 
~j 

ı kuzu kul:ığ'ı toplarız, 
~k .• ·auı sen baııa ,·enıek ) . 
'"Parsın olmaz 1111 anne? .. 

....... nıur ya vruııı ... 
' Ne zaıııaıı gideceğiz?. 
' Ben :aııa haber ede
ittı. lıavdi son oyıı:ı.ınağa 
it • ... 

~·ino 

Bağırsınlar ... seni yarı. 
tıııuan :ıvırsınlar: fakat 

eı . . 1 ıı sc\'en arırıerJeıı ayıra-
a.ııar ya! .. 

Çocuk: annesinin boy
nuna atıldı.. ÜJ~iiştiil«'r, 
~:n l:lıı tekrar ovnaınal'i·a 
> • • M 

g-itı İ. 

Öğle 'aktı. ~:1ylftıı 
ter içinde e'·e geldi: 

_ .\ıme k3rnıuı acıktı. 

_ Gel ömrümün :on 
ıııen'C' i... biricik Yanum. 

~ . 
'l'erlemiş~iıı terlerini sile
yım ... 

.Ş:ı> lan anncsiııiıı kııca
<rıııa :ttılJı. Annesi cllerile h 

tııı !erini sildikten sorun, 
, ıkı sıkı çocuğuna ~:ırıldı, 

öptü... doymadı tekrar l 
öptü: 

1 - Ya' ruırr. yern<'ğ"i ~·i 

1 

yPlilJI. b~ık Ran:l ııe \'l·re. 
cı·t!'im .. 

Anııı nP ,.t'rerek~iıı? .. j 

1 

I 

1 

So\ lPull nı. 

1 
_ ~iiyll· lıeuiın Şl'ker 

anıırm .. 
1 

- Bir iı 'k kırıııııı ka 1 
difc kıııu, lıeHı de ir;: ya-

1 
I 
J 

kuıla dol 1... 1 

- Anne ı.ncdeıı l.ıul- j 
durı? .. 
_ Ha lıan ~ündeı ıniş .. 

Aııııeeigiın u kutuyu 
göştrr .. 

- Y<'tm t:.ıimizi yiy"liııı . 
... onr~1 .. 

Beraberce diz rökUJJ 
• l 

:ına oğul, bir kapr<ın iba-
ret ycmckleriııi yediler. 

- Haydi anne getir .. 

Artc·k, dolalıa doğru 
ı;itti. AyJ:mJaııheri çocu
ğuna Lir tPk ) t•ıııiı: ,·ere· 
mi~ en aıınc dol:.ıptmı lıir 
nar çıkardı. Büyük lıedi
yesiui uzatt.. 

Şay1fın: 

k,ı rılrn~l kta olan 
( ç:ocu k) adlı dergi
nin (135) Sayısı Çık-

- Aune bu ıı:ı.r.. nıışt ır. 

- E'"'·t '"" vrııın. ti u 1 bir / Yurt va v ru lıı rın ın 
kadının durak, 'kadift'li I l I J( l 

1 srığ ı (, sosya . ü -ziimrüt kutusu bu olabilir.. '° 7 

karıııca k:ıderince .. 1 t ü rcd durun1larının 
inkişafına hizmet 
eden bu kiynJetli 
dt'rgi yi çocuklara 
çrcukl u ana veba
bal<-!ra tevsiye ede-

Şryl:'.ln, hu hir tı>k 1 
narla~ altııı haziııel<'riııe 
rııalik olııııış giLi, SC\'İIHli .. 1 

di~JeriyJc narı; kırdı: y:111-
sırıı aımesiııc uzattı .. 



iDAREHANESİ 
Ealrl Hallıre'ri Bta .. l H.-. f Daire 

Teliraf Adresi 
Mardinde "Ulus Sesi,. 

Ana 
Çocuk Esirgenıe : türel .durunılannın 

Kuruıuu G enel ~ler- 1 inkisafına hizmet 
1 • 

kezi tarafindan çı- 1 eden bu kiynıetli 
karılmaktn ola n 1 dero-ivi çocuklara 

~.; 

(Ana) adlı derginin c,·oculdu ana veba-
(15) Sayısı çıknnstır ı.:. ı t · l - . tıa ara a vsı ve C'l e 

Yurt vavnılarının · .,. rız. 

Sağlık, Sosyal Kül-

Türk evının se- van bir ev. Cocuk-

Umumi Ne~riyat ve Yazı ı,ıerf 
Direktörü 

~ı. Siret Ba~·a: 
Ilaaıldıiı yer: (ULUS SESi) Rasnnevi 

n O lk Öğretim . Y U R T O A ~ ! 
1\laarif Vekfıleti-

nin haf talık olarak 
çı k<l rn1a ğn devanı 
etti<ri <İlk Öcrretiın) 

b ~ 

gazetesinin (u) ncü 
nüshası da ~latba-
an1ıza gelnıiştir. 

~1uallinılerle tn
lebe lerinıiz için fay
dalı yazıla r)a süs
lennıiş olan bu gü-
zel ~azı:tev i oku-

•~ ' .1 

vucularınııza hara-., 

retle ta \'Sİ \'e ede-
~ 

Türk Hava 

Kurumuna 

Yardım Et 

Bu yardım en bü-
. 

refli ana nesi ki !er-
dir. 

~ ,.... ......, 
~ 

w .. 

suz bir yuva kadar 
tadsızdır. 

~ 
'...+-4 Kavanoz. kava

noz reçelleri. şişe 

şişe şuruplrı rı ol nıa- 1 

Bu güzel anane 
nıizi ynşatai11n . 0-) 

C/)tı 

Q) yük biryurd bor-
YuvC1nın sa~dct ve varlığını doğ·urnn. 

Aile düğün1ünü kuvvetlendiren çocuktur! 
Çocuğu sev. Sevilınekten nıahrunı bik< s 
vavruları dn hatırla Yılda bir lira ver ., 
Çocuk E"irge:ı1e Kurur-nunıı üye ol. 

S&WMZC 

Yurdun en uzak ki>şesindeki Yoksul Yav. 
ruların sağlığına el'i:,wbilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esırgeme Kul'umuna Cye 
olalım ... 

ır::::a CI 

> ' ~ 
e Q) 

;...... 
::1 Q) - c!) :o 

Mar~in Gümrük Satınalma tomisyon ~aşhnlığın~an 
~1iktarı l'enıini fiy:it 

Cirıı.;i Kilo Lira Kuru~ ihale g-iinii --
Un 45000 4604 00 13/5/939 Cunmrtr:si ~aat 9,30 da 

' 
1 . 

l ı 

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

Büyük Piyangosu 
1 nci J{ ... şide:ll ı'l<lyİs / ü3D dedir 

Biiyük İkramiye: 40.000 Liradır ... 

1
1 Bu1Hl:rn l>a~ka: li>.000, 1:?.0CO, 10.000 liralık 
1 ikAr:ınıiyc:lPrlı~ (20.000 \'C 10.000) liralık iki aclct mü

kafat vardır ... 
Yeni tcrtiptPn bir bilet alarak i!;'tirılk dıneyi ih

mal etmc~·ini.~. Siz ue piyangonun ıne~ut ve baı.rti
yarları arasına girmiş olursunuz ... 

A - 45000 kilo Un 13/Mayıs/939 Cunıartı~8İ giinü saat ~),::30 da .Mardin güm- Yurddaşf 
rtik muhafaza taburu karargah binasın<:la sntın alınacaktır. .. 
B - İstekliler ~artnarııe ,~i htır !!Üfl tabur s:1tın alına komİS\'OllUnda o·füel>ilirlPr. 

• <O • 0 

C - 1ite1".liler Uuurı tı:ıııinat ak<:ası olan (::3-!ü) lirası Mardin Giuııriik vezne:;ine 
\' t!yahut lıank:.tya yatırıp \' t•zne uıakbuzile birlikte ş~rtnameııin 4. ncii ma<ldt.'f'İn- 1 K k l k f 
ele yazılı n•sikaları da getirmeleri iliin olunur. · 25/~U/4/ll ı aça Cl 1 yapma, 

1 

• 
l 


