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ClUlml\.Jlırüy~t H©lDk IP©lırtüsü M~cDös 
G ır lYI lb> lYI n <dl a 

Başve''il ve Hariciye Vekili 
Umumi siyaset hakkında izahatta 

Bay Refik Ssydam 

An~ara Halkevin~e 
Verilen n1üsame
re filme alınacak 

Ankara 25 Radyo: 
Bugün Ankara ha I· 
kevinde Çocuk E
sirgenıe Kurunıu 

tarafından bir ınü
san1ere veri l n1iştir. 
lJ n1u mi istek üze
rine bu müsan1ere 
tekrar ed ilecektir. 

bulundular 

Guru~ haricf siyaseti: ittifakla 
tasvi~ etti 

Aıık:ır:ı :!il ~() Ibclyo -
Cıııııhııriyı · t Halk P:ııfsi 

Mı·cli · Uı ulnı bu giin saat 
15 ıe n·is \t>kili Il:ıFı:ın 

S.i kaııııı riya::ıet iııde tup
laııdı. 

~öz ;darı B:ış\'L•kil He
fik :::;a~ d:ılli. uıuunıi :-;.iya 
:-i \:ll'.İyeıi izah t·tıi. l'ıııu· 

mi :ıulh ~iyast·ti Lakııııın

cian hiikuoırtimizin dev. 

Jetlerle teına:,d:ı uldıığuuu 

E<üyledi. 

Ba~vekilin iz~ıhatmdan 
sonra söz alan hatiplerin 
süallerine Hariciye Y ekili· 
miz Şükrü 8ara<;oğlu ce· 

B.ŞGkr& :iaraçoil• 
vap "erdi. Grub hükume
tin harici siyasetini itti. 
fakla tasvib etti. 

Istanbul- Berlin hava 
seferleri Haziranda 

başiiyor 
mt..kavele imzalandı 

Çocuk E-;irgenıe 
Kurun1u bu müsa
n1erevi fi li n1e a Idı-

k
,, d h Ankara 25 Rad)'O: mukavele bu gün t a ra yu r un er 

d k Berlin-istanbul ve ınünrı kale:i t ve n1 u Yer ine gön erece • 
ti r . İstanbul Berlin a ra- h~.1bere Veki li Ali 

..........._ ___ ______ sında muntazam ha: Çetinkayanın hu -

va seferleri yapılınasıj zurile İn1zah1nn11ş 
ıçın bir ııy<lan beri tır. Diğer haberler, 

iç sayfelerimizdf devanı etınc.ktc .olan! .. ı Haziran 93U dan 
müzakere bıtn1ış ve ı t ı baren muayyen 

.... ,- ~ . ..., ..... r~ 

Yunan Başvekilinin Nuttu 
Yunanistan, vatanına do
kunulmasına müsaade 

etmiyecektir 
Ankara 25/2G Hadyo -

Atirı:ıda ıııiilıt•ndisl«'r top
lautı:sıııda Lıir nutuk :ıUy

l'"'yl·n Yuııan füı~ vı·k ili 
Mata~t'.'a~ dt•ıııi~tir ki: 

" Ordusundan ku ,·,·rt 
alan ve lrnınıııla iftihar 
t•dı·rı Yuııaııbtan. \'atanı 

na Joku1111lıııa~rnıı 111\i 

~·ı atlı' ı-ı ıı ıi yı '("· k tir r. Y tı· 
nan ıııilltoti nıt:ıııırıın :-t!· • 
n·fiııe carııııı \"e tıer ~.-yi. 

ııi 't•ı uıf-'ğ·a karar v~r· 

l >iirıy:ıııın kaıi olarnk 
5ullıa giıtiğ'iııi SÜ\' IP\'C

nıt•uı. Yalnız Rtın\I diy~bi
lirirıı ki, iyi bir yol; gi
dilmekte olduğımu siyasi 
\' :ıziyrt göstt'rıııt·ktE'llir. 

Yuııanisıana, isıiklfüı 
,.e mülki temauıiveti h.ık
kında kati temin~t \'f'fİl· 
miştir. 

~·akat şunu unutmayı-

General Matakau 

nız ki. sulhta olsun, harp· 
te olsun bütün millet 
nıerıılPkcı. i:-:ll•rine da\'et . 
edilı'('ek tir.,, 

~lataks:ıs aynı zallları

da ııwııılekı>t ıniid:lf:tası 

it;i ıı t 11 h:--b etlilt•n paranın 
miktarı hakkımla izahat 
vermiş ve diğ'er i~ler üze
rindeki çalışmaları ehenı. 

miyetle kaydetmiştir. 

Çemberlayın .. Gafenko 
konuşmaları 

Ankara, 25 R:ı<lyô -
Romanya Ifaricive N:ızırı 

UafeRk~ dün sabah İngi
liz Haridye Nazın Lord 
Halif aksla yaptığı müla
kattan sonra Avam ka. 
marasında Ba~vekil Çem. 
berlayn ile de bir saat 
kadar görüşmüştür. 

Bu görü~nıcyi mtite
akib Avam kamarasında 
Çcmber1aynin odasında 
toplanan kabine iki ii~~ 

saat kadar miiıakeredc 

bulunmuştur. 

n1üddet le ~;eferlere 

başla naca ktır· 

... -

Dcy 1i telğr:ıf gau~tesi 
diyor ki: Gafcnkonun Lon· 
<lr:ı. ziyaretinde, 1ngiltere
nin bir tecavüz halinde 
Balkan milletlerine ne de
reeede yardım yapabile
crğ'i tt>tkik l'UİIPcektir. 

l>iğ'er taraftan Gafen
ko beyanatında ~unları 
sc ,, lenı i:-.tir· . . . 

Pariste olacağı gibi 
Lonurada <la yapılacak 
~ry makul Lfr teşkiki me. 
saiyi tetkik Ptıııektir. 

?\[ı·nıleketimin istikbalı 

i<:in daha nıfü·ıııme&a ola
rak dönı>cPğinıi ümit edi: 
yorum. 

' 
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İlçe Röportajları: E IR Ve 
i ç lnuiliz Hey' eti 

omanya~a 11 .ı B ı:; .'l L E il i 

Ma rı ve Bele -
işler· 

ye 

enı ü~ürümüz 

Ankar:ı ~~ Rndvo: 
Bir İngiliz ht>y:eti 
Ron1anyaya geJnıiş. 
tir. Hey'et iki nıenı .. . 
leket arasındaki t.İ-

Nusn;rhin (llulınn-irimlzrlcn} 

.McrkPıde mııht('Jit lıir ilk 
mektı'fJ vardır. Bir kısmı 

köylerde de yeni u,ektt•p 
yapılma ·ı düşliniHıııcktt· 

dir. N usay IJi n ill· nwk r r
bini n 23 ii kız ulıııak üıP· 
re cl·man 114 ta!f· 1Je8i 
vardır. Beş sınıflı olan 
bu mektep 3 üğrctnıen 

ile idare olunmaktadır. 

Mektebin grçcn sene 
sınıflarını geçen t~ılc>Le

Jcrinirı miktarı yiizde yer
miş ~di. Bu sene bu ınik 
tarın artacağı tahmin olurı
ıuaktatlır. Hu neticeye gö 
re Xusnybiııdc kültiir sc,·
gU ku\'\·ctliJir. 

Xus:.ıybin mektebi IJ;ış 
oğ'retrneni lıfu~a Devrimci 
avni :z:.ımanda ka1.anm 
u~anrif memurudur. .Mek
tebiıı 4 ve 5 nci sınıfla-

rma ela ö:!rC'tmen 
Oguz hakıııaktadır. 

A;:;;ım 

I3u ark;ıd:ışhır tale
benin içtinıai "'' milli kiil
türleıiııe tauı bir iııki~af 

vermek huısıısuııdnki ''a
zifelerirıi JUU\';ıff.ıkiyetle 

başarııwğ"~1 ~alı~rnakıatlır

lar. 

Belediye ·şıeri ve 
sıhhi vaziy t n~ 

safi ad: ? 

t<l.ır<· fttHirlcrinin reisi 
bulıırıtluğ'u Xus:ıyLin Ur-. 
Jediycsiııirı küı;iik 'e gii
zel bir tfo ıııezlıahası ''~lr
dır. Burada usulüne uy
mak surt:tilc Koyun ve 
Kuzu ke. ilir. Kasabada 
iki tarı, kahvehane var. 
dır. Burnlard:ı Radyo d\ıı 
}Pııir. Son güuh'rde l>u 
ralarda da sıhlıi tertiha· 
tın alınınıısma öııeuı 'e 
rilımktcdir. 

Yeni y:ıpılan ,.,, nı

pılac ık ol:ın binalarııı da 
8ıhlıi dunımuııuıı ~iıııdi

d ·ıı ı!U~iioiildiiğü söylcn
ıılC'kte<lir. Nu:-a~ bin zen 
ginlPrin !P, 1 A lıınC't 'I':ı n, 
ve Ahmet Suna! ismin
deki tüccarlar taraf mdan 

g-iizcl bir otel in~a ulun
nrnkt:Hlır. 1 >iğ"<·r t:ır:ıftan 

kasal.ı:ıda bir lrnç taııt· 

yerıi dükkan iıış.ı·ıtı bi
tirilmek iizrrdir. Kasaba 
<;:ır:;;ısıııııı \'t'ııirlı ıı inşası 

iı;in ilk :ıdını atılnıı~ bu 
lımın:ı ktadır. 

~lünha 1 bulunan 
Gü nrük ~1üdürlü
ğünıüz · terfian ta
vin edi k·n B·t v Ha
;-ni t AtHsov bundan 
hir k:ıc aün evvel . ,... 
v "n i v ı zi fesine baş~ 
)an1ak üzre i"tnn
buldrın şehrinıize 

~elnıiştir. 

Yeni Gün1riik 
l\lüdürün1üz B a y 
Banıit Atasoyn hoş 
geldiniz der, Yeni 
vazifelerinde ken -
dilerine nnıvaffa -
kı vetler <l i )eriz. 

cari nıübadele iş

leri üzerinde tetkı
k~ı tta bulun<1caktır. 

lngiliz [lçisi 
Ankara 24 Radvo: 

"' 
Perağın Alnı;-nıla -
rın tarafından iş. 

ğalini nJÜtcakip, 
Beri inden a vnlcı n 

~ J 

Nuf:a~ himle bir de kü
çük Sebze hali vardır. 

Bu meınlekı•tte Sıtmadan 

maada bula-.ıcı denelıile

cek hl'r hangi bir haf:t:1-
Jık 'oktur. Bıı h .. ! · g-üı c 
buraııın sıhhi ,·:ı'l.İyı'ti 

ııomrnl ~ayılır. Sıtıııanııı· 

ayırlı bir teşeb •• us 
lngiliz elçisi vnzi-
fesi basına dönnıüs~ • • 
tür. Fransız elçisi-

da örıiine 
şiıııtfül<'n 

mı~tır. 

fT('('llıf'k ,.,. . 
t11rtilrnt 

İiZl'I C 

alı ıı-

~1cmnuniyt·ile öğıen- ı ra ile Akrep alarak illllıa 

ıliğiınizn gün· ~l'lıriıııizdt.! PttirPcek ol:ın bu c<'ıııiyeti 
de dönecektir. 

Akrep imha c<'rııiycLi ad- C. :\1. Cıııııınişi A~ır ı\k~ıı. Aimanya 
1 lı bir cemiyet kurulmuş 

l. N. Gökcr tur Taş ko' uklarınfla 'e 
pi::> yerlerde ~aş vaıı lıu 

ınuzir lwvv:ınların bilhas-
" 

Bonne Tatares
koyu kabul etti 
Ankara 21 Ra<l \'O: 

~ 

Fransa Hnricive 
N ı zın l301111e, dün 
ö~leden sonra Ro
nı::ınya büyük elçi
~i Tatarcskoyu ka
bul etn1iştir. 

:sa Çocuklara 'ıırar:ık trh-
l!keln irnt ettiği ınalfim
<hır. Bu h:ıp·anlarla mii
caclele Pdik1iğ'i tak.tirde 
bu tı'lılikeniıı kalk:ıcaµ;ı 

tn hiidir. Nrtl·kinı 1 >iyar
lınk ırd:ı pt:>k fazla olan 

ı Akrep dr,·:ımlı nıüeulelP 

nPtice:ii bugiiıı yok dene
CPk derecede at.alıılı~tır. 

BPlcdiye 'c lıusuL i irl:ı.rn

uin y:ırdımları 'c azala
rıııın ,·rr<= CPklrri :ıidatla 

varidat teıııin edl•rek p.ı-

• 

Müzik Kursu 
Ortaokul l\1 us iki l"edrisa ta 30 Ni-

Ç>ğretn1en i Sabri san IU3ü P~-1za r gu-
01.3 ip tarafından nünden itibaren baş
haftanın iki günün- lanacrığındtln arzu 
de [ Çarşan1ba ve eden Bayan ve Bay
P:ızar günleri sn~lt ların IJalkcvi idare 
ikide J ı t<:ycnlere nıcnıurlu,~·unn 111u

Ken1an. ~1andolin, r:ıc~ıat ederek isi111-
Sol frj ve n1u : ki ne l lerin i y<-1zdırnıa in rı 
zeriyatı dersleri gös-! Halk vi .haşk:ın!ı
teı-i lecektir. ., ğ·ında n T"'C'"' ed i 1 -

n1ektedir. 

A:rır Ceza Azası Ifif:l't'\' Er-i" 

dem ve FahrikaWr Hifat 
ve arkadaşları kurnıu~hır-

Cevabının bir nll• 
muıaesini de Mısı· 

ra gönderdi 
dır. E\'rakı ınatbuası Ju-

z.ırl:ıııınakta oları Cl·ıniyrt 

bir iki güne kadar f<ıaliyc
te O"rcecektir. Bıı Jıayırlı 

Ankara ~4: RaJ,·o: ,, 
f(a hi rede çıkan El-

t:ı • • 
ihsan gazetesine gö· 
re Almanva l~uz-.. ceıııiyete hız vPrıııek ic;in 

Mardinli hem::;Phrileriıııizin 
:ııa kaydo<.lilıııt'lerirıi dil<•r

ken rniirsf'i"lerirıi df' lııı 

f:ı~·dalı tP:;ebbüsleriııdeıı 

• dol:ıyı teorik ederiz. 

ve itin ınes~ı jı rıa kar
şı hazırladığı bir 
cevdbı ~lısıra da 
g öııdt: rnıiştir. 

Gazi !rnl fa' ir ~ocuklarına yar
~ınıda ~olunanların listesi 

l.lra 

2 
•) .... 
5 
1 
1 
5 
2 
1 

1 

1 

1 

Kr. -
Nuri ~:dih \"'ardırııc·ı 

Xurt>tliıı Y:ııdııncı 

Abdülğani ve Abdiilkadir 
Kemal M unğ'an 
Yusuf ,.c , ı·liın Devli 
Şevkt•t :::5irıcar 

Eczacı Üuıer 'e C'eıııil 
'l'tıl:Car Cemil Güıwş 

öO 'fiiecar 5iiı t1i Ha~ ı1ar 
Falıril\:ıtdr Rif at G ü ''Cll 

:?5 Abdulvc>lwp gclnH·di 
..Mü.teahlıit Ail'lıınot Aysoy 
Hıdır Co\kun 

50 1-~ :ıh ,1eci 1 brahim 
~t>lızrci .Musa ogln .\lı 

50 Yardımcı AhLIHJlrndir 

Sonu \"ar -

i 
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Venedik müzakereleri Türtiye ra~yo~if üz yon Postaları 
Ankara :2.1 l"(Bdyo: / durrunu vazn1a kta-R b w 

• 
0 ·11ı:ı: Al.-ş11n g1. dırlar. Bir gflzetede. 

~ete eri, \'enedıkte B~rlin-l~oına nıih 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
Uzan Dalj-a: Hi3H ııı. 1S8 Kes. / 1 !?O K vv. 

ın.'i4 nı. 151!l5 Kes./ ~o K\•v. 
31,70 uı. H-!G3 Kes./ ~O K V\', 

ita' "'l ·vu o·osla \'\•t:ı . li ~': 1 7 . " vennın yenı ve nıcr-
•rıcıye N:ızırları- kezi bir Avrupa ku-

-----
Kısa Dalğa: 

111 n ı .. 1" . · ı 
.. 11u a l<a t ı e ınt ş. r· c·ı o 1111 ı~u O'l n1en1 ()' l 1 ı 1 ., < ..... • • c 

~~ 0 nıa 'tadır. leketleriuin tabii 
G ı· t 1 1 ·· 

Bu günkü proğram 
)·" c ze e_ :r, )U nıu- rollr-\rana döıecek -
ı«katın 1 una hav- Jerini vaznıaktadır. 
~ '\ s ı na i l k a <l ı nı o 1- -

Ingiiterenin Akdeniz fiiosuna 
mensup harp gemileri 

... Ankara 23 l~ad\'O: 

12,30 Proğ"ram 

1~,05 'l'iirk nıiiıigi-1'1 

l:J,00 )leınleket Saat a
yarı, ajans meteoroloji ha
berleri 

Ingilterenin Ak~ie
niz filosuna ınensub 
32 parça hnr p ge
n1isi sarJd t\kdeniz
de n.1a oevra yap-

Inğilierenin Paris 
büyük elçisi 

13:15,14 Müzik Hiy:ıseti 

Cumhur Bandosu - Şef: 
İhsan K iiııçer 

17,30 1nkilftp tarihi dnrs
leri-Ifalkcvindeıı nahlen 

nı,tk üzre ~la itadan 
a Yrıl ınıstır. 
İngili~ gazetdcri 

g<'Çen da fa o-arpte 
b 

Ankara 2J R::ldyo: 
İgilterenin Paris bü 
YÜ k elçisi 1,a vva re 
w w .; 

iJe IJondn ya gel. 
, nıiştir. Bugün yine 
j T <ı yy<-a·e ile döne
cektir. Ya palan ına nevra-

lcırda n sonra Akde 
nizinşarkında yapı- ı 

Ja ca k bu ına nevra vı 
tabii <>"öri' orJar. b .; 

"---Hikaye: 

Babam Nerede? 
-3 

) aznıı ; E Behnan Şapol~ o 

- H:ıydi sen Yiıır. o' . I c·nt:ırı tftzımdı. l>üşürıclii, 
tıaıııaı-ra "İ;, berı ~ !'arıa k.ız soıır:ı :ıy~ığa kalkarak san-

:trk:td7lşl:~ınıu oynadığı {: dı~ır~ ~çiıH!c•n gc>li.llik cn
LetJekten hıılunıııı. t:ın-:ıııı \·ıkardı. Ucuııu 

~ l"' . k ,, •.-ıey arı yıne so -aga 
~l~tı Mahallenin kız ~·o · 
~llkl:ıriyle oyııamağ'a b:ı~ 
ı<ülı. Onların sfü•lü l>eh k-
l• • 

1 tı "ardır. Onlar kucak-. 
<ltına:ı belH~klı1 riui m·u. 
tı.ı~·orlar, ninniler sii):Jü. ,, 
·Otlardı. Şaylfm boynu 
huk··k J. u · bunları SPVr<' ı-
\· ' . 
L~ltdu. Aııne kalbi .. lı;iı~e 
bit kor uü,.tii .. (~na ... bı~ 
h ebek yopınalı ıdı. bskı 
l'ılertlen bir bebek yaptı, 

ııı:ı ka~ı:ı ki.' ·nek, lwbeğ'c 
hir güzel entnri yaptı. 

Sonra yastığrn üzerine 
oturttu. Girn uçmak iiıerc 
id . ~.ıyl:ln geldi. Genç 
anne bliyük bir m·şc ile 
kapıya ko.,tu: 

_ Şaylfrn, l>:ıb:trn sarıa. 

bir ul!bek gönderdi.. 

_ Anneciğim, nered(·? .. 

_ OJad :ı, yastığın ü:; 
tüııde .. 

J 8,35 M iiıik V irtlıozlar 
-Pl 

18.30 Proğ'ram , . 
18,35 .Miizik Virtiioılar 

-Pi 
19,00 Konuşma Çocuk 

c. irgeme kurumu Kukla 
1B,15 Tiirk müziı,{i Fasıl 

heyeti 
~o,oo ~lt·ııılekct saat a 

' y:ı~tıkta oturuyor. hf1 mı>n 

kaptı. Soııra kizlanları iiğ· 

rendiği ninnileri, o da 8ÖY

lcmeğe lwşladı. 

Ak~•tm yempk]eı iııi 
Y{'ılill·r •.. ~·wlfııı kucarı·ın-• • r.ı 

da bebe!.!'İ, nnııe~inin ırijo·. 
~ ~ t:> 

sünde uyudu. 

~a~·1:1ıı lır>ş y:ı .• ın:ı 
girıııi~ti... Fakat. :ıııııePİ 
giin gt•<;tikı;e <;ükiiyor .. 
niyor. '"'sik. kı>sik (ik$ii· 
riiyorılu. Nilı:ıyet yat:ığa 
dü~tii .. ŞayUırıa kim ı a
kacaktı? Annesiııin yaııı
na geliyor: 

- Anne babam ııarede? .. 

Diye hep soruyordu .. / 
Kl'~ik lıir ses: 

- Bt•ıı gidip onu gct.iıc 
cp:tj ııı . 

ı:ı 

- Aııne ı;:akın gitme .. 
Sonra sen<l'"' gelınez:3iıı! .. 

yarı, :ıj:ıns ,.e rnı·jfloruloji 
haberleri 

20, 1 G Tiirk nıil:ıigi 

:? 1.00 Konu .. ma Çocuk 
esirgeme kurumu 

21.15 E~lı:ım, tah \'İliit, 
kaıııbiyo -nukut lıor8ası 
fiyat 

2~ ,25 Neşeli plaklar-R. 

21 ,30 i\fiJzik Raksa.fon 
solo-Ki hat E:ı.t•rıgirı 

'J;_) -o '1 "' "l yr ı· 1 k ........ ,:.> .. t U7.l ~ ·'t'~C 1 p a ·. 
lar 
~2.00 ~liizik Kiiçük Or

kt•stra-~ef: Necip Aşkın 
yarı, 

23,00 M iizik Cazbarıd 1 'I 
:!3,45,24 Son ajans, ha

bHrlt~ri \'C yarınki Prorr. 
t:ı 

ram. 

- Anne 
suıı! .. 

yine ağliyor. 

Komşu kadınlardan 
biri::;i bu giinlerdc bu dul 

kadının ~vinclen çıkıniyor. 
uıı şehit füle~iui yalrıız 

lnrakmiyortlu .. Aytek g-it
tikçe ağırla~iyor .. gazleri
ııi: odada ayn:ıyau c;ocu

ğ·ıııı .don nyırmiyor .. yalnız: 

- Yavrum F::ırı:ı em:ı. 
net .. ona lıir ba:,a l.ıul! .. 

İhtiyar kadın ağlaııı:ı. 
yn ba~J:ıdı: 

- Kızım elbf'fte iyi olur
sun Bir işe girl'r, çocuğu 
büyütürsün!. 

Kesik bir ses: 

Hiç znnnrtmiyornm ... 
Ya· rııııı ana:::ız d:ı kal:ı 
cnk, Şaylfuı vicdanına 
erııanet! .. 

Sayı 1205 

günlük 
-PİYASA~ 

Bui!o:ıy 2 ı 75 
Arpa __ 2_ 50 
Cn , l3ir ~·uval) 620 _ _ _ 
narı 2 75 
Kohut 6 

~--ı----

3 --Pirınç _ 2~ 

'-'"de Y~t_ _!10_ I 
Tere yag-ı __ 8~ __ 
Ze\ tin Ya,!ı 70 

' . ' .. __ --
Yün _i±_f-
l>f•ri 40 l-
Haııenı ıs 

--- - --
Badeıı2.... içi _ 8{) __ 
(.;eyiz 18 
Ce' iz içi 50 - r-------
l\I ah lep 30 1 

~1nzi - 19_ ıt= 
he .. me ~eker 35 ----
Toz ~Pker 31 \ 
Kahve ı ıs 
~:ıbun 4.:! ı-1-<.':ty 3°t0 
l\.~ıru iizliu~- 20 --- ----- --~ 
Pekmez 15 
Hnl 1 50 

Çocuk 
Çocuk Esi rgenıe 

Kurumu Genel nıer .. 
kezi tarafından çı
kanln1akta o 1 a n 
(Çocuk) adlı dergi· 
ni n ( 135) Sayısı çık
nı ıştır. 

Yurt vavruJnrının 
s~1ğlık, sosyal J(ül
t ürcl durunılarının 
inkişafına hizn1et 
eden bu kiyn1etli 
dergiyi çocuklara 
çocuklu nna veba
bahlra tevsive ede-

"' . 
rız. 

YılOa ( 1 J Lira 
Her güıı binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sil geme kurumudur. 

~Qnku" ba ı·a ovuııcak ' .. ~ .. 
;aPuıarna. nn bilmi~ ordu. 
~kut Lcbcğe bir süslü 

:;nylflrı SL
1

\ incn·k, oda-t Kc~ik bir öksürük ... 
ya koştu. Bir güzel bebek gözyaşları ... Şaylfuı: 

Yılda lira ve. Ço
- Sonu var- cuk Esirgeme kurumu

na üye ol. 
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Teltraf A.U..t 

Mardinde "Ulus Se~, ULUS SESi M. Siret Bayar 
Ba•ddıiJ yer: (ULUS SESİ) Buımeri 

Ana 
Çocuk Esirgen1e 

Kurun1u Genel ~ler
kezi tarafinda n çı
karılmakta o 1 ~ n 
(Ana) adlı derginin 
(15) Sayısı çıknıı5tır 

Yurt vavrularının 
.; 

Sağlık, Sosyal Kül-

Türk evının şe

refli anane~i kiler
dir. 

Kavanoz. kava
noz reçelleri. şişe 
şiş· · şurupları ol 11ıa-

türel durun1ların1n 
inkişafına hiznıet 

eden bu kiynıetli 
dergiyi çocuklara 

çocuklu ana veba
balara ta vsi ve ede ., . 
rız . 

van bir ev. Çocuk
suz bir vuva kadar ., 

tadsızdır. 

Bu güzel n na ne 

nıizi y~ş:ıtalım. 

Yuvanın sa::ıdet \ 'C varlığını doğuran, 

Ailt:> düğüınünü ku\'vetl~ndiren çocuktur 

Çocuğu sev. Sevilmt-kten mahrunı bik« s 
yavruları da hatır la Yılda bir lircı ver 
Çocuk Esirge:ı1e Kurumuna üye ol. , 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav
ruların sağlığına erişebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esırgeme Kurumuna Üye 
olalım ... 

Mar~in ln~isarlar Y U R T O A ~ ! 
Müdürlüğünden 

Mardin inhisarlar Mü-

düriyetine gelecek şart . Tu·· rk Hava namede musarrah inhi-
sar maddelerinin istas
yondan Müdüriyete ve 
müdüriyetten istasyon, 
Diyarbakır, Cizre, Mid-

yat, Nusaybin, saYur. Kurum Gercüş, Kızıltepe, Derik u-n a 
Memurluklarına gönde-
rilecek ve memurluk-
lardan gelecek emtaa-

1 nın bir senelik nakliye-

si 2B/4 /9~rn tarihinden Ya rd 1 m Et 11/5 ı9:i9 tarihine kadar 
on beş gün müddetle 
açık eksiltmeğe konul
muştur. taliplerin şart

nameyi görmek ve pey 
sürmek üzere 11/ 5/ 939 1 B d b •• 
tarihi~e müsadif. ihale u ya r 1 m en u a 
yevrnı muayyenı olan 
perşembe gününden ev
vel Mardin İnhiFarlar 

müdüriyetine müracaat yu·· k bı·ryurd bor-etmeleri ilan olunur. .,. 
'".!.fJ / "!.CJ/-2 / 5 

Asliye 
Mahkemesinden 

ı\ 1 a r<l inin 1 ati fi\' e 
nırı ha 1 lesinden ah- 1 

d u I J a ha t o ğ· I u lı :uı -
na tarafından açılan 
nıirasçıhk davasın-
da vereseden verd~
nın kocası nıelkioin 
n1ahallı ikameti 
nırçhul olduğu bil-

cudur. 

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

Büyük Piyangosu 
.. ---·----··--------.. ı dirihniş ve nıerku 1 nci l(eşide: 11 ~ta yis / 939 dedir 

•••••••••••••••••••••••••••••••--•••••••••••r••• ............................................... ~ .. ., 
•• • 
!5 Y urtdas! H .. , ... 
•• •• •• •• 
i5 KURDUÖUMUZ FABRİ· i5 •• •• •• •• !! KALAR VE YAPTIÖIMIZ f~ 
•• •• !i DEMİRYOLLAR 5! 
iı ~~ 
ı: Hep olusun biriktirme &ıUeUne :·· 
ı: dayanır. :-. 
•• •• 
ii Bu gücü arttırma.k hep senin !! 
il ı· d d' :: ı: e ın e ır :: .. ·~ ........ ,.,.&•••········,·············· .. ••••·•· ............................................... ~ 

nıun terekeden nıül-
kiyet veya intifa 1 

hakkini isten1ek ü- il 
zere kendisi ne ilanen 
tehi iğa t ifa si ne nın h 
keıncce karar veri
lerek nıuhaken1e 22/ 

Büyük İkramiye: 40.000 Liradır ... 

Bundan L>:ı:;-ka: 15.000, 12.0CO, 10.000 liralık 
ikraıniyelt: rlP. (20.000 ve 10.000) liralık iki adet ıııü
k:Hat vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak i~tirclk etme\·i ih
mal e tırıcyin i.~. Siı de piyangonun ~esut ve bahti- • 
yarları a.ratiına girnıi!;' olursunuz ... 

- -~ - ~ - - • 5 9;:S9 gününe brra
kılnıış olduğundan 
n1ezkur günde bil.: 
veka le veya hilasa-
1e rrelnıcdio-i tClk· 

Yurddaş! 
l") ö 

dia·de n1ülkiyet hak-
kını ka bu' t·t nıiş sa
yılacağı ilan olunur 

Kaçakcılık yapma! 


