
,, 

Sahih ve Başmulıa.ıriri 
SİRET BAYAR 

\tenııekeı menBfilne aid yazılımı 
8&yf&larımız a;ıktır. 

Sayı 963 

17 Haziran 938 
Cunıa 

Basılmayan yazılar geri 
verilmm. 

-::_SİYASAL GÜNDELİK TÜRK GAZETESİ = ..... ,.. 

Sayısı 100 Paradır. 

Onblrlncl yıl ...... 

Celal Bayar Hütômetinin 
(~onomik faaliı·et ve muvaffa~ıretleri .. 

Balkanlarda ve yakın 
Şarkta en buşta. ba-

~~ a?1ili olau modern 
.. Urkıyede beş senelik 

ıozıu bir pla.nıa temel
eşt· · ırılı o ekonomi kal-
kınma Hlanındaki iş
~~nlikler, her gün yeni 
hır başarı ile inkişaf 
e~mekte ve inkişaf tat
bık edilen ekonomik 
tedbirlerin isabetini gös
termektedir. 

yonel bir şekilde çalı
şıldığını şükranla gör
mekteyiz. 

Yeni kurulan fabri
kalarımızda yalnız yer
li ilk maddeler işlen
mesinin esas tutuluşu, 
m e m le ket ı m izde ilk 
madde menbalarmın ço
ğ<:Llmasına tşıklı bır yol 
açmıştır. 

Dokuma, madencilik, 
selliiloz, çinicilik ve 
kimya gibi beş endüst
ri şubesinin ön iş ola
r&k inkişaf ve ikmal 
Cumhuriyet hükftmeti 
için bir ülküdür. Bu ül 
kü ile halkın is lihlfıkini 

Memleketin enctfü;t
rileşm ~si ve ziraatın 
genişlemesi yolunda Ce
lll Bayar hüktlmetinin 
sarfettiği gayretlere kı
sa bir göz atılırsa, dün:a ekononıık buhranı 

1;krş1ısı.nda ra-.tıanan güc- temine ve bu güne ka-

l 
erın ortadan kaldı- dar istifada edilmemiş 

rı ması için saT"folunarı olan topraklarımızın 
enerjiye hayran kal- zengin yer altı servet-

dn~am akmümkün değil- !eri madenciliğimizin 
ır. inkişafına tenıPl ola· 
. Beş senelik ekono- hilecek bir Yaziyete so

~~k kalkınmada . en- kulrnasına çalışılmak 
d~stri ve ziraat cephe- tadır. 
~lnde sağlam bir iler- 937 Yılı içindeki bir 

Atatürkle 
İngiliz krah 
arasında 

Majeste Jorj 

Ankara 1G A. 1\. -. 
lnğiltere kralının 
t'oğun1 yıldönün1ü 
nıüıı~ı st>het ıle Ata
t ürk ile kral jorj 
arasında tebrik ve 
t: şekkür telğrafla

rı taati edilıniştir. 

Kuruluş yılı ı Aj!ustos J927 
an 

Bayan Sabiha: Gökçen 
Balkan turuna çıktı 
İstanbul 16 A.A. - Bükreş ve Atina-

Ta vvarcci Sabı ha da n alıntın h a berler 
Gökçen, Bcdk~ n tu bu n1cn1leket ler nıa t 
ru ıı u yrıpın:ı k iızre hu;.ıtının genç tay
saat 7,20 de tayya- ya reci hcıkkınd: ı çok 
rcsile Ytşi lköyden t<ıkdirkc.\ranc neş
han ket ctnıiş \'e , riyntta bulu nduk
saat 11,25 te Atina j lanın bildirnıckte-

1 di I'. ya varnuşı ır. 

·V alensiya liınanında 
2 İngiliz, 1 Fransız vapuru 

bombalandı 
Ankara 16 A. A. -

Valensiya liı11anın11 ı 

dünkü bornb<lrdu
nıanı esn••Stnda Bi
f cıra veTurshın is-

nıindeki iki İnğiliz 
VC\ puruna isabetler 
va ki o1nıuş ve bun
h1 rda n birisinde va n .,, 
ğın çıknıış ise de sön· 

Hami~iye hman~anının ziyareti 
düı ülnıüştür. 

eıne hedefine doğru milyon 588 bin ton kö 
Şose Vl~ köprülerin ku- mür istihsalmın gele-
~tılma~ı: demiryol şe- cek üç yılda ~ milyon İskenderiye 15 Ana- : etn1İş, ziy<l ret iadt·-
ekesının on bin kilo- ve Bakır istihsalının 20 <l l . d" I . 

Valcnsiva 16 A.A -
Dünkü tayyare bon1 
bardunıanı esnnsın

da bonıba isabet 
etnıiş okın Fransız 
b;lndıralı l{ ar be r 
;uilı vapurda yana
rn k hat nuştı r. 

tnetre k bin tona çıkarılmak az- o u ~Jlnsıııın hu- e ı n1işttr. 
nı . .Ye çı arılması az. 

ı, bır çok limanları- mının ekonomik haya~ susi n1uhn biri bildi- Ha n1idiye konıu-
nuzın genişletilme te- tımızda doğuracağı bü- riyor: tanı dün gece Bt"le-
Şehbu·· a\ · T' .:vük varlıklara kavu-

• 
0 erı, ıcaret ge- Ha ınidiye kon1u- diyenin vt>rdiği zi-

~llleı·inin çoualtılması şacağımız güııh r:n aı · _ 

1 
edere varış hızzmı an- fesinde bulunuyoruz. tanı yanında Türki- yafette h <lZtr bulun-
atrnaya kafi birer mi- Siret Dayar ye konsolosu oldu- ırıuş, bu gün de kral 

sal teşkil eder. ı---------ı ğu halde Jeniz ku- tarafından kabu1 
Yurdumuzun en bü 1 H Fransız gazetele

ı·inin neşriyatı Ytik geçim kaynağını rat.ı eyeti n1andanını ziyaret olunn1uştur. 
~ıraat teşkil ettiğini göz İskenderiye 15 _ 
<>nünde t t h·· ··· " t' · . u an Uı'ume B şvekilin riy· t. 
'~ızın, Türk çıftçi ve . . <lSe ı 
koylüsüııün vPriınini ~ lt ıncl~ l<t 1 n1 n heyeti 
artt~rrnak, hayat sed prenses F evzj'\'eni n 
Yesıni "k A ı · .; 
lund yu seltmek yo- lnı n ve w hdine ni-

a sal'fettiği faali- 1 I Yetıerin de l .. ..k ş n a nınnsı <. o1n vı-
Şa >Uyıı ba- ·ı S h' ., 

:•larla ilerlemekte ol- sı e .., ınşah Peh-
cfugıın 1 . . 1 la B ~u ve hu maksat- tvu;ın gö i<. rdiği 

Ugdtıy ek" . . . . k 1 leşti ımını ıyı ıne · tup ve lt'dive-
l rmek, hayvan bes- . K l F .,, 
eıne ve orma 1 - . lerı ra cı ruka 

ı,.;.. ncı ıgı ın-

-.a~ ettiraek l~in ras- 1 takdinı etn1iştir. 

~ngnonz BaşvelkDDD Paris lG A. A. -

Avam kamarasında iza- G"zeteler, İspanya 
linın nla nnın hoın-

hatta bu!undu bnrdunı~nl ve lspan-
Londra 15 A. A. - ! dun1a hakkındaki yadaki son vaziyet 

B·-ışvekil Çeınberla- 1 İngiltere hükume- ile şiddetle alakadar 
yın bu gün öğled~n 1 tininin teşebbüsleri oln1akta ve hükiı
sonra avan1 kanıa- t:'trcıfında izahat ver nıetin harekete geç-
rasında İngvriliz ge- mesıni isten1ekte-

miştir. 
nıilerinin bonıbar- dirler. 
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Arkadaş hikayesini an
latmakta devam ediyor 

-1H-

Arkada\ lıikftyc~iı~i j l~te ~imdi çok uzak-
anla tmakta. de\·aııı edı-

1 

ıard:.ııı görülen biiyiik tlıı

yor. Nihayrt giinüıı bi- var har.ıbesiniıı öııiiııde 

ı 'nd<• tnli Hamza. pehli- ~iz. Yüh.8ekleri heınC'n 

'ana ~ardım Nmi\i. ~ er hemen kırk uıetrc kaclar 
altında ktndıı:;i diri diri \ar. Eıı uc ııokbsında 

gömdükleri bu yC'rdPıı 

1 rr nadılsa lrnçınak fırsa 

tım bulmu ... , kendisini ora 

~ a gömen adamı öldiir
mek suretile iııHkamını 

~ı 1ılll ~ .. 

Burad~n ya va .. y~l\ ::ı~ 

çıkı) oruz. içinde bu mu
azzam e:-eri y.ıp:wlar:ı 

kar,.ı niha~ et. iz bir lıiir· 

mPt, buraya eaıılı ins:nı 
gömdükleri i ··nat~ şon u1, 

pir öfkı> var. 

Çıkış hiçte ini~ gilıi 
1ahmetli olnıiyur. lwrn 
gözlerimiz. k:ır~ınJıg-:t lıem

de ayaklanmız ) ola :tlı:-;

tı. lnerkeıı, bi1C' ~ol giis 
f(•ı ı n Damlı arkadnRııııı-

7.lll bii) tik uir ifna il. 
l iıi dikkate "e\ ketti ,.i 
~ •re geldik. Burası bir 1 

ı trn kndnr geııişligiııd 

1. bir sahanlık. 1 ir t:ı.-

. ı hapiolıaıı<' du' arı ilP 
hirlrs·) or. J>i~er tnraf 
:ı ık ııc pnrıııaklığı ııe de 
1 ti ık 1 ir L ti 'ar. Kıi
rtik bir dikkat ızlı!c in a
rıı Lkrlıal ) ;ı mi mrtrc 
<h iııfü .. te o!:uı U:;ıct~ı ılü
~lir ? r. 

Şimdi tel,rar g-iim•:;-i 
1 

~uı wktrn dog:uı rnn ı;;öz 
lıir :;e' inç içirıdc·yiz. Yn-
ı abbi meğernc gıint:;; iı 
\"P lıapishan(' adım :ılan 

o karanlık ~etlerde j a-
. arıı:ık HP. kadar güç imi~. 

lt·~·Jı \der > 11\'a ~ npıııı ... 

Duvarın en ultmda kii 

\ilk bir p0n<;eredeıı kii· 
ı;uk su aki) or. 

Şu anda boynu bii

J...uk hir yetim gibi · du 

r:rn :;-ıı !Jina kiınl>ilir Y:tk

tiııde na ıl bir hayat ya
~ ytlr,lu. 

Bu Linarıın h nwn kar 

~ı ım1.l lıir değirn!en Y:n. 

D girm ·mü ıı · ~ılrnn s\ı 

çok miintazarn ve biiyük 
ta~lar!a ) npılım duvar
d,m ku\'\ Ptli !Jfr çag-la

~ :m te:;-kil eLlerek :ıkıyor. 
Biı :ız daha yukarda üç 

~inHı yıkık bir küprii ':ıı·. 
lkmiııcl·k lı:ıh ı gr~•(\ıı 

kiiçiik su hıı l,öpriıııiin 

iki ii<; ınrtrc ~ hkstg-iııd<-' 

olan orta gözürıiin ,dtııı 

<lnn P<1 ta lıir damla gibi 
ge ;ij or. Bu kiiçiik gözün 

her iki ~·anında kliçük 
lıir(jr göz dulı:t 'ar. Fa 

k:ıt dikenlc·r hu gözleri 

ı,apamış olduğ·ıı için ne 
yanlarına gitmcl·, ne de 
re:;imlcrini çrkıııek kabil 

Bu civarda O'idecek b . 

IJir cami kaldı. Ornya 
gidiyoruz. Takip etti~i 
miz yol ufak suyun kr 
narı hep ta'ihk. Ha) ,tJi 
1 ııvvctli ulanlar pek aıa 
hu suyu bir ııchir üzerin 

<;ok a"'ağ·ıu:.ı. :.ıdd:ı 
h

. . . 1 . den .. imdi IJir sakatlığ'a .. u ay ın so. c>.111111 Jlr 
1 · d 1 , k 1 meydan 'ermeııwk içiıı 
t•narııı :ı o an yı ı'I.! ı:ı- 1 . · 
1 • 1 b" k dıkkatle yiıri1dtiğ'liıııiiz tas 

ı a )l lllll yo u ızp pr - j . · ı 
.... d" () . lıgı da bır :ısf:ılt. vol r)fa-

1 wıı gorun u. rR) a gıt- • k b 
1 

.. · 
. ra ktt u edc·hılır. ııwdık :ıınma o:-asınm es-

i i ur bakire i oldurruııu 
~ n 

0 0 1 ·ndik. 
-Sonu Var-

l 

~hıarif vt.kili Saf
fet Aı ıkan Kırşehir

deki tetkiklerini hi
tireı e'{ Kır~ehirden 
av rı 1 ınıştı r . ., 

ispanya ile ticari 

münasebet 

Naf w Yckiıinıiz 

Derinceye µ;itıniş

tir. AJi C~etink::.y<ı 

Travers fabrikasın

da tetkiklerde bu
Jünacaktır. 

Mister Eden 
Eski İ ıgiliz haı-i 

cive ırnzın Eden söv-
H ü k fı. ıı t ti ı n izle İs- I · l I · 

. ediği Jİr nutu ,ta 
p~nya arasında tı. 

1 
Çcıtıberl<1yn lıüku-

c ıri nıünasebetlenn 111t'tİ11İn sivaseıinc 
Yeniden teessüsü için şiddetle hücu ı ı ı edt'
i k ti sa d v d a 1 et i t; ı - re k hu siy~ set i n su 1-
rafından hazırbnan hu teınine kaffi gd
proje İspanya elçi- ıniyc cegını söyle-

1. • ·ı · t" :ııiştir. 
ıgıne ven n11ş ır. 

\Teri lecek 111 uk;ı bi 1 
projeden soıır:1 n ü

za kt'ı·e\'e ha ş\a na

caktır. 
f • 

f"1üslüman Çin 

hey' eti 

Alman-Fransız 
konnsınaları • 

Alnınn - FnuJsız 

ekbnon1i k nıuz}i r(e. 

relerine Fransa ti
caı et nezaretinde 

, b;~şlnnnıışııı-. 

B·-ığd:ıt.tnn bildi Riğa konferansı 
rildi:"rin<" oö ·e t<lnın-, 

~ ~ 

nıış döı t ş hıstel n j 
nıürekk p >1:111 ınüs 
lünınn Çin heyeti 
n1ilvoıılarca ınii~lü ., 
ıııan Çinli n~ınırıa 
r\rrıb ttlen1i11in Çine 
senıpalisisi cdbet
ınek üzre ı esıni ına
h~ fil lerlc tcnıas et- 1 

111iştir. 
1 

Riğ:ıd.1 toplan Bcıl
tık devletleri kon
fer;:ı nsındn Lt'tonyc-t 
h ı ·c..:·ve n~zın bir 
nutuk söyliyerek, 
cHinv:ıı ı ı bu kı-.;nıın
da s\·, si v: zİ\'( tin ., -
is t i k r n ı lb 11 u 1 ıı i su 1-
hun ta rsi rı i ıı<.. hiz
n ıet t~t ıniş oldu ğ·u-
11 u sö' lenıistir. _. . 

Ortao~ul fen Sayfası 
Bir kaç gün sonra 

Zengin yazı ve resim,erle çıka .. 
caktır 

Sayı 953 

~ Gari~ Vak'alar ~ 

K8ğıts·z ığara 

Yapıl~ı 
. 

Sigara tiryaki~' 
bir ~lacar gazeteci' 
Sİ uzun ÇH )ıŞtllH )ar' 

dan sonra. sig:lrsı 
1 ~ ] • ı . 1 ·ıl' \ao-Hıınn ı ıtıv<ıc <, 

b ol ı 
n11vac<1 k bir ş ·kike 
si.iara inıali u~ulli· 
nü bulıııustur. A' . 
nıeri kan nıücssese' 
leri, bu ic:ıdın ihtirı1 

henıtını satın aJnıŞ

la r. v· e gc-ız teci deı 
i~~ldının ince ınıl~ 
hdannı anl:ıtınnk 

. ı. ,,, 
uzre An1erı~a~' 

gitıniştir. 

Kara sevdaya tutulan 

Maymun 
1 Bundc:ı 4 ;ıv e'1e 

1 dünyan111 en l;ü\'i'ı~. 
"' . t · ı · ı · ·ıJ gorı ı c ı ye n1aı 

kocasını ka vbt'de1 
., 

nı<lY111un ~1oin;ı. fltl 
la vei~ icindtdir· ., . 

Bir türlü se,gi 1 

' . / nıok unu unutanı· 

l t J Sl·,,ıd ııHı < a ır. · ~ 

1 ı ı •I t 
""'01 ll r d l:l \' \"<l il' 

bahçesindeki ki>Ş ,, 
sinde, hiç konuşnı:ı 
,h n, ke11disinc uı t' 
tılan ovunc<ıkl~r' . , 
isteksiz ~d ı j1 hi r t~1 

... raf:\ bınık<ırctk otl 
nınktcı, dlislınıııefi 

. . )1 
ttdir. lştih<Hf:ınt', 
kesil l şol;)ndisiıı1ıı 

h ~ 1·1i1 
nıunun ay:ıtırıt' .. 
endi5e eclil~1ekted 11 

• 1. ı ,re 
z r;ı g·ün g« ç<. ı~.,..t 

~ • e 
kılosundan ka,·p . . 
n1ektdİr· 

~ .. . . ..... 
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$ayaf 3 Savı 953 

ı) urÜan Haberler f a~ir ~ocu~lar için 
Temsil 

'Tra~om~an sa~ın 1ı::~ PİYASA-
[rzuruın~a ~ogum 1 .. ç :n işi i~ Hı>dek - Adapazarı 

B aıı,r., i te.ııısi! kolu ı ııeıı

suuları buraya gelmi~ler, 
Hareke fakir çocuklar kam
pı mPnfa:ıtine meı kez o
kulunrla bir ınli"aıncrc \'Cr 

mi~lcrdir. 

Bilhas~a k.ara si
ne·l.:lerden kaçın 
ve onu yaşatma 

evı Lokanta l'r·cı honı bul::lşıcı 
bir hastalıktır ken
dini ve ;oculdaıını 

koru care ohın·ık 

Erzurum - ~ehrimizdc 
nıodt·r·ı ı . ı • . 

il Hr )Oğ'Ulll e\ 1 

~b·~Ptııılncaktır. Hiıı:ı on iki 
ın ı· eks· ıraya (:ıka<·al,tır. 1ş 

ıltnıeyp konmuşclur. 

San'at Ohlu 
• 1 

s rgısı 
El"'lUruın - Kız 8an ıt 

Okulıı · . 1 ~1 g ı torerı!P :ıeıl 
ını t r · • ır. vg Plmeıı kadrosu 
rııın rlartı~ıııa ve , ps:ııtın 
:\zlıg-ııı:ı rarrm•ırı s::tı)ka \ n 
.·l· ,.... t._ ..... '-

\Jlk. 
ış ~ınıflarının 120 tale

be. . ( 
SJ .JOO parça c·lbi,.e 'e 

ş }Pka tc~lıir Ptmi ·tir. 

._'crg·i ba:;;tau bat'\a nıu

' nffak olunmu~ bir <:st•r-
dir. • 

BitHsde Eiel(trik 

Dörty 1 a Bu ~ive 
Binası 

l>öıt\o) ı· 1 a Ü \:t. a 1.ıınıı a 

1 .'''
11 li 1 :1lıl. bir Bdedh·e 

.:.ıına,,ı Ynptırılacakt•r. İ~11 
ış PkE-iltmc~e konmuştur. 

Tarsusa 

lçm .. Suyu ~etiri· 
liyor 

·r tı> • ar, ııs - lçınc suyu 
dS~ıtıııı ') . 1 ş 1 n ı <.rıı:ılııı<> ça ı 

, 1'e~:or. Aıııeli) at önılıniiz 
• 

1 St·ııe hi:ı c ı. , e ka 
Sab~tı 
) ııı temiz ic;ııw su\ u-
ıa k . 

a \' ıı ·ı c 1 t ı · ] t ro a \ 1 r. \ :H a ~-
lı 'l . 

< 
1 lt<t ı t auıa ııılan

tnı tır 1 
ı · ıııar ]llfim taııı:ını 
aıııııuı· . 
ilah· ". 11zeıedir. ~ ·anııun 

l\ P lll'1C •• • ru d·· \J ll<; yenı köp-
aha Yapılacaktır. 

İzn1İtt n bıldiril 
dio·ine o-ö•e K.ı<:rıt ,..., b h 

ve K ı·ton f;ı bnka-
sıınn 111en1ur Ye ış

ci leri istihlak koop
ra t 1 fı üç hin kiş;lik 

bir lok:ı 1ta yaptı

r. c ktır. Binadcı İş

cileı e ınahsus duş 

ver lcri vt· her tür
lü oııfo bu1una
ca k ı r. İ ış ı ;1 tt-\ ö l Ü

nıüz it·k i Ağ·ustos ;:ı 
'1 ıçi nde b·ışl:t nac:ı ğı 
kuvvetle uınulınak 
tadır. 

T e i li ola 
i 'a 1ar ev 

y ~ ırı a a' 
1 i el • otu-

r:ıııl 11 a '<· l'İ\ .m .1 ll lı 
likt• ıı.., ,il ı dı ıı ııı:ıili iıı 

lıi :u.ı 1 iı :ıl.ır ıı tudıitiııe 

'(' hı tJI ·ıı yıktıı ılı il' 8 ll.l 

b:ıı..l:ın lrn ~t.r . Al.1k~ıdnr 

lwh·ıt"~t fuı n11ıııı rn .on 
\ t di \ İ!'İnd1.: lı iP 18 . . 
t" tE:>"bit etuıi ir. 

~ı lıriıııizdı• 1 aıııiı ı• nıuh • 
taç \e ~ıktırılııı.ısı İC'ap 

' d(•(' 1... ui nal 1 rın hin. ge 
<;f'C'('r!İ zaı m·dilıw kt• dir. 

G!-'nı.;lı>r "lta:ıt iJtuııı" 

'c '"Ynğ kauılili,, cı-erle 

riııi giiz, l IJir ŞPkilde tı·nı. 

sil etınişlPrdir. 

Bilh::tsE:a Adnpazarı .3n 

biha okulu lwş muallimi 
Zl•ld 'l':t11ık vr ınuallim 

Nebahat rollerinde çok 
muY.ıffak olmu.;lar<lır. 

Belediye 

Riyasetinden: 

~ 

:sık ~ık ellt'rini sa-
bunl <• Yık~ı kendi 

./ 

ııw11dil ve ha\'lunu 
kullctn çocukl.u 111H 

k u il <ı ıı ı n n j, i ı 1 i eli . 
ni kendi gözüne \'e 
çocuklarının gözle
ri ne sü nne bi lha s~ 
kn r· sinel .. lerden ka
çın ev onu yaşatn1:-ı 

Belediye 
Rıyasetinden : 

beş mıntakaya ay
rılımv olan memleket 

A ''arız cwkfıftan olı p tanzifatmı temmuz 9~8 
Ali çeppickn Beledi) Pyc iptidasından ~1ayıs f)39 
intik·ıl etıııiş oJan lrnzzaz- sonuna kadar onbir ay
lar ç:u~ısında 'aki lıir Jık teahhüpü 5445) lira 
hap diikkamn Haziran Hij ·ı muhamn1eu bedelle ve 
iptiıl:ı,.,ıı tl.ııı ~l:lyı 9:~9 on beş gün müddetle 
sonuna kadar bir Pn<'lik 1 açıl\ e-'ksıllmege konul
ic· rı 34 lir:ı nıuhaııııı 0n muştur. ihale :29/6/938 
bedt·llc Y<.' on heş gii ıı çarşaın ha giinii saat 12 
ıııudıl 'tle :ıçık t·kf'iltıııc·gc de Bcledi"e dai['(~Sindc 
konıılııııı~ttır. ihale:-i -> yapılacaktır. taliplerin 
tf'ınıııu1. 9:11.. Cııınaı tcsi eksiltme şartnamesirıi 
g·uııu saat 12 dP. Beledi- görmek üzere her gün 
yerle yapılar.ık 'r 1 Pdıli 1 ve pey süermek için 
icaıı ıw~inen :tlıııacaktır. ihale saatında yüzde 
Uıliplı•rin nıua)yPn giin yedi buc;nk muvakkat 
,.f' f:a:ıtt<' Bl·lrdi~ c eneli· teminat akçası le ve kcJl 
ııwniııe nıilrac:ıat <')leme- dilerind(.ln istenilen ve-
leri ilfın olunur. • aitle birlikte Belediye 

1-4 
encümenine ımıracaat 

etmekri ilan olunur. 

2-4 

ere ü 
1 Yurddaş! Çocuk Esir gen1e 

f{ u ı-u nu Gc H 1 ı\ler
kezi sılir yaşl<Hl bir 
y:ış111:.t 1 :tdn r çocu
<.run n; sı\ b<1kıl~cl
ö 

ğını öğ'ı et n \nne 
1 ·ı e öğütü ı Biı 1ı cı 

s ı y1 ı ı yenı<le11 b s 
tınnı~tır · . 

ır i c· <:;"vı övüt 

h~rer aylı' y;ızılıııış 
12 t·ın • ınektuptur. 

İki cist)l öğüt; 
nasıl Çocukların 1 

beslc•nt ceği ı i ve 111<1 

nudnnıun nasıl ha

zırlan<tcağını öğre

tir. 

H r iki öğütkri 

isteYenJere kuruııı 

panısı7. c>I r:ık gön 
derir. HAnkanHJa 
hu 1 un 'Hı Cncu k E • 
sıı ğeıne B ş1,:ınl: 
ğın~ » hir y<lzı ile 
· dr s bildiı ıneniz 

kafidir. 

1 

Türk evının şe

refli ananesi kiler .. 1 

dir. 

K Oz kavn-avan ,, 

tıOZ rl çe\lerİ, şişe 
ş ş şuruplaı ı ol ına
van bir ev, Çocuk
~ uz bir vuvn k:ıd~r ., 

tc-.dsız lır. 

Bu güzel nnane
ınizi yaşatalım. 

Cinsi 

Nohut 

1 Kilosu 
Kr. 

4 
3 

G50 
3 
4 50 

'1en·iınek -~ 4 -50 
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l:ndeın 4).) ... ... 
ifadem ıc;ı C-:l 
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1:::? 
h,pı:;uıp ~E'ke.· 03 
ı oı ş<' ker ;:!:! 

1\ aln e 1:?5 
... abmı 4:; 
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t 1111. llı<'Z '">') 

H:ıi 4(J 
1 \·--ı il 03 
"llCllk 4?> 

-ı 

u us sı~si 
ABONE ve iLAN 

Şartları 

-·-Abone Şartları 

A, Jıiıı 
• I"'> 

~ .. -=.:: 
- t> 
... _ 

l"ııı ıış Kıı rıı~ 

.\ltı A~ Jı2"ı 450 800 

'PlWli;,d hÜÜ 11500 

jL.4N ŞAR1LARI 
İlan ııı heııer satırın o an 

(Hı) Km uş alıııır. 

İlfın neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

Yurdtaş! 
Yivece<Yitı o-evece-

~ ' ~ _. 

ğin velhastl her şe-

' yin yerlisini kullan 
ına yı yeni içtiınai 
ahlak, eınrc der. 
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Telj'ra f Ad•e•I 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

Umam1 N~rlyat ve Yazı itleri 
Dlrektöril 

M. Siret Bayar 
Ba•ıldıj'ı yer: (ULUS SESİ) Rasıme"W"i 

-

~,t,~~.$.-$.$~i·.$·$(• ~'*'*'*''*'*'*'"'' .. 
88M8MMM&MM8ta8&t: ! H r Nevi ve En Güzel 1 

s :~ Kolonyalar ~ 
1: 3 ...... --------- ı 
~= : Bir damlası ka lbe ferahlık verit ~ 
1: :~ Sinirleri teskin eder. / 
(~· •) ~ 

1: :~ Oo~tGrla Bile Hastalarına Kolonyayı fi = :~ Tavsiye Ederler 
(Ce- •) s t . : : - a ış yerı 
•• : HALİM SEKİZKARDEŞ 
~fO- = A .. 011dur al'tlfu· İki11 f.'i Cadde /Jaşnultı 
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