
~ abib ._ ___ _ 

s.:: Başmuharriri 
~T BAYAR 

~et-------.:....=. 
et ille 

sıı nafiine &id yazılara 
easııın'l1aıarırnız a~ıknr. 

ayun y:ı.zıiar j?eri 
~erilmez. 

- - SİY ASAL_ GÜNDELİK TUR K 
g _ ~ ()tl _ _ _ f _ E!!22 - - -

~kinci yıl 

Sayı 1803 

19 Ağustos 1939 
Cunıartesi 

GAZETESİ 
Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Aj?ustos 927 
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rakya Manevraları Cumhurreisimizin beyanatları 
Yazan : 1. Necdet Göker 

~rak,· l ' 1 . a m:ınena an, 
~akıa ~~lll'iz.ı~lt'r yarat
~Otk ~'. 1 lır11t lıulınu~ ulan 
ıiy~t)ı .. lı~ıl!etinin eş~iz nıt'-

yirmi senPdir sakin ge
t;Pn milli hcıyatınıız biziıİı 
nasıl Lir yaratılı~:ı sahip 
ol<luğumuzu anlatır. Dün
yanın Lu karışık zam:ı. 
nınd:ı. kendi hukuku hü
kiimranbini ve \!atanının 

müdafaası esaslarını her 
5eneki gibi bu yıl da ha· 
zırlamak için (J'avret sarf 

Edirnenin ınamur, temiz, kuvvetli olması devletin 
siyasetinde ehemmiyetli bir noktadır 

~ltirl! :tını Yeniden teb:ırii1. 
.,; Cıık ) 
"-1hi k;, o an bir ürıır.k 
h:tı'n· ~ ıuet ,.c ehemmi
. ı L' 
ı~alaıı tr kerre daha "~· 
~ dıraeaktır. 

1 ~ltJa Ur<lunıuzuıı temiz tiı
t.. tı iç .. 
"ıert erısınuc asil ve 
~ltird·Y~tcıdılı.,ımızın icap 

ığı . 
ıncı.ı Pn•nsı plrr aı k:ı· 

ı ~n s·· atı a Uratlı terakki adım 

Ü
•' lık İhhrak mazinin a:sır

rj~i .,.nı:ıl ve lakavdilikle-
~ ..ıllıtı ·k . . a v t emplmden ha~-
'· ır u ·· .. . 
'(! 

8 
uşuncE·sı olınavan 

~Utk adı~ce milyonl~rca 
ha \ehiuiııin kanı ba
'· ttın. \' " 
"'rıııı h ucutlanan üı va-

' ~Uılar er karı~ toprağını 
Ultıııctaa etrnf'k azminde 
~bi l u~u için her seııeki 
hazırı ~u Yıl da manevra 
~ada~· larına girişen 'J'rak
barrı 1 ordumuıun bu 
llıa 11 , 0Yunlarını maalesef 

<ısıı 
eoeıııe. teft>irlerle ifade 
l~tın ıJe ''Hruır. Düşınan-
b. ıız L'J ız · ı ıııeli<lirler ki: 
L ıııecb 
1111r ı ur kalınu<lıkça 

ııan · tesin gı l.ıir harp lwdi-
tı" tlar c Süı-iiklımccek ka
bir ~İliz 8~dil insanlardan de-

• >.JU}} • 
aall'ı· 1 ıtlcallerirıc en 
t' IUıi rr" 
ıJe b oOUül hevecan}a-

ku: a:?Iıyız bizle~. Ç'ün
kahra~a~ rııeythml~mnda 
tek anlık ve cesaret 

~, bı.ı Orl~rını kıran biıleı" 
r!ı•ı %11 ' • l.!1: t ''asıflarınıı birer 

1• • aıı lı 'tl' k ~ın • uıe getirme · 
t! asırı~ 0 lttıiş r an bni b:ırp 

b • 

edt>n Tiirk milleti: mazi· 
nin ~anlı hatıralarını vurt 
evlatlarınm ınuhay):ele
lerinde bir knre da ha. 
y;ı~atmak üzrcı çalışmak ta . . 
Trakya manevraları mli-
nasebr.tile de mertliğini, 

faziletini v<· dostlu~umı. 
giivenilebilir bir arslanlar 
ülkesini temsil ~ylediğini 

bütün dünya efkfı.rı uınu
miyesi önünde uir kerre 
daha ispata hazırl:lnnıak
tadır. 

Dü~manlarımız. daima • 
şunları lı:ıtırl:ımalı<lırlar: 

Türk; düşmanı karşı
sında en amansız bir ars
lan kadar ınerh:ımetsiz, 
fakat do~t ve müttefikleri 
ile ~ulha a~ık be:-erivet 
önünde ise en ~amimi 
bir arkada:;-tır. 

l>üşrr·anlarıınızın son 
yirmi 8enelik hayat çer
çevemizi tetkik ederek 
milli secip·mizi şimdiye 
kadar öğrenwleri lazımdı. 

Reisicümhur İsmet İnönü 

-~n~ara 18. (A.A) - 'ı lendirmişlerdir. 
Reısıcumhur ismet İnö-
nü dün ö<rle ycmctrin- :\1illi Şef senede 200 

~ . '"' 
den ~;onra vanlarında 250 bin arasında mey-

Her kesle dostt;a yaşa.. Başvekil Naria ve Ma- veli, meyvesiz yerli ve 
mak, insauiyetin yüksek arif vekilleri ve mahi- I yabancı fidanların en 
barış prensiplerine bağlı yeti erkani ile Trakya 1 cyilcrini yetiştirerek 
kalmak istiyoruz, fakat umumi müfettişi Edir·~e ı Trakyanın muhtelif yel'· 
buna rağnH•ıı şayet bizi- ve Tekirdagı \°alileri ı lcrine dafntan bu örnek 

Romen-Macar ~u~u~unda 
~ir çarpışma 

Ankara 18 Radyo: 
Ronıen - ~1acar hu
dudunda nıüessif bir 
lıcldise oln1uştur. 

Iıomanya hudut 
ı karakoluna n1en -
sup devriye n-ıüfre
zesi hudutta ~hıcar 
askerleri tarafından 
taarruza uğra nıışlar 
bir nefer kurşunla 
öldürüln1üş bir ça
Yuşta süngü il~ ya
ra la nn11ştır. 

Süngü ile yarala
nan çnvcış ifadesin. 
de, 4 ~lncar askeri
nin Ron1en toprnk
larına gelerek ko
nuşın<l ğa teşebbüs 

-Sonu 4 ncı sayfada-

hu İtib·olan bir milletiz. 
ft:r r arladırki harbin ı.a
<lar ıeşeıeriııi oluu~u ka-

, ınu .b o 
a.cıııkı· sı etler yağdıran 
\'!I arını da uüt" a·· 

de kendilerile harp etme- olduğu halde kara aö·aç müessesinin bcr tarafı . 
ğe mecbur edet•ı;k düş- Edirne yolu üzel'inden nı gezmiş, malumat al-
manlarınıızla karşı kar~ı- umumi fidanlığını şel'ef mış ve uzun boylu tet- . 
ya gelirsek o zaman öz ı-----------l kikattan ~onra bahçede 1 
sınırlarımız bir kaç <laki- gördükleri intizam ve 

maktan mütevvellit en
gin hil' sevinç içinde 
çalkanan edirne Cüm
hur Rebimizin teşrifleri 
esnasında kendilerini 
doya doya alkışlamış. 

lardır. o n binler· 
·" 11 •

1 
un nn-

ıt"rıj ıı _letlerinden daha 
t' ş ınıkv . , •ı. . asta takdır ede. ka içeri6imle ve tl~rhal y:ımıc::ı.klarıııı ulıutwauıa- ınükemmeJiyeti takdir 

. lıdırl::ı.r. buyuı·ınuşlardır·. 

l 

Hıı . 
Yrtnıa cı~ct1crn iııanma-
8ot8 r> lıızleri tarihlere 
., Unlar 

yakla~ılamıyacak Lirer 
ateş kayna~ı lıalirıt gire
bilir ter. 

"'lnJ~ ve zafer des-
tıi CJ rıtnızın tımmnUmlni- ililli sınııl::ınmızın ateş. 

. • llk}atı 1 .. U l . } L 

ler. 
8

1~~İfı·lerdcn dinlesin- l li kaynaklarına yakla~-
, 1, (tn l muca c eını- mak isteyen er uu kud. 
~ arp hatırularile son retli alevle;io arasında 

1 ... 

Vat~rıınıızda o·ö·di ul~ıı 
ı:ı 

lar:ı l;ir .,a:riırıizin şu co~-
1 

kun hitaLile baD-ıriroruw: 
1 • o • 

Türküııı 'e düşmanım 
ben. Sana ka1:3am da biı 
kiti. 

Bir saat kadar ürnek 
fidanlıgında kalan lnö
nii rehıkııtindeki zevat· 
la şehir de ufak bir ge. 
zinti yapmıştır. 

Milll Şefine k.avui-

ce halk kabraman lnö
nüne her adım başına 
coşkun tezahüratta bu
lunmak suretile bağlı
lığını bir kerre daha 
göstermiştir. 

ı~met İnönü bu te-

-Souu 2 nci sayfada-



Sayta 2 (tJl~s Sesi) 
--= 

1 Suriye Haberlerimiz 1 
Hari - ep 

~ ..... ,-,,;;.• y ~~ '!: 

l :-f~,-.. ., .. ,,,_ . .,,~ ..... 
· ()ğrcnildiğine gö~ 1 

re Surive hükunı~tı, 
kevfİ\'~ti Fransız 1 

d "'eg·~liO-ine vazn1ış 1 
.":') "' 1 

\'e H ıl p ile Hariın 

uap · mDa Cemiyetinin dün ece~i 
·. · s m rnsi çok güz ıou 

1 
1 
1 

Şaın (Husu ~i) -
Halep ınuh~1 fı.dığın 
dan hüküınet ~ ge
len bir r~ porda , 
Şosanın T'ürkiyc
topraklanndan geç· 
ınesi sebebile H.l
rin1-Hn lep arnsıo
da nıuvasaletinin 

inkıtaa uğradığı 
bi ldiril ınektedi r. 

:ır[lsında cenuptan 
açılacak yeni bir 
volun ins~ısına k<1-• 
~h•r bu şosadan is. 

~ehıiıııiz AkrC'p İmha 
C<>rııin~ti adına dün gece 
HnJl.,;•vitııizuı~ çok giizPl 
bir hliisamero 'erilmiş. 
tir. 

ucak gurıu ,, isimli Bay 1 

Yehbi Crnı Aksunun iki 
perde Hı; tabloluk bir 

Suriyede 

tif1de edilnıesinin 

tcrninini isteıniştir. 

•• 
~a-

Şın1 (Hususi) - Fransız nıakacnat.1, 
Surİ)'eve o-irin çıkanle:ırın sıkı bir n1ürn-., h ,~ 

kabeye tabi tutular:ık p;ısnporbuz girip 
çıkn1anın kat'i sur ette nı'"'nolunn1nsını 
Enınivcti Unıun1iye dairelerine bildir-., 
ıniştir. 

Cümhurbaşkanımızın 
beyanatı 

- Brış tarafı 1 nci sayfada 

Su ,.111 \. tı limiı Cı'\'at 

Ökuıe;ı ile Cemiyet Hr•bi 
~IUddei Uınıııııimiz Aşır 
Aksu ve Ma:;rif Miidi1rii 
ın ıız Il :ık 1 ı Çm ile tlii!er 
bır çok daire :ıuıirleriniıı 1 

huzur ile 'erilı IJ bu nıü-

~a ıııereye t:ı.uı snat ::!O de ı 

IIalkevinıizin Hando,u
mm i"tirflkilr. ve btikl:11 

~ 

ınarşile başlannıı-;;tı. Buıı-

dan sonra Tayymt1ci, Af
rikalı gibi ı;ii'l.t•I g-ı\ııill 

~P.rılerıdirici 'ha\'al:ır "e 
oyıınl:lr gör iildii. Btıııd:m 

sorıra İ:mırt İııüııiine itti
haf eden YuEuf Ziya 
Ort:ı<; iisfallımızın (bir 
tlağ' h:ışı:-;ın ak ~:ıı:ın :ıl . 

nında hulııtlcır) cünılrlt'-
1 rilc lı:ışlayaıı bir ~iirini 
marş lwlindP gcuo l'\ iıı 

b:uıuosu ile oku~·an gc>n<;· 
lPrimiz çok alkışlanJıl:ır. 

nıilli hey<'can 

gern;leriıııizce temsili oldu. 

ne~ kazanın nıuhte. 

lif oyun ha \'alaı ı gfü:te
rildi. 

(Hiirriyılt '"e L~til,lftli) 
temsil ı->deıı ta l;lo pek ne
f 1~ ti. 

Tayyaıcl'i isimli şiir

de hüyiik bir nlitka ilc> 
dinlen li. Bu ıniisamneclc 
muvaffak olan lıa .• ta , ıı
at J\y:;ım vı' Enıf'l olmak 

üzre CPlfıl, Hı1::-ir. S:ıid, . . . 
Şemsi: .\!ımet Üztürk, 
Hikmet, ~I ünir. Halil. Da-
vut, .\bdiilk:tdir \'C diğ'cr 
Ahıııct i:smirıdeki gnu;ler 
anı :ıvrı alkıslarıdılar. . . ' 

Diin gccPki giizr,I ge
j t·r~·i lıizlcrı• yaşatan Ak

rep 1 ırılıa Cemiyeti Hı·bi 
.M. A~ır Aksu ile mC'ıı · 
suplarını ,.e < 'enıipıt adı-

ra şan tabii manzarasını Bu zengin rııiisaıııne na dün g-eceki rııiisaıne. 
almağ·a başladı. hayatı· proğr:ıııımın eıı ~·ok nıu- reyi vermekte g-:ıyrf't 
mızın Jdvmetli hatıra- vaffak oları kısıııı Ciiııı· gösteren l.!'eH<.·lerimizi bıı ları Edir'ne oı·du karar- c 

ll'Hiyt>t Halk l':ırtisiniıı i'atırlarımız urasıııda tak-

Sayı 1~ 

ı .1 

Ant:1kya ( Ho5~:i eııı 
Veremle miicadt-le c 

'b o 
yeti menf:ı:ıtma trrtı·f t' 
nun (Gençlik (Jcccsı ~ 

• (il• 
,·elki ak\':ıııı surPtı Jf 
susa<la hazırlan:ın 1 

bah<;~sinde yapılıı 11~ 
~alı:ıh::ı kadar dt>\'aııı 
mi~ri r. 

• . • ı:S~ 
Geıv· 1 ık Cl"ecesırıt 

) ~ ' 
valimiz Şükrü Siikıııell: 

. ıl 
ve Paıti ıııüfetdşııı 

şeıef vermişlerdir. 

Tür~iye-Suri~~, 
Hu~ut Komisyon ~~ 1~1 

. d 
Antakva (HusLl: 

• ı' 
l"ürkive - sur~ 

t n h <l i d i va lı u t 1' 
• w T .. 1.. f1t 

n1ısYOr'U ur~ / 
yeti. Reisi Sa yın~~ı~ı 
n1ny Albay HLl'ı~ 
Arslanoğlu e,.,·e~~ 
al\ş1nı }"o: os e 
presile Ankar3d~ 

h . . d .. 111~ se rımıze ·on. 
~'e Turiznı otefıı 
in nı iştir. 

Haber aldıaın)l 
t") • 

·· l · n ' gore <onıısyo 'ı' 

niden çalışn1nJn1'1 

bn ş\a n11ştır. 

<adın 
Hakimler 

zahürat arasrnda halk 
evini şereflen diı·rnişler 

ve lıalke\'inin faaliyeti 
hakkmda izahat almı~
lardır. 

Milli Şef lıalkevi hak
kında icap eden izahatı 
aldıktan sonra şu beya
natta bulunmuşlardır: 

gahında geçti .1· • 

1 f!Ö:-ıtr.rit. y:ıyınlarırıuan uır ılı! :.nnıayı Lir \ ic<lan 1 
Edirnenin mamur te- ·~ .\tatiirk küyiinı1e bir borcu lıiliı iz. Anka rada n ge 

miz kuvvetli olması dev- h l I .. ı\ 1 
a )er ere o·ore ı !etin siyasetinde ehem- ~ 4 r 

mıyctli bir noktadır. 1 iye \Tek fı let j fst~ 
~-------------------- ı ,, ~I .Edirnelileı in yurdlarmm 1 bu l<l.ı çalışan H tl '1: 

yüksek dPğeı·ini eyi ır 
«Edirneyi ziyaretim- takdir etmelerini iste- ! Parlen1ant0Iaı· k . ıntzunu 14 kadır> 

den çok memnunum gü- ı·im kimetli kahuJunuza ; ... gun kirn nanızedini ~lıl 
zcl Edirnemizi. evvelki teşekkür ederim.:. konfransı a usuJile Ana do'' 
gelişimden daha ey.~ :·.e İnönü halkevinin içi- G A l [ T E Si• ıe 
ilerlemiş buldum. Butun ni ve dişi dolduran bin- [ nun ni'uhtelif ). 
memleket Edirnenin rc- ı lerce bal km coşkun tc- Ankara 18 (AA) lcrinde h~\kiıı1l 1! 
fahı ve tarakkisi ile ya- zahUrleri arasında umu. Oslodn toplanmış 0- Altı aydan beri rn•şıi- tHvin etnıiştir. 1· 
kından alakadardll'. 1 mi ın\if. konağına şeref- lan beynelmilel parle- ~·atı akamete uğr:ıy:ın "' e· 

Iendırnıişleı·dı·r. ınentolar kont'n.ın ·rnda uf vin kara rna n1 · 
r <.ıda çıkan " ·Akgiin ,, ~ 

Devlet Edirneyi yük-
1 

Dü ıı geceyi kura ağaç reı:ıın teklili üzeri ne re fi kimiz yeni<lmı iııtişarc v Ü k sek tasdike P 
1 setmek için hususi ted- istasyonunda tı·cnlel'in- Atatürkün hatirasına uaşlaını~tır. ~ l"l · · 13 I~ 

birler aldı. ~ivil ve as· de geci ron T\lilli Şefi- hürmeten aynğa kalk- · Ze( 1 11 ' 1ştır.. ~~ j· 
kcri teşkilat eyi seme- miz hu sahalı tekrar vi- mış ve cleJc~gimiz ı eisi Arkaıl:ışrnnzn uzun ömiir- dan y<ıl n ız ık ısı dİ 
reler verdi, gayri ask~r- Jayet örnek fidanlığını tarafından hiikfı ınetiıniz J tan bu hı ta vi n e 

rr dileri7.. 
lik kaldırıldığından beri tetkik etmiş ve tetkikat- namına konfrnns:ı te- ınişlerdir. 
ı~rihi şebir ~e~dine ya- ta bulunmu~larqır. ı şekkür edilmiştir. J 
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(Ulus Sesi) - Sayı 1303 -
~ey~aniye~e ikramiyeli At ~O$Uları 

Reyhnniye [Hu- hulunanlar Revha-

~····~·-~··~··~·~····~ı 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

9 . .,. nr· 
-PİYASA~ sus" 1 .. 

' 1 - Onünıüz-
~~ki 30 i lkteşr i nde 
llyük bir a t koşu-

su t . i · ı . t' e rt ıp e( ı n11ş-

bır. lk raın iyeli olan 
ll k . . • 1 et · oşu ycı ıştı ra ' 
111 k e:. rzusunda . 

"' 
niyede a t koşul a rı 

tertip hey 'et i ne n1ü
racaa t ederek isin1 
\'e adreslerile atla 
rını vnz<lırınnktn
dırlc:t r. 

• 

Tür~iye Ha~yo~if üz yon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Oalia : 
_,;;,,;~---

Kısa Oalğ'a : . 
1G4S rn. 188 I~c~. / 1~0 Kvv. 
Hl.74 ın. lö 19;; Kes./ 20 1\. ,.v . 
'31 -o 9~ ,._ l_" /'>O T~· • ,1 lll. _,.{),} nC~. - fi\'V • 

~ocu~ Esirgem eKurumu ~oc~ı~ ~a~ıcı Bu günkü proğram 
okuluna Kayıt şartları 

Ilı \:ocıık Esirgı>ııı<· Kuru- ~ - İlk mektepten dip-
~ ' 1rı ıın Arıkaradaki Çoeuk loma almış olmak. orta

akH·ı (>kuluna 7 T('ınuz ı okul ve li~e taleue::-:i ter-
1939 ı ·ı a·ı· k • < arı itibaren talebe 1 cı ı e ı ır. 

aYdına La~lanmıştır. Kayıt• 
trıı1a 

rnelesi Aırusı o~ sonun-da, . o 

0 
nıhavet lııılacaktır. 

bkuı Yatıİ ı \·c meccarıidir. 
l'tııı 

"
1er n:ızarı Vt! anwli 

<ıl:t t ·ık .k. 1 
''ıl • ı ·ı f'<•nı! ı P\·am 

~r, diploma al;•rJlar ku-
turnur y. 1 

ı gü 3ten•ceg-ı yrr ı>r-
ıle ·k· 

ı ·ı seııc maaşlı ~:ılışma-
ğq 

3 - Sıhlıati yerinde. 
ahlakı eyi olın:ı, 

4 - Okula yaz ılmak 

İ:'tiyerılcr, Ankarada Ço. 
cıık E~igrıne umumi Mı•r
kı'zi Hcisliltirıt', bi r i. t ida 
ile rııiiracaat ederler. 

~ 
1 
aalıhüt Pdcrlcr .. Okula 

·anız ha yanlar nlı111r. 5 - Kayıt iı;in gerkli 
evrak ~unl:ı.rdır: Niifus 

l\:ıvıt \'ü kabul iı;in :::u hüviyet ci.izdanı , mektep 
ev · • tak 1 ı· ı· diploma. ı , $thhnt ve :ı :'.ı g~re ~ ıf ır: ~ 

kafüli, eyi hal kfı:ıdi, üç 

t 9-8-939 Cumarteal 

13.30 l'roğrauı 

13.i>5 Türk ınüıigi Fasıl 
hc>yı•ti 

14.00 )lt>uılı~ket saat a
yarı, ajans ,.e ıııcteoroloji 

haberleri 

14,10, 15.30 .\lü·ıik Dans 
plaklar. 

18,30 Proğrn ııı 

18.35 ~Iilzik K ii~·iik 

kr.Etra - ~ef: Necip 
kın 

19, 10 Tiirk 
Saz Faslı 

miiıiği 

Or
Aş-

ı 11<' I' 

20.00 llcııılcket ~aat A-

~0.00 Tt·ınsil 

20.40 )Jemlı>kı t ı:::aat a-
~·;ı rı, :ıjaıı:' 't> meteoroloji 
haberleri 

:? ı.oo Tiirk müzigi 

21,40 Konuşrn:ı 

21.55 Nt>~eli plaklar--H. 
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~lidyat kıtaat.ının bir Sftı<:1ik ilıth·a<'ı iı;in yukarıda dns ve miktarı yazılı 
ia~e rnaıldeleı-i hhalaıınd:ı ~·a·ı.ılı :-;rkil ·vı· t:ırilılPrdı· d:silttııP~'l' koıııılııııı~tıır. 
l::;tcklilerin ,.artları g-örırıf'k iizere iş s:ı:ıtl:ırıııd:ı hıılundııklan ~·l·rll'riıı ::-atın :ıl
ın:t komisyonlarınıı ,.<! .,k;;:iltnıerP gir<·c!'klı•rirı yazılı bıılundukları _temiııaıl:nılı· 

mezkur güH 'e f'aa:ta alay satın alnıa koıııisyonuna ınüraC'-ıatlan ilfııı olunur. 
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Çocuk Esirgenıe 

Ku'rurnu Genel n1er
kezi tarafından çı
karılmakta olan 
(Çocuk) adlı dergi
ı~in (146) Sayısı çık-
111ıştır. 

Yurt yavrularının 
sağlık, sosynl l(ül
t ün. l durun1Jarının 
inkis~fına bizn1et • 
eden bu kiyrneCli 
dergiyi çocuklara 
çocuklu nna veba
balara tevsiye ede
nz . 

'ıl~a ( ) ıra 
Her güu binleı·ce yav
ruyu sen in yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
siı'geme kuı·uınudur: 

A.krep imha ce
tlıiy etine yardım 
et ... 14/lG/19/'22 

Yılda 1 lira \er Co· 

l cuk Esirgeme kurumu
na üye ol. 
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bir çarpışma i Eski Gazeteler t 

-1 inci sayfcde- : t 
etmek istemişler "e : Okunan gazeteleri Çocuk Esir-ı~ 
bu sırada diğer ta- '•} ~ 

raftan 6 .\t~c ır as- :~ geme kurumuna verirsen iz ~I 
keri daha çıkarak •} tJ 
ateş açrnışlardır. :~ kimsesiz yavruJara yar d 1 m {o, 

ttı Ronıen toprak la · ~ . l ~ 
rıoda bulunan Ma· ı etmış Oıursunuz. (t 

carlara ai<l boş k<)~ :. ... '$'-;--. .. ~~ ... '$''$'?'$'-t'~~-$-·$'~1?''$''$-r 
vanla r, i\laca rla nn 

Romen hududunu • • >+ • 
geçtiklerini teyid 
etn1işti r. 

• •• •• • 
Yurt yavru!arına teşekkür • 
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Umami Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

M. Siret Bavar 
Basıldığı yer: (ULUS SEsl) llaaıuıefi 
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YURT DA~! 

Kurumuna 

Et 
ü Dk Öğrtim 

• Okudukları ınel<tep kitnphırını ki- B d' m bü-
: tap alaıniyacak kardeşlerine \eril- yar 1 en 

l\laarif Vekaleti
nin haftalık olarak 
çıkarnıa cTa devanı .. o.. . 
ettiği <ilk Oğretı nı) 
5azetesinin (8) ncü 
nüshası <la ~1atba
amıza gelıniştir. 

Muallinılerle ta
lebelerimiz için fay
da lı vazı la rla süs-

"' 
lennıiş ola o hu gü-
zel gazeteyi oku
\'ucularınııza hara
retle tavsive ede-., . 
rız. 

Yurtdaş? 

Akrep imha ce
mi yetine yardım 
et,, , 

Kızılaya 
üye ol. 

• nıek üzere l~ad\'o evi ve kuruınuınuza ı 
: gönderen yurd yavrularına Çoçuk • ' 
• E..;irgc,ne Kurunıu aleni teşeld ürle- ~ ••• • nnı sunar. 

• ········••mm •. ••• • B 

Yurddaş! 

Çok para kazanıp yuvamı ş~n, yavrularını 

mes'ut edeyim düşünccsile kaçakçılık yaµanlaı· 

sonuncunda yuvasız ve yavrusuz kalırlar. 
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1 VYır~d@l~ ! 
Yurdun en uıak köşesindeki Yoksul Yav· 

ruların sağlığına erişebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna üye 
olalım . . . J 
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~fardin Trahom mücadele ha:tnne ve dispan. :: A AR VE VAPJIGIMIZ ;: 
~erinin 1940 serıe.,i Mayıs nibay.etiııe kadar ihtiyacı j 5! ,; 
olan yukarıda yazılı üç kalem erzakıf! 15 gün miid t: DEMİRYOLLAR ~f 
dctlc açık 1-ıksiltmeve konulmustur. A\'.lk ek:::iltmPııitı ır: ~~ 

. . ' ,_ D ., y~1pılacağı gün :!3 Ağ'ıısto~ !>3H Çarşaıııu:ı güııii sa- •• ep ulusun biriktirme gücüne ~' 
:tt 10 <b Trahonı tıa~uıne.:;i birıasırıc.la ~atın <Iluıa ko 1 :: dayanır. Cı 

-~ ınisyonuııcla yapılacaktır. Eksiltmeye girecekJC'riıı 0,u :: B •• •• k h • ~1 
7 :; ilk t e rııinat a1~~:ılarırıın mal ı:::ırıdığ'ına yatırırnl· ·= u gucu arttırma ep senın ,-, ' ..., . . ' ları \·e fazla nıalCıııwt alrııak i::teycnleı in lıer glin /': )' d d · ~ 
hastaııeye ıuürncaatları ilan olunur. ı ·= e ın e ır ,, 
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