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Türk Cümhuriyetinin 

En ~üyü~ vasfı Hal~çılığı~ır 
Atalllrk CUmhnrlyeti bq ülkü ile kurdu. lnü
nll bu ülkUyU daha çok d ... rlnleştirmeyl en 
bUyllk blr ödev bildi. Halkevleri bu &Ukilntln 
kuvvetleudirllmeai için açıldı. 

Yazan: Siret Bayar 

Tü~k Ciimhııriycıiııin Ye · 
Uı kılfilmmı cıı biıylik 

vasfın ı halkçılık umdf't'İ 
teşkil eder. Halkla bera
ber, lir arada baş haşa 
kalarak, kt•ııdilt>rini o ı
lar fan ~a·unıak Türk d-

.f ... 

leri ,.e ink ılapçı ları, yük-

sek hükfimet adamları için 

tn kutlu bir ülküdür. 

Atatürk Cümhuriyeti 
Lu kutsal iilkil ile kurdu, 
lnünu bu ülküvil dalı:ı. 
~ok derinle,. tir~eyi en 
hUyuıc bir öde'? l>ildi . 

C. II. Partisi on dokuz 
Yıldanberi bu voldan yii
tQdu. V o kuvvc~lcndi. Hal
kevlerini bu UlkiinHn. kuv
Vetienıne8i için açtı. 

1 
Saltanatın Lflyiikleri 

•.alktan ka<;aılardı: Padi-
Şablar halktan gizlenir. 
IJalkı bir koyun sürüsü 

~kendilerini çoban zanne
\Aer s 
. : altanatlarını yaşatmak 
ıçın halkı ezmevi. lll·r tiirlü 
lned • ~ · · enı haktan mahruın 
etllleyi bir şeref Lilirlcrui. 

b· Cuınhuriyctin rC'İ. )eri, 
k UyUkleri ise halka so
~ulrn&yı, halkla bir ara-
.a kal<trak onun derı le-

rırıj V" k U . l . 
• ca. ın an dın cnw,·ı 

en kutsal bir vazife biİi
Yor ,. e Şert'f sayıyorlar. 

Şlikrnnla görüyoruzki 
on dokuz senedır, Ata
tüı k, İnönü, 'e bu iki dahi 

Ş•·fiıı iilkÜ8Ü Ptr:ıf ıııda 
topl:rna.n büyük dedet 
adamlarımız h<•r ,·esile ile, 

her zaman halkla bera

berdirler. lialkı kendi ara. 
lannda görmedikleri va
kıtlarda tasaya düşüyor· 

lar. 

Dört senede bir top
lamın ve her toplantısın

da aldı~,, üncmli karar

larla Türk ulusuna yeni 
ve feyizli bir <le\'rin ka
pılarını a<;an Cumhuriyet 
Halk parti~ i kurultayı, 

bu toplantısında da~vero·i,ı 

cet'i mühim kararlarla 
t"l 

Milli Şt•fin derin görüş 

ve r hberlig-i ile Türk 

ulusu için yeni lıir dev
rin ı~ıklı kapılarını :ıça. 
caktır. 

Bu kapılarda dalğ:ıla

nacak Milli ')din kuı i'al 
bayrağı altında yarına 

düııdeu "" bu giirıoPn tla
ha kuv\'etli a<lıııılarla yü
ril yecPğiıııiı i ııaıı ile gij. 
güslerimiz kabarıyor~ gn
uiillnimize ft•rnh \'U St:,·inç 
doluyor. 

Padi-;alılar de\'rini bir yanın l.ıugünkU k:tr.· rsıt-
ço:-.... l · • d At t · k 

Ne mutlu Lize ki <lün-

j;juınuı vaşaıuış Vf· O"ÖI"- ıığı ıçın e a ur ten son-

hlnUşüzdur: ILıııcri y ~zir ra İnönü gibi orJ ulan 
an · " ' f k gı devlet adamı bal- z:ıferden za ere kavuştu- 1 

1 ın .derdini dirıliyor, halk- ran, ve insaıılığm sulh \'~ ı 
t~ bır ~ofrada. oturnuıya, medeniyet yolurıda ileıle-

ruşup kon uşıııa nı. te- mesiııd öııcuh.ik cu~ıı mil. 
llezı ·· ı · b 

U ediyordu? Padi li bir kahranı ıııı aşıuıız-
Şabıa h Ik · · ·e o .. tl a ·ın göıii~Up ıı.o- da görıınış ' ııuu. lHll-

d~şnıaeı ,öyle dur::;uıı, Pa- 1 barPk bayı ağı_ altında tt·k 
bJabın Ytizü, _hatta resmi bir 'ücut halınde toplan-

• talk.tan siıleoirdi . 1 Ullf bulunururuı. 

C. H. Partisi Kurultayı 

U mnmi hey· etin ~ün~ü toplantısında 
• 

nızamnamenın 

28 nci maddesinin tadili hDul edildi ! Prens Pol Oerlin~B 
Ankara 1 - Cunılıu- görülerek maddt> şu SU· 

ri vet Halk Partisi bt:.;inci I retle tt:sbit Pdilmiştir. ., ' 
uüviik kurultayı umumi , 
lı ~, t. b gün H"l . U :M:.ıddc ~8 - l(ı•ıwl FPk-ey e ı u ı mı ra- . . . . 
nın ba kanlığıııda toplan- reterı~ par~ı hil_kfiuıetııH· 

.Ş "<l k" t a· 1 !iza !!ll'UlC::J tcuıırı olunur. nıış, nızaııınanı.: c·ı a ı-

lfıt mazb.ıta:.;ı okunarak j Bundaıı sonra proğr:ı-
kabul edilmiştir. mın müı:ıkere~inc gcçil-

1\tazbaıada parti genel nıiş ve )·arın (bugün) top
sekı etcrinin vekiller he- lanmak üzre toplantıya 
yetine i ~tiraki muvafık son verilmiştir. 

Bir İngiliz gazetesine göre : 
. . 

Hatayla beraber 
Halep'te· 

Türkiyeye liade edilecek 
lngiltere TUrktyeye 30 milyon İnJıl· 

liz lirasile 500 harp Tayyaresi 
, ·erecek ' 

Antakyndıı.n hir gt>rüniiş 

Londra, _ .. ~iyoz İngiltere 'l'ürkiyt!yc 
Hoyo,, gazetesi yazi- 30 milyon İngiliz lirası 
vor: . YC 500 harp tayyarnsi 
· Tliı kiye Cumhuı·rei~i Yerecektir. pay anın hjj
büyük tıır siyasi mu- 1 yük bir kısmı bojaz
va!fakiyet eld-.• etmiş- ların yeniden talıkimi
tir. lnönuııüu kazandı-

1 
ne saı·Iolunacaktır. 

ğı bu muvaffakiYetin bir ·Bundan başka Mu-
kııtmı f Udu,r; ~ 1 •w pttrollatıudaıı mq: i 

Ankara 1 A. A. 
Yugos)a '')'a l{ral 
naihi prensPol ve 
prenses Olga dün 
akşaıu Alnıan hu
duduna varn11şlar
dır. Bu gün öğleden 
soııra Berline mu
vasalat edecekler
dir. 

Amerika 
Cümhurreisi 

Ankara 1 Radvo: ., 
Anıerika Cumhur-
reisi Ruzvdtin bu 
ay içinde AJaskaya 
kadar bir seyahat 
yap8cağı haber ve
rilmektedir. 

him bir kısmı da Tür
kiyeye tcrkedilecektir. 

İngilterenin tavas
sııti~ le Franse ile Tür
kiye .. arasında yapıl
makta olan mü2.akere
lerde prensip anlaş
masırıa Yarıldığı ilan 
edilmektedir. Bu pren
sip anlaşmasıııın mahi
yeti şudur. 

Evvelce Türkiye ilt• 
Fransa arasında Tür
kiyeye iadesi kararlaş
tırılan Hatay ile Halep, 
vilfıyetleriaden başka, 
şinıali ..... uriyenin de mü
him bir parçası Türki
yeye ilhak edilecektir. 

Antakya "Y «>nirfio,.. 



layfa ! 
·a F üS 1 

<Gi ~ ırcc lt1ı ~'lt:~ 
KltlıD1tlU11r lhlar~D<~itO~ıro 

Gercüş [_Hususi] - · 
Başta ı\h.ı~l rif ı\le 

nıuru İbra hinı O
ğuz olduğu ha ide 
Gercüş ınerkez vt» 

ona bn<rlı bü tün köv ("-, ,, 
ö<rret nıenleri ~Ü \la-

l:°' 

\·ıs g:39 da k·ız ı ı nv~ r 

),ezinJe lopl ııı~ r: ı k, 

f ~ yda lı •w .... ı i g ö· 
r ÜŞ 'lleler y pıln ış

tır. 

Bu fırsattan isti
t<lde edilerek Z {.·n-

vapıl H cak ve l(a
~:1 n ıızZı a ~dtı Okul 
<lÇılnıış ol ı c< ktır. 

K Ü l t Ü r iş 1 eri ııı iz-

lin<;ü.._ .\laarif .Jl enınm \'e 
Halke\'İ Hı+ .. i 

iBnAHl)I ourz 

cUluı Sesi) 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

HABE.rlLEllİ 

ehrimizde 
Temizlik işi büyük bir fa
aliyetle göze çarpma'<tadır 

1 İki g-iır'.ıh~ 1ııh~:ri Şelıri ı zin ş.im<li~·e kat~a~ ... görül-
ıni1.ıle t cıııızlıı' ışlPri iize memış hır temızlıge ka-

l riııcle biiyül: hir f:wliyct vu!3:ıcağıııııza ~üphe yok-
gözt> çarpmaktadır. tur. 

Bu :ıy IJirinılPn itilıa

ren geçen ~eneye güre 
yarım rnbli arttırılan te
mizlik işleri Yeni teabhü-

ı "' 

gin proğranılı bir· 
de müsan-ıere ter
tip ediln1?ştir. \Te 
yeni açılan Halke 
vinde, başl<n n sona 

de yardın1larını esir- de bağfanmış "e i~- so-
. l{ kakların da. birinci cadde 

Hf·lcdiyenirı ve müte

ahhidin bu husustaki gay
retini ~ükr:mla kar~ılar, 

Halktmızdan d·l temizlik 
işinde kendiRine <lü~en 

vazifeyi yapmasını, silpü
rüntiilerini soka~a atnıı

yarak kapılarının önleri
ni temiz bulundurmalarını 

gen11 yen ayma - gibi temizlenmesi ve ev-

k~ı n1 vekili. J. Ko- !erden her gü11 süptirün
kadar, halk tara · 1 ınutrlnı Zeki :\rnw- tü alınması husuRu temin 

fi~dan ~eyecanl~ ta- nn ve diğer kültür- edilmiştir. 
k P edı leı1 n1usa Bu faaliyetle şehrimi- ı memleketin umumi sıhha

tı namına rica ederiz. 
., • c - cü h~ı v ü \dere teşek-

n1erede bilhassa kürk~iınizi surırna- -------------------

(dstiklal» piyesi· nıu. ,.1 hir borç biliriz. 
vaffakıvetle ten1si) 

"' 
ediln1iştir. Geç Yak - ŞWuil Akaoy 

ta kadar de\'a n1 j 

e~te~ toplantı, se- Zıraat Bankası 
yırcıler ar::lsında cok! 
alttka ve h~yec~ın ı ikramiyesi 
u \' a n d ı r 111 ı ş l ı ,.. . 1 

"' Ankar<l 1 Radvo: 
Köy ve 111erkez Zıraat bankasının 

okullarında, kültü- 1 rıo lira ve daha yu
rünıüzü hnkl.:iy)e ve karıki ı11evdüata 
öz dılirnizi vavınn aid ikrarniyc:: <; ~ kil-

,, v 

"' 

Ajansın bir tekzibi 
Ankara ~ l~adyo: lerin uydurnıa oldu-

1, Hariciye vekili Şük- ğunu ve Hariciye 

j rü Saraçoğluya at

' fen Pa ris Soi r g:-ı

zetesi nde çıkan bt'-

vekili n1İzi n fikrine 

uyğua olnıadığını 

tekzibe a nadolu cı ja o 
yanatta bir çok yer- sı nıezundur· 

ANSIKlOPrnlK · H ©l va 
g a ye si 1 e '< l" ü r k d i 1 i ın İ .. , 111 u h t <: 1 i f 111 a · 

yayllın kurullnrı)) hl'.11lerdc n1evJuat Sayfarruz pek Bugün Şehrin1İz-
t k ·ı d'I · bu sah i ı)lerine ikrc~ıııi- d h l eş 1 e 1 lTIIŞ ve yakında e a Va nın {1Sl11en 
t kk ·· 11 d f' vel .:r çıknnştı r. j b ı 1 eşe· pu er en cıy- ., u ut u olarak geç -
dalı neticeler alın- ıı.----------:---------- nıesi n1uhteıneldır. 
mıştır. 

I Şe 
Gercüş nııntaka-

sında ki kültü rcüler ,. 
arasında bağ in nan 
sanıiınivet n1uhit .., 

üzerinde silinnıez 
intib~lar bıraknıış 

tır. 

Gercüşün Betkan 
ve Kasır kövlerinde ,, 

birer Okul binası 
... - . - > 

irde resimler: 

tıardlnde yeni bir cadde 

RüzcYa rın =' <ra rben 
ö ö 

sanivede nıetre ola-
rakr2,7 kuv\'t>tİnde 

esınektedir. 

S1-Hıt 14 de gölge

Je enfazla sıcaklık 

dtrecesi 27 dır su
hunet derecesi 18 
olduğu tesbit edil
n1iştir. 

Sayı 123~ 

Şehirden-Köye 

Şefin müjdesi 
Merhaba Köylü d•~ 

lar. nas1J51nız, ne ver . 

1 
\'Ok. Her halde gazetetll 
·d 'ı·ıı · · r· · · ı>.ıırıı r .ı ı ı ~t· ııııızın 

nıizirı Hi.ivük K urult:ı~·ı 

1 d:\ f.üylcıiiµ:i ürıeuıli ıı 11 

1 kunu okudurnız. 

Milli .:efiıııiıin Nu1 ~ 
sizin içiıı Lir çok u10• 

delerle doludur. 
Se\·gili Babamız, Il 

ı:;icümhurumuz İsmet tıı 
nü gelect-k vıllarda siı 
daha iyi bir. hayata 1'; 
vuşmanız için gt:relt 
tedbirlerin alınmasını e.aı 
ediyor ve işaret buyur~ 
yorlar. 

Kurultay Büyük şe~ 
mizin bu emirlerlni veril" 
getire<.·ek, kararlar ~ "eıtl 
cektir. 

Göriivorsunuz va k6l 
lü dayıl~r, Milli ~.°ef I'~ 
ti ve bükfımct her vesi 
ile sizi dii:;;ünüvor ve dl 

' ~ ·I 
ba mes'ut bir lıavata ~ 
vuşmanız için tedbiri 
almayı diiştiniyor. 

0 Sizde buna karşı fi 
k O.mcte olan borçlarıll 

k ,l • • ı'ıll va tınua verınız ve ' 
niılr. giicilnüzle çahşıfl 
Çocuklarınızı mektebe 
riniz ,.e bo:-: ıanıanl;ırıllı1 . ., 
da okuyunuz. Okuwak 1 

san için en hiiyük s" 
dettir. 

Karaday~ 
1

Yarınki 
Postalar 

3/G/19:19 Cuurnrtesi ~ 
Yarın gelece 

Tren postası yo~' 
tur. Saat 11 de Nıl' 
saybin, 13 te Cizre· 
(dil, ~lidya t, Ge'' 
- s t' cus, ... a vur, 15 

Diyarb~kır, Ankıt' 
ra, İstanbul ve ft' 
nadolu postaları ti 
lecek , saat 18 
Ekispres Tr~n p0" 
taları gidecektir. 
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- C. H. P a •tlaln ln baıard ıJı bUyllk ı,ıer : 

Mukayese 
İmparatorluk devrinde 

yol yapına hn~usund:ı ~3-
yanı k:ıvıJ bir harekete 
tesadüf ;•dihııemi~tir. Cuuı- I 
lıuriyctin kuruhıı'undan bu-. 
~iino ka(iar grc;rıı 15 y ı l 
ı~iııdc ~ ol işleı inde güs
tt·r ileıı fo:ıliyet \ ' C !d ıflk 

olıırıan ~ rlatı ııı ehe uııııiYe-
ti 3Şıkfır<lir · 

lın pa r~ı tor! tık de \'I i ııde. 
hay\'lln sırtında bin bir. 
trıiL,kilatla yurd içindP. I 
<lolaşılırl-:en, bııgiin asri 
\·as ı t:ılnrl ı hiçbir arızny:ı · 
r~stlaıınıaclnn t:nn bir Pnı- 1 
nıyet vP rahatlıkla ~ehir 

"e kazalar ar:ı~ırıda gidiş 
"e geli-. iınk!lnı ha~ıl ola
bilmiştir. 

Cumhuriyet i<laresi, her 
ısabad'..l olduğu gibi y<ı l 

siyasetinde de hüyük bir 
inkil!i p yapmış en lüzum
lu yolları ilköuce inşa et
mek üzere hazırlaJığı yol 
proğramımn yukarda mu
fa$salau izah olunan kı

zıml:ırmı, tam bir şekilde 
tatbik etıneğe muvaffak 
Olmuş demektir. 

Devam eden bu faa
liyet sonucunda, ana va
tanın lıer buc:.ı. : ı modern 
yollarla çcvrelennıekte ge
çikmiyecektir. 

Yavtırılan <levlct yol
ları 1100 kilometre olup 
bunların im;aatine 14 mil • 
Yol lira sarf cdilıni~tir. 

a çıi:lı~ında tek gözlü kar
gir tiarzan köprüsünün 
in~asma ba~l:uiı. llöyle 
uzak. Yolsuz. malzeme in. . . 
\ aatı fevkalade ırıiişkül 
bir ımıbalde oldukça mü
him açıklıkta bir köprü
niin inşa .... rna giri şme~i 

Cuuıhu ıiyr.t hiikfııııetinin ' 
ıne ın leketin iııwruıa ,·erdi
O'İ Pheınıııiveti "e bıı hn-t-- • • 

SUbtaki ~ızmini :!ÖSten:n 
uariz hir delildir. 

Kısa bir ı:ım:ında di 
~·er Y<ıllnrd:ı da muhtelif 

• • 
köpı üleriıı in~ası Luuu ta-
kip etmi .. \'O Cumhuriye
tin sonuncu yıl dönümü
ne kad:ır 41 köprii yapıl 

mı~tır. Üst yapısın ın cinsi 
itibariyle Lu köprülerdt!n 
bi ri kar gir, ik isi beton, 
üçü demir ve geri kalan
ları lrntonarmedir. 

Yapılan eserler meya
nmda S:ıkarya, Manderes, 
Y eı;;ilirınak~ ve Fırat gibi 
eıı büyiik nehirlerimizin 
üzerinde in~a edilmı~ mu
:llzaııı küprüler '' ardır. 
Bunlardan Samsun - Ter
me yolunda Ye:-ilırmak . . 
üzerinde haber gözü 26 
met re> açık lığında on göz
lü betoııarıne Gerb<·r sis-
tewimlc Ç<irşanba köprü
~ü, Malatya - E ıaziğ yo 
Jurn.la Fırat ııehri üzeıin-.. 
de l'Sa ~ gözü l ~D.GO met-
re a~ıklığ"ında ıııiitedah il 
kemer .. ekliude lsmct lııö 
nii köurüsii, Nazilli Boz
doğ'an yolu üzerinde 5 X -
~fü.00 nı. a<;ıklığmda uıii-

r··RA·o·v·o····~ 
• • , .......................... ..................... . 

Türkiye Ra~yo~ifüzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzıın Oalta: 

Kısa Dalğa: 

16.JS m. 

19, 1-1 ın. 

:H.10 m. 

183 Kc$. ı ı~o Kv\·. 

15195 Kes./ 20 Kvv. 
9463 Kc~. /:?O Kvv. 

Bu günkü proğram 
1:.?,30 Proğra.uı J haberleri 

1~,35 Türk ınüzigi -Pl 1 2P.-!5 Türk ınüı il:ıi 

13,00 Memleket saat :t

yarı, ajans ve meteoroloj i 
haberleri 

1 3, 1 5ı 14 Meıik Karışık 
proğram-Pl 

21,30 Konu~ma 

2 1,45 fa~ham, tah dl:lt, 
kambiyo - nukut borsası 

fiyat 

21 ,55 Neşeli plaklar- R . 
19,00 Proğram 

22,00 Müzik Riyaseti 
19.05 Müzik Operetler·· Cumhur Filarmonik Or

- Pi 

19,30 Konuşma 

19,45 Türk milzigi Fasıl • 
bey eti 

20,30 Memleket saat a
yarı, aja11s ve meteoroloji 

kestrası Şef: Praetoaius 

23,00 Son ajans, ha

berlrri ,.e yarınki Proğ-

ram. 

23, 15,:?4 lfüzik Cazlıand 

- Pl 

~1ısırlı Prenses 

....,a.yı ı~sc 

günlük 
.-PİYASA-

Bu2-day 1 ~ ' 75 
Arpa -~~,- 2 no 

Un (Bir c;uval)l620 ı --
D:ırı 2 75 
Nohut -u-
Tıercfuıek - - 3- · -

;)~ ---Pirinç 
uo - Sade -Yaf! 

Tere ,-.~-ıf!',_ı --ı 70 -

Zey[i~ ~va~ı 70 
Yün 85 

Deri 40 
Had em 18 
Badem-i-çi-~ı-93-
--,.-----"---ı 

Cedz 18 
ce,·iz iÇi° 50 
.Mahlep ::30 
-~~---·-~ ~ Mazi 19 - - ----1---

Kesme Şeker 35 
Toz şeker 31 __ _.__ ___ 1-- -

Kahve 118 
Sabun 42 
Çay 350 -
!( urutiiliffi- 20 --
Pekmez 15 
Ha.1 , 50 1 

Yıl~a [ 1) Lira 
Her güu binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

Yılda lira ve. Ço-1 Çocuk Esirgeme Kuru... cuk Esirgeme kurumu-
na üye ol. mu na 1000 lira teberrü etti ____ _ 

Vilaket vollarıııda da 3000 
kiloınet;e veni ~ose 8000 
kilometre ~~a lı . :;oose ta
miratı ~0000 n•ni men
f e'l ve köprü . ve 14 000 
aded menfoz ,.e köprü 
tamiratı yapılmış olup bu 
inşaata. 105 milyon lira 
sarf edilmi~tir. 

tedahil kemer \'r klinde Ak- ----------
ı;ay knpriisü bilhassa kay- Ankara 1 Radyo: 

~1ısırlı prenses Hadi
çe çocuk cs i rgenıe 
kurun1uua bin lira 
vnrdırnda bulun 
~11 uştur. Bir valide 
şefkatı ile y~ pılan 1 

bu alicenabane yar- 1 

dırna kurum teşek 
kürlerini bildirn1iş-

Çocuk 

BUyUk Köprüler 
inşaatı 

Cumhuriyet Nafiası 
daha te~ekkülUnUrı ilk . e-• 

da şay:ındır. ismet lnönü 
küprüsii yapıldığ·ı tarihte 
açıklık itibariyle dünyada 
betonarıne köprülerin al
tıııcısı bulunuyordu. Bu 
köprli Dünya fen alemin
de uiiyük ehemmiyeti ha
iz alıidelerdf>n biridir. 

Cumhuriyetin onun<'u 
yıldönliınilnü t:ıkiµ eden 
bir iki sene zarfında bü-

nelerinde memleketin di- t ün cilıanchl. b~1,. g-ö::,teren 
~t'r 8ayısız noksanl:ırı \•e ve uıemlı·ke iınivle ti<' :ıı 
iht iyaçları arasında köp· çok tc:--iri duyulan iktisa 
ru ihtiyaçlarını r.le alarak di buln~n ı:ıelıel>i\'ll~ k<ip-
daha 1923 senesinden iti rü faaliyeti Lir dereceye 
haren eıaslı köprüler in - kadar azalı r gihi olıııu~· 
Şasına teşebbUs cttigi ,.e t ur. Fakat milli hükumetin 
ilk eser ola rak Siid ViJa. menılekelin imarı için al-
yetinde Siird . Diyarbakır dığı esaslı ,.c isabetli ted. 
10\-. üıeıiodt 3G metre ı birltr saytııinde bubran 

başl.:.ı uıcm1t•kf't1Pr•.! nııza. 

ran çok kol:ı vlıkla crcci-• t') , 

rilıııis oldurru cribi ht'r ta-• :-"'- b 

rafta \'enidtm lı:.ıRlav:ın . ' . 
iktib:tdi inkişaf \'P. kay-
naşma \"C clemiryollanmı 

zın her Remte dop;ıu kol 
atması münakale ihtiya<;
Jarını "Ün l1·n <rÜ[l(' :ırctır-

cı " I"' 

ım~tı r. ve gcli~ , e giıli:~e 
çok miihim bir mani tf'i 
kil eden büyük sul:ın \'e 
dPreleri lll'r 'lnıııan cheuı· 
mi.retle :ışın:ık için esaslı 
köprüler irı~:.ısı ihtiyacı 
da ha ~iıldet lc hi~$edilmiş . 
tir. Ru s uretle büyük şo
se köprüle ri inşaatına ye. 
n_iden biz verilmiştir. 

- Sonu Var -

tir. 

Çocuk Esi rgenıe 
Kurumu Genel n1er
kezi tarafından çı
karılmakta ola n 
(Çocuk) adlı dergi-
nin ( 136) Sayısı çık-
nııştır. 

Yurt yavrularının 
1 sağhk, sosyal Kül

- -------- türel durun1larının 

Arkadaşlar! 
~t'hrimizde tc~ekkül ct

ıniŞ olan Akrep imha ku
rumuna ve bu bayır işine 
Hve seve üye olalım .. . 

i nkişa fi na hizn1et 
eden bu kiyınetli 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba
b~lara tevsiye ede .. 

l rız:. 
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Umami Neşriyat -re Yam ı,ıerı 
Dlrektöri uld &.lkewl Blaaal a-ıaf Daire ---

T eljraf A.U..f 
Mardinde "Ulus Sesi,, ULUS SESi ~1. Siret Bayar 

Baaıldıtı yer: (ULUS SESİ) Ba.ımeYI 

YURT DA~! Da ok o· u\Jretı'm 1-···························::::::::::::::::~'l.:: . 1a••••••••••••••••••••••~•••• •J 
ı ·· • 

J\taarif Vek,1leti- 5! y t d 1 ii 
nİn haf tHJık o)arak :: ur aş' 55 

•• •• çıkarn1ağa devan1 :: • :; 

ettiği <İ l k ()ğretiın) '5 KURDUÖUMUZ FABRI· ii 
gazetesinin ( ) ncü ·:~ KALAR VE VAPTIGIMIZ :: 

" h i ~1 b ifil ~. nus ası <a n at a- ı:~ · .. 
amıza gelıniştir. la: DEMll~YOLLAR :: 

~· ~ • • Hep ulusun biriktirme gUcüııe : 
Aluallin11erle ta- Bi dayanır. ~ 

lebelerin1iz içiu fay- !! Bu gücü arttırmak hep senin ~i 
dalı yazılarla süs- :: •• 

lenmiş olan hu gü- $! elindedir $~ 
1 . t . k •• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. 

ze gaze eyı o u- •••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••• .. •••••• .. 

Türk Hava 
Kurumuna 
Vardım Et 

vucuların1ıza hara-

r~t)e tavsiye ede- ~ ~--ıı.-...-.-----,,Buyardım en b~ ü-
rız. ı 

-~----' Türk Hava Kurumu 

~ ~ ~ i 28 cı - HRTiP yük biryurd bor-
§ ~ ~ Büyük Piyangosu 
~ ~ CfİP 2 nci . Keşide: 11 Haziran / 939dedir 

~~~ 
~ §_ @» 
~ ,...... .Jtrrt. 
Q... ~ ~u 
CJ _2.: ac= 
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Ansi~lope~i~ 
Sayfamız 

p 
E 
K 

Y~kında 

Büyük İkramiye : 40. 000 Liradır ... 

Bundan başka: 15.000, 12.0CO, 10.000 liralık 

ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü
kafat vardır . .. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih· 
rııal etuıeyioi ;: . ~iz de piyangonun mel"ut \'e l>alıti
y:ırian arasına girmi~ ohır~unuz ... 

Ana 
Çocuk Esirgenıe 1 türel durunılarının 

Kurunıu Genel ~'ler- 1 inkisafina hizıı1et . 
kezi tn rafinthı n çı- 1 eden bu ki yınetl i 
karılmaktn o 1 a n j dergiyi çocuklara 

(Ann) adlı derginin ~·ocuklu ana ve b~
(15) S:ıyısı çık o 11ş t ı r 1 halara tavsivt~ e<le 

\"'urt yavrularının j riz. ., 
1 Sa ğlak, Sos va 1 Kül-
1 -

Yurddaş! 

' 
Kaçakcılık yapma! · 

1cudur. 

l~ürk evinin şe- ı yan bir ev, Çocuk
refli ananesi kiler- suz bir vuva kadar -
dir. tadsızdır. 

Kavanoz, ka\'a
noz reçelleri. şişe 

1 şişe şurupları ol n1a-

Bu güzel anane 
nıizi yaş:ı talı ın. 

\'uvanın saadet ve varlıo·ım doö·ur·an, ,.., ~ 

Aile dü<~i.i nünü ku\'vetl~ndiren çocuktur ,..., 

Ç >cuğu sev. S.:vil rn ekten rn 1hru111 bikes 
yavrul.-ırı <lcı hatı rla Yılda bir lira ver 
Çocuk E"i rge:11e Kuru ı 11u1H, üye ol . • 

Vuırt<daş B 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav ! 
ruların sağlığına erişebilmek için Yılda bir 
Lir-a verip Çocuk Esırgeme Kurumuna Üye 
olalım . . . ı 

~ ~ 
, ·-----·----,-----~-----.~ .. 
1 


