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Sahib ve Başmuharriri 

SİRET llAYAR 

'ıtenıleket menııfiıne aıa yazılara 
aviaı:ırınııı; a::ıKur. 

Rasılm:n·an vuzuar geri 

vP.riirnez. 

On ikinci ~·ıı 
EZ 

1 Sayı 1228 1 
24 Mayıs 1939 

Çarşamba 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Ağustos 927 

Cum riye lk Partisi Sinci büyük ku
rultayı Pazartesi günü Milli Şefin bir be
yannamesile açllacaktır 
Bir hafta devam edecek olan konğreye 

631 kişi iştirak edecektir 

1 Kamutayda 
Bir çok dairelerin 

blltç~leri 

kabul edildi 

. \ n k a r <l ~3 , \. . \ . -

Btn ük ~lillet ~lec
l ıs i hu.~ Ü l, Bü vük 
ı\lıllet ~l "clisi. Riva-

"' 
s~ticu ınh ur, l)ivanı 

ı\luhas~bat, Ba şve

kalet, D~vlet ŞurHsı 
İ~ta tıst i k, Devlet 
n1eteolo ji u nun1 n1ü 

düı·lükleri, D•y<' llt· t 

iş ı e ı i n is 1 i ğ-i. ı\ 1 ıl i 
ve V dü'ı letı, Dü vu 
J -

nu u nıu ın i \'t', ·r,, po 

Cuınlıurrei::ıimiz İsmet İnönü 

ve Ka(.i<ı~t ı o u ınu n 

nıuJü .·l üğü, Gü·n
rük ve İnhi"arlar 
vekaleti bütçeleri 
nıüz:4kere ve kabul 

Ankara 28 (A. A.) -

Ouuıhuri vet Halk l'arti::ıi 
be~inci büyiik kurultnyı 
29 :Mayıs Pawrtı' i günü 
~a:tt 10 <la Ankaracla Tür· 
kiye Biivük ~!illet ~!celi. i 
Linasın<la ac·ı l:ıcak vr. tak-. 
riben bir hafta Jevam 
edecektir. 

KurııltaY. Milli •• er 
İ:nıet lnünUnUıı bir be 
Yarınamesile mesaisine ba~ 
layacak \. • yinA <le~i~ınf'Z 
genel b<ı~kanın bir ııutku 
İlP. kapanacaktır. Kurulta
)'a 4 ı 7 Parti mebusu 2 LJ i 
''ilnyetlcnlen gelecek dc
leğe TC 3 ü Partiye b<lğ· 
hhk muamele i bitiriloıi,. 

olan hükmi . ahsiyct sahi

bi, Zonğuldak maden ıııü- j etnıİştir. 
hendi~Ieri birli~i, harp ----------
malfıllcri cemi) eti \ e An-

kara tiftik kurunıurıuıı 

birer uıürııe ... ·ili olmak iiz 
re 631 Jelt·ge i~tirnk ede
cektir. 

Konğrenin ruzııame~i 

~udur: 

1 - fi •irj':'llH'Z gC'nC'J 
b:1şkan 'c~·a 'ekili t:ıra
fından büyük kurulta.' ırı 
:!Çlh~ı. 

::! - A iki ha._ kan 'e-
kili, altı st-kreter sec;iıııi, 

B) Değişm<'z g~nel lrn~-

kanın !'ÜYIP\'i ''f>va okut-. . 
turulacakları bildirik, 

') ( >ıı lH.!ŞP.r iiyt•li pro

ğram tıızuk, he~ap \ e yir 
mi lıf'~ üy •li tlilt'k kuıu

~iyoularıuın :5e1;iıııi, 

1• l' w :. ı oµr.ım. tuıuk pro-
jı•IPrİ \ ı· he~:ıp hüJfl-.aları 

ile dilt·kleıi lıakkmıla gP. 
rıel ~el,rl'tPrlikt11n (l'üııde. e 
rilen tezkt•n leı iıı okun· 
uıası ''l' 

havalesi. 
ko ııı~i yorılara 

:3 - Bü~·üi~ kurultay 

Milletler Cemiyeti 
Konseyi 

Ank:· r,ı 2.ı. Radyo 
Milletler Cenıiycti 
Konseyinin dünkü ,, 

toplantısında bir nt:
tuk sö~ leyen İngi

liz 1-f \rİcive Nazırı 

L.o ·t H cdıf:lks bu 
güııkü Hhvcıl ve şe
r;ı İtin ı\lilletlt r Ce
n-ıiveti idealini de-,, 
<r;şt i re ın i vt.·ce <rint 
.. ..., ~ l"'I 

bütün :- za. de\'let-
leri n ltşri ki nıesa i 
etıneleri lüzunıunu 
i ·ta h etnl iştir· 

Mütenkiben ~öz 
~la n Fransa hari
ci ve nazırı Bonne <le 1 

Fransa nın Milletler 
Cernivetinin emni-

"' 
yetini, teşriki n1e
sa i ve sulh fikirle
ri ne sadık kaldığı
nı \'e bütün Millet
ler c~ıni\'eti azası
nın lt>şriki nıesaisi· 
le zorbalığın kınl-
111am 1<1zını o-eldi<ri. 

ö ö 

ni ileri sürnıüştür. 
Bu nutuklardan 

sonra bazı raporla
rın ınÜzt-t keresi ya
pıl n1ı~. Çin-Japon 
v~zivetinin tetkiki 
İç n hafi bir celse 
akdedil ı 11İş' ir. 

PolonyanınLodra 
elçisi tayyare ile Var
şova ya hareket etti 

Ankara 23 Radyo - Londra: Bevr.elnıi
lel v~1zivet hakkında izahat vern~ek üzre 

~ 

dcıvet edilen Po'onvanın Londra elçisi 
tayyare ile Varşov~ya hareket et111iştir. 

k omsiyonlarınca i ncPlen i b 
umumi heyetin miiı.akNP 
ve tasvibiue arzolunan 

işler. 

4 - GcnYünkurul üvP-. . 
leı inin seçimi. 

5 - Büyük kurultay
Gll partiye verilen yeni 

Ltikamet hakkında değiş
mez gcıwl başkanın siiy
lt! v i. 

Bu söylev yerine, de
ğişmez g<'nel b .. ~kan bü

yük kurultay kapandık

tan ::;onra lıir beyanname 

neşreuebilir. 
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Taııı o sırada iki yrr

den ayrı haber geliyor: 

-Torpido gemiyi takip 

eiJecek ve sizin Aııadolu

yu çıkmanıza mfrni ola

caktır. 

lki habt~r uam:ıtlnrdan 

birinin evinden g •lıııiştir. 

Fakat maksut ne ola

bilir':l Te"kif t>tnH'k~r. kı•ıı
disi kentiz ı~taııl.rnldadı!'. 
B~lkl daha başka Lir~PY 
Karadenizin dal~al:m i1;iıı
de ieçecı:-k bnşka 1 d.r uıa. 
cara ... 

Bir anda kurar \" f'rı1i: 

-DüşUnuiiklrr imi tı~t lıik 

edemeuikten :-nııra ülıııek 

de daha iyirlir. 

Vt' otomobile LinPrnk 
rıhtıma gitti. Bandırma 

vapuru uzakta demir at~ 

mıştı. Bir sandala binip 
v~pı.ır:ı. girdiler. Gemiııin 
i<;indeki kontrol memur
ları rreı·iktikı·e ,.,.el'İkivor-e ~ ..- o~ • 

lar<lı. llüknH•tti: Ilenl.iz 
kar:ırsızlık ic;indctlirler. 

Ve bundan istifade 
.1ederek kaptaııa. hE>men 
hareket etmek emrini ver
di. 

Bandırmanın 27 Yne
lik ihtiyar ka ptalll nı pıı 
runun demirini aluırııı:1ğa 
başl:ıdı. 

Boğazdan <: ıkarkefl 

kaptuııa takip olunmak 
ibtimalını söylediler: 

-Ne aksi, dtıdi, \wn de 
bu denize ilk <lcfa ~ı 
kiyorum. Pusulamız da 
biraz bozuktur. 

-Kaptan efrndi. tt>Inş 

etmeyiniz, kıyı kıyı gider. 
smız , Buntia n !'onr:ı.. 

Mak!'at artık :\nadolımun 
her lıaııgi uir nokta::ıına 

ayak basmaktan ibaret
tir. 

Ev"elii. Sinoba v:ınlı 

lar. Mustafa Kcm<tl ora<la 
Jazıın gf'lenlerl' görü~tü. 

f:ıTcr k<ıl:ıvlıkla '""idilehi-
" • h 

lir hir k:ıra yolıı ol~ayd ı 

onu tercih edecrkti. Fa
!at yoktu. Samsuna l>ir 

Falih Rıfkı Atay 

dakika {1\'\"<'l ,·:ıruıak içiıı 

içinde öyle Lir sabırsızlık 

vardı ki gene her tiirlü 

telı1ikeyi güze a larak pu

sulası bozuk Bandırmay:ı 1 

bindi. Nihayet Sam$un 

Limanına girdiler. Belki 
takip olunmuştur. Yalnız 

Bandırma vı kovaiinmlar. . . . 
Karadcnizin ta~kın <lalğ'a-
ları ile lıoğu~nıağa mec
uur k:ıldıklarıııdan kı~·ı 

tara rı arı ııı arıya m a ııır :;d ar
u ı ı . 

J\lıı~tafa l\rrıwl 1ü Ma
yı~ 1n1 n da arıı sun top
r:ı ğ:rıı:ı i::-tc büylc ~y:ık 

lıa::-t ı. 

- Son-

31 Mayısta 
İtn h·a Nazırlar ., 

nıeclisi hnrici V<'Zİ-
Yeti tetkik t-tnıtk 
J 

üzre 31 ~la vısta ~lus-.,, 

so\ininin riyaseti 
altında toplanacak
tır· 

lşDan~ası 
İskenoerun ve Antakya~a 

şu~e açıyor 
l~ürkive işbanka-

" 
sının yakında Ha-
ta vda da faaliyete 
g~çerek İskenderun 
ve Ant:1kv:ıda birer 
şube nçılaca ğı ha
ber alınınıstır. • 

HH ta Yuı iktis;.ıdi 
J 

<lurunıu üzerinde 
f~, vda ı. bir rol ov-

• ol ol 

· nrı v .: c.-.k olan bu 
1 t ~ l 1 •• " •• ı 1 , ' şe ),1u ~u !:iU 'ra n a 

ka ı sıln rız. • 

(Ulus Sesi) 

L!?~.çme Haberıflj1 Kamulaya Yeni kurulacak 
verildi şeker fabrikası 

Y~ılova knplıcah1- ., Şark ve Cenup 
rının Sıhhive vekü.- vilavetlerind~ açı-

., 1 ., • 
letine devri hnk- lacak yenı şeker 
kındaki kanun 1<\- I fnbrikalan hakkın
vihası kanıutay~ <la nıütehassis hey
~1erilnıiştir. Bu ka - etler tarafından ya
nun lc"ıvihasına gö · pılan çılışnıalar bit. 
re vekiller hev't'tİ- nıiştir. 

./ 

ne vücuda o-etirile- Fahrikalann ne-
~ 

cek veni tesiscı t İçin 
o·elt cek seııelerc ş ıo 
nıil olınak üzre iki 
ın1lvon lira kadar 
te<• hhüde girişnır~i 
hususunda seltıhi
vet verilect'ktir. .; 

Suriye 
Reisicümhuru 

relerde kurul8c}1ğ·ı 

pek ya kıuda tes
bi t oiunac.ı kt ır. 

f orı Papen için 
Alnıanvanın Bü

yük Ankara elçisi 
Fon Pcıpenin Türk, 
i n g i 1 iz a n 1 a ş nı n s ı 

üzerine geri alın-
Ş 111 - l(abine <lığı haberi Alınan 

buhranı devanı et- harici,·e nezareti ta
nıektedir. Bu gün- rafindan resınen ya
lerde dolcış·ı n bir lan la nnuşlır. 
şıyiaya göre Cun1- Elçinin bHzı hu
hurreisi Haşın1 Ata- susi işleri görnıek 
si bu v~ziyet kar- · üzre nıezunen Ber
ş1sı nda i "t if~ı etn1ek j 1 ine gittiği bi l<l iril-
n İ vvet indedir. 1 mektrdir. . .,, 

lngiltere f abri~alarına siparişlerimiz 

, 
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Şehirden-Köye 

.Merhaba köylü dayı

lar, n:u:ılsınıı; ne \'ar ne • 
yok. Biitiin ihtiyacınızı 

dii~iinen, giizcl \ 'C refahlı 

l>ir hayat geçirmenize ça

lı şan hükfımet. Milli Şe

fimiz \ ' C sevgili Babamız 

İsmet lnönünün emirleri 
iizcrinc fa brikalarımız<la 
ı:;iı küyliilerc ucuz elbi::;e. 
lcr lwzırlanuıı~tır. Bu p). 

bisııl cr. lıulb Türk yünüıı
<lPn yapılını:;;tır. Bu elbi
selerden lıiç bir kftr alın

mayarak size satılacak
tır. 

Bu ~atıs i:-;ini ziraat , . 
bankaları yapacaklardır. 

lçiniz<len ucuz ve sağ. 
lam elbise almak isteyen 
vanm vilayetimiz ziraat 
bankasın:.ı müracaat eder-

' se derhal banka yerli 
mallar pazarından elbise
leri getirir ve kur alma. 
d:ın size satar. 

Çok güzel bir miij
<.le <lcğil mi? 

Bu günlük bu kadar 

hoş~~a kalın sayın dayı

lar. 

Karadayı 

Londnıd;ın bil- j rayları ile bir mil· y artnki 
dirildiğine göre hü- von Sterling tuta
ku111ctinıiz tarafin- 1 ;·ında da L~kon10 
dan ingiltcreye 500 tif sipariş 
bin Sterlini! tuta- t. 

veriln1İş- I 
..... ı r. 

rında o~ nıir yolu 
.,/ 

Sabah 

~ı>hrirnizde hıı ıriirı sahalı . ~ 

lı:ırnret dPrfl<'f•, i ~5. Hii-
tuuct 10: Bulut irtifaı 

ıono ilP :3000 metre ara
sıııdadır. 

Öğle 

Şehrimizde Bugiln Üğ'
le zaman ı yapılan r<!sat· 
la ra n:ız:ı.rau ha rn ret :W 
riHııh11t 20 Bulut iıtifıı ı 

:300U- 7000 dır. 

Postalar 
25;5/1939 Perşembe 

Yarın gelecek 
Tren postası vok-., 

tur. Sa:ıt 11 de Nu-
sa vbin, 13 te Ciz~e 

J ' 

[dil, ı\li<lyat, Ger-
cüs, Savur, 15 te 
Diy;1 rhc~kır, Anka
ra, İstcınbul ve A
nadolu f)OStaları o-~-

~..., 

!cet k , sn at 1 de 
Ekispres l'ren po.; . 

taları gidecektir. 
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f Hav';~iıkt;b·o;ok~k~-;fl. 
"'' ... ~~~~~~~~~~~~~~ 
lon~ra~an ~ütün me~eni ~onf uru tiaiz 
olara~ ~aval anan muazzam ~ava ej~eri 

70 dakika sonra Pariste 
ln~ilterede çıkan Jınperntorluk ht\\ n yollnrı mccmunsıııın 

Hi Mayıı; 009 nüıstınsuıduıı; 

Tercllme eden: Ömer Hayati Karakoyunlu· 

luıperval hava volları \' ~ . 
e Prenişi bava yolları-

nın iş birlil"ri ve impara
torluk bat:'lva yollarının 
kontrolu altında dünya
nın en uzak ve yakııı 
Yerleriııt deniz ve kara 

' llıuaızam !ıa va sef erlrrile 
~apılmakta olau ::5Cferler 
ha,·acılıktaki büyük in

k!şafı tebarüz ettirmek· 
teuir. 

liiks 'e muazzam trans 
atlantiklerle bile seyaLa
tın bir üzüntü olduğunu 

i~pat ediyor. Diinyanın 

en muazzam trans atlaıı

tiği olarak (l'uecn Mary) 
gewisile bütün koııfur \ "C 

emniyet içinde ::,eyalıat 

eden bir yolcu bile İm
paratorluk hava yolları

mn 18 tonluk 5 sınıf Ce
res, Cambria, Cdedonia, 
Gentouru8 , Challenyer 

(Ulus Sesi) 

r-·R·ı-·o·v·o····i 
• • ................................................ 

Sayı 1228 

günlük 

Tür~iye Ra~yo~ifüzyon Postaları 
ı-PİYASA-

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
Uzun Dalta:. 

-_;,;;,;;,~---

Kısa Dalğa: 

lü48 IJI. 18H J\:(';;. / 120 K \'V. 

19,74 m. 151n5 Kcg./::!O Kn·. 
31 -o n4ti"- 1~· ı;: /•)O Kvv , i lll. 01 .> nC.. - • 

Bu!!day ,_2 E'5 
_:\rpa _ 2 nO 
_ ün_ ( B~ çuval) 620 __ 

l>arı -~ı 75 
~ohut 6 
.Mercimeh. -3- -

J>irinç 22 -· 

Bu günkü proğram 
• ;::-adeYalr - 85 -_____ ı-____ --

Tere Yaı"l'ı 70 

1 :?,i"lü Proğra ın 

1:.?,0:> Tiirk ıniizigi -Pi 

~1,00 Haftalık posta ku
tusu 

~t.ı:> Esham, tahdlftt, 
rn,oo ~leııılC'ket ~a:ıt a- kaıııbiyo -~nukut bursa::;ı 

yarı, ajaıı5 uıet( oroloji ha- fiyat 
heri eri 

: 3.14.13 Mıizik Hiy:ıı::eti 

Cumhur Baııdosu - Şef 

İhsan Kiirn;cr 
18,30 l'roğram 
18,35 Jılüzik Solistl(1r 

- Pl 
1 !>.00 Ko.rn~nı:ı 

rn.15 Türk nıüzigi ~~asıl 
heyeti 

:?U,00 ~leıııleket saat a
yarı :tjans ve .rlu·teorol<'ji 
haberleri 

20, 15 Türk ıııiizigi 

21.:?6 Xe~ı·li plaklar- R. 

~ 1 .30 ~l iizik Viyolonse
list Edip Sezen'niu kon
seri 

21,50 Müzik melodiler 
- Pi 

22,00 Miizik KUçUk Or 
krstra-Şd: ~e<·ip A~kın 

~8:00 Müzik Cazlıand PI • 
:2:3, 15,~4 Son ajan~, ha

berini ve yarınki Proğ

ram. 

----· I"' --

Zevtin va5-ı 70 .. ~ -- -
Yün 35 ____ , __ _ 
lJeri 40 
Ba\.lern 18 --------
ffadeııı içi 8ô 
f' t•,·iz "'181-
l ~P' iz İ<;İ 50 -----)lahleE 30 _ 
Jlaıi 19 
'Kesme ~eker 35 1-= 
_l~oz şeker _s_ı __ _ 
Kahve 118 

~-------

~abuıı 4:? ------
Cav 3ü0 
~--· ----- -- -
Kuru üziim 20 
Pekmez - ı5 
Hal --, 50 1 

Çocuk 
Bu muazzam hava ge

llıilerioin en uzak sefer
lerde bile tevekkuf::mz ola
rak yollarına devam c<le
Lilnıeleri için havada mah
rukat almaları husu~unu 
bundan tvvd yazmıştık. 
Şicndi de bu muazzam 
hava ejderlerile yapılan 
seyabatın bütün tefcrru· 
atını veriyoruz 

ve il:i.h gibi ha,·a Pueen ı---------------------
Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel nıer-

Yalnız Parise sekiz 
adet hareket etmek şar
til~ l ngil terenin Sou t hap
ton ,.e Londra bava li
lllanlarından her giiıı dün
Yanın muhtelif istikamet
lerine yolcu ve ticaret 
eşyası alarak hareket ed~n 
Sefineler ha\'il seyahatınm 
en bilvük bir emniyet. 
ne. 'c ~·e koııfur i<;iııde 
gfl~en bir seyahat oldu
ğunu iepat rdiyorlar. 

Bu(l'iin iınpf'rynl b:l \·a 
Yolları~ın g'i:-terdi~i mıı 
\1affakivt't artık hunclaıı 
sonra ha \·:ı s<·yahat ının. 
emniyt-t koııfur ve siir-

' l • atı yanında bahrı muıllt-
lerin k e~kirı daJ,:r.ıI.ırilP 
günlerct> çetin bir ~ıiic.ı
dele devrc~i geı;ırıııek 
ınecburiyetinde kalan en 

--

Jılarylerile yapılan :;eya-
lıatlarııı yuksek kuufur 
ve emuiyetini ıııukayeac 

etse arada azim farkı iti
raf eder. 

Mukt'llef kanıarasıu:ı 

çekilip ttlsiz vasıtasile 

daha bir kat; dakika ev
' el ~ıkan siyasi, kültürel, 
ekonomik vellıa .. ıl be::-e-• 
rin lıiitüıı faaliyetinin en 
son lıaberleriııi ihtiva eden 
gazete ... ini okuyup sütlii 
kahvesiııi iç<.•rken kendini 
havadaki bir Pmııiyet \'C 

güzelliklrr uiyarında zan
neder. 

Fesih mi edilecek ? 
S K b. ~ı ' ı . ... .ın1 - a ıne • ınes e esı etraf ıoda 

Fransız Ho - Konıiserile vapılan tenıas
lar bir netice vern1e<li<>·i ;ibi ~leclisinde 

ö ö 

Fesih eJıleceği söylenrnrktedir. 

Yurtdaş ! 

M Türkün milli ve ekonomi varlığını yaşatmak 
~~r. ,..,. r ·ı 1 .. " ı!i 

i;in _kaçakçılar tepclenmalidir. • -

, kezi tarafından çı

karılmakta ola n 
(Çocuk) adlı dergi
nin (136) Sayısı çik
n11ştır. 

Yurt vavrularının 
sağlık, sosyal l(ül
tü rel durumlarının 
inkişnfına hizmet 
eden bu kiynıetli 
dergiyi çocuklara 
çccuklu ana veba
balara tevsive ede-. " 
rız. 

llç~~en i lıl~a ( 1 J Lira 
rBS! mler: 1 

Ht"'f güıı ~)İnlerce yav-
ı 1 uyıı senııı yardımın, 

Cizre de 'ı senin \ Pfkatinle smesin 
de barındır·an Çocuk E-

bir cadde ı ~irı.:eme kurumudur. . .... 

Yılda lira ve. Ço
cuk Esirgeme kurumu-

\ na üy: ol. 
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1 
RADVOLARIMIZ GELDi 1 Yardım Et 

• » 
1 
1 

• 

•ı 
ı: Bu yardım en bü-

~ y biryurd bor-

· cudur. * )J 
:1 Radyo alnıadan mağazaınızı ziyaret ediniz, 1 mutlaka memnun kaiacaksınız V U fi=~ı= ID AŞ~ 
.... İlyas Şuha mahdumu l ı Türk evinin şe- yan bir ev. Çocuk-
,. '\A~ refli ananesi kiler- suz bir yuva kadar 

----~~~-)":~ ~'• • • 1''fltt dir. töJ~ızdır. 
Kava noı, kava - Uu güzel ana ne 

Yitik 
~lardin ~laarif 

idaresinden aldığını 1 
ilk tahsil ehliyet 
nanıemi kcı yıp et
tim yenisini alaca-
ğımdan eskisinin 
hükmü olmndığ1 

ihin olunur· 
Ahmet Sozan 

Arkadaşlar ! 
~t!hrimh~de teşE·kJ...iil Pt· • 

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

Büyük Piyangosu 
2 nci Keşide: 11 Hazin1n / U3ü dedir 

Büyük İkrami~· e: 40. 000 Liradır ... 

Burnl an ba .. ka: 15.000. 1 :!.OCO. 10.000 liralık 
ikrnnıiyelerlı> (:.?0.000 vP 10.000 liralık iki adet mii
küfat '~tnlır . .. 

Yt>ni tPrtipteıı bir bilet alarak iştirak etıneYi ih 
rıı al •tme~·ini: .. Siz de piyangonun mesut ve ~ahti
yarları ara.::.ına girıııi\i olun•unuz ... 

noz reçelleri. şişe mizi y:1ş·ı ta lım. 

11 

şişe şurupları olma- • 

Yu\'anın saadet ve varlığını doğuran, 
Aile düğürnünü kuvvetlendiren çocuktur 

ç:ocuğu sev. s~vilmekten mahrunı bikes 
, vavruları da hatırla Yılda bir lira ver 

"' 
Çocuk Esirge:ııe Kuruınun<a üye ol. 

Ana 
Çocuk Esirgen1e türel durunılarınu1 

Kurunıu Genel ~fer- inkişafına hiz•net 

::;:.:::.n ,'.:kı::"ı.,'.~:.1:.· i.:~.~~ li!Y!!ll!lu-ı·~ dll.!'lld!l'a-ş~!~-------·• 

kezi tarafından çı- eden bu kiynıetli 
karılınakta ola n dergiyi çocuklara 
(Ana) adlı derginin çocuklu ana veba
(1:1) Sayısı çıkmıştır balara tavsive ede 
Yurtyavrularının · "' 

Kaçakcılık yapma! ~ rız. 

Snğlık, Sosyal Kül-seve se\·e ü \'C olalım ... . 


