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1 Sayı 1232. 

29 Mayıs 1939 
Pazartesi 

Sayısı 100 Paradır. 

On ikinci yıl Kuruluş ~·ılı ı Ağustos 927 

5i rti Kurultayı bu gün toplaniyor 
CUMHURIUT HAlK PARTiSi 

Nasıl doğdu ve yaşadı, 16 
yılda neler başardı 

Elırdi Şd Atatiiı kün 

1Hl9 vılınırı Mavıs :.ıvın-. . . 
da ı\nadolnya gt><,:tiği va. 

kıt yurdu kurtarmak iı;iıı 

lıütiiıı Tük ulusunu trk 

fin açtığı cidal altıııda 

mlitlııfaai lıukulrlııı umde-
lerine bağlı olarak g-aye. 
~ine vardı. Türki~·e Bii· 

yiik Millf't .Mccliı'i kııı ul-

bir ülkü <;evrı>~iııde t•lP· du. biiyiik Önder, düş 
!ayarak Anadolu '- e Ru- munı yurttan attıktan \'C 

lllPli "~lüdafaai llukuk., RüyHK ~1illı:t ~IPclisile halk 
Ceıııiyetirıi kurııııı:;;tu. idr.r<·:sirıi kıırrlukt;ın ı-:oııra. 

Bu cerniyt'tin o nun:ııı daha t;ok iiııcPdPıı dfü;.iin
t<1k bir gayesi v:ırdı. ııa . düğü güçlü \'f> ı:-iya:-al lıir 

kiki iHiklfllı kaz:ııımak, pnı tinin kurulma çafrı g-el-
yurdu düman istila:5ından di~ine karar \' t>ıerek uıem- . ) . . . w. 

Cumhurivet Halk Partisinin banisi k k ı ı k . . 1 \ . . . Cumhul'tyet Halk l artısının ucgışınez 
İ•"'bedi Şef Atatürk ·ur~~~~ııkıa U··;

1 1
. 

1
. , e ·et ıçınc .e . nr gPzıntı genel başkanı Milli Şef İsmet 1nö nü 

" l uı · u~u '...OP( ı ~P· - Sonu 2 ıncı ~ayferlP-,, ........................................ ..,.. ............................ ~,·· • • • • • • • • • ·• • •• .. • • • .. • • •~ 
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Büyük Kurultay ı Hatay meselesi 
Atatürklin yaratıcı varlığı, Milli Şefin yük- Pek yakında halledilecek 
sek aziın \'e iradesile her güçlüğü yene
rek bfiyük işler ba~m an Cumhuriyet Halk 
Partisine karşı Türk ulu, unun gittikçe 
artan inancı, sevği ve bağlılıgı içinde 
~rnnsuz minnettaı·lık duyğulal'ı ''ardır. 

azan: Siret Bayar 

C umhuriyet Halk Par
ti~i, bu gün Anka

flıc.la be::,. inci büyük ku· · 
rultayıııı açiyor. Geçen 
yıllar çalışmalarının birik
tiıdiP;i görgü ve tecrübC· 
IPri göz öuündc tutarak 
gelecek döı t vılın Par
ti ve Hiikfıme~ için temel 
olacak yeni çalışma yol
larım lesbit edecek olan 
kurultayda konu~ulacak 
ve görli\itilecek işler esa
fien Pnıtiıııi1.in umdeleriıı
dendir. 

Kurult:ıyda konuşu-
lacak ve gürii~üle<'ck iı· 
ve dı~ siyaı-t>ınlzi alaka: 
dar ecleıı hiç lıir mescll' 
Yoktur. Çünkıi ne uışa 
~.•dan PSen fırtınalar, rr 
Jlln kavğ:ıları bize doku 
nuyor, ne de içerde yur. 
Cluıırnıuu dUıeniui l·o;ku-

tan ahsakiıkl3rınm. 

dır. 

\':lf· 

ün altı yıl önce kur
duguıırn·1. Kemalist rejim, 
)iilli Şefin hayrağ'ı altın· 

da t.lip diri duru~ or ve 
her gilıı hirnz daha kU\'· 

vctli v<> kudretli olarak 
ışıklarını saçıyor. 

Onun için uaha çok 
yurdun imarı, kültür. eko
nomi, köy kalkınma ı ,.e 
diğer salıal:m.la daha ı.i

~'ade ilcrleııwleriınizln nt'· 
lerc bağlı ohluğ"u ku· 
ru ita y kon uşıııalarının en 
milhirn mr,·zularını te~kil . 
edccr-ktir. 

Un :ıltı yılda b:ı::ar
clıl!ı büyük irıkılflpl:ıı la 
bir kaç yüz yıllık tarih
leri lm-k:rnclıran C'nınhu

riyet Halk Partbi. gcle-

l cek dört pl için ualw 

Ankara 28 R;.ıdyo: ı sis ediln1İştir. 
Hnvas Clj-ınsı bil<.li- 1 Haricive Nazırı, 
riyor: N:1zıl'lnr n1t-c- lııgiliz- ·Soviyet an
li~i dün sabah sant h1şn1ası hakkındnki 
10 da top~:11~n11ş, top-

1 

hükün1l~ri. ar~ad~ş
lantı llaııcıyc Nazı- larına bıldırn1ış, l .. ı 
rının bevcınatına tahl ransa ile Türkive 

• 1 ~ 

biiyük i~ln lıa:-;:arıııak ve 1 arasında bir anlaş . 
niz:ı111rıarııede ~·:ıpılacak n ıa akdi ve Sa nen k 
yt•ııi taılilfttla t;ok ileri 

1

. I l 
bedellere veni bir \'ol nıese esinin pe {ya-
:ıçm:ık aznı.in<lt'clir. · kında ha lledilece-

NJ1hiye, Kam 't' ,·i· ğini söylen1işti r. 
lftyet kongrt->lerindl' nırt ı' lığı H' .Milli ~ı·t'irı yiik~Pk 
i~h·ıi \ ' f' ilıliyac;l:ırı iizl'- azim ,." iradf'8İlı· l1t•r g-iiı· 
rirı<le yaµılaıı iıwı·lt~ıııı·· ı lüg-ü ) eııuıi~ ulaıı 'ı· lıu 
letdt!a .Semra tuplaıı!ln l.>ii- katlar ~rı. vakıtta lıiı: hiı 
yük kuıulta\'ll:t :dtı \' İi'l tilk(·de }ıit: bir parıiyı' ııa 
kadar :ıyd11; yurtda::-ın. uir ::-iµ olıııamı~ biiyiık i:;;lı·r 1 

:tratla birleşen·k yarm111 ba.~a.run Cumhuriyet Halk 
yun i::leri iiıcriudı· \'C· Parnsine kar~ı Türk ulu-
r!!Celd(•ıi kararlarlıı rrıem- sunun gittikçe a.ıt:ın iıı:ııı-
leketin daha lıir ~·ok itı- cı: :-;(\ gi ,.e bağlılı~ı i<:irı-
1 iya(:l:ırırıın tıııı iııi yolıırı · ıle ı-onsuz nıiıırıf'ttaılık 

d:ı gı•ni~ adııııl.ır at:H'a· duyğulan \'aniır, 

ğıııııza iyııı:ınııııız ı.;ok ku\·. Büyük Kurultaya yti-
,·ctlidir. rektcn basanlar diler. . 

1 ô Senedir. Ebedi Şrf 
Atat:ıtiirküu \'aratıcı \'fil'· • 

Türk ulusuna uu ulusal 
~iiııü ~utlanı. __ .................. _ -- . 

Asılsız bir 
haber 

Ankara 28 Radyo: 
B:lŞ \'tka1etten bil
diri 1 i vor: Hüln1n1et
te iki vekilin deı?:is-._, . 
ınesi münasebetile 
hir İ'itanbul gaze
tesin<.~e Başvekilin 

de dt>ğ'işıııesinden 

b: t h s e <l il i yor. \Teki 1-
"' 

lcri n değişn1esi a-
henk ve vifak için
de \''4 zi fe değiştir .. 
n"'!edcn ibaret o1up 
B8 ŞV< ki!in de,Ltişe
ct>ğİ h~ıberinin :1s1ı 
\ 'C l'S<~SI yoktur. 

Türkiyede mev

cut kitaplar 
Ankara ~8 Hauyo 

~Lı:ı.rif \.f'kftleti hu güıı 

Tiırki~ l'dt: ıııcn·ut biitiln 
kit:.ıpların tt~shit \'l' liste
lerinin ilfıımıa karar ,·er
miştir. 

·-



~ayfa 2 

Ebedi Şef Atatürk dördüncü parti kurultayında 
nutuk söylerken 

Cumhuriyet Halk Paıtisi 
Nasıl doğdu ve yaşadı, 16 Yıl 

içinde neler başardı 
-Baş tarafı 1 11<.·ide

yaptı, ulusun özü ile ya
kın(lan konu~tu; g-iirü:;-tü 
dii::;iincclniııi aıılattı. • 

Atntiirk lııı gezintiden 
<lüııii~üııdı· IJ:ı:;arıcı 't• 

yükseltki <"Sa. lar ıizrrin
de kurıluğ'ıı lıtı siyaı::al 

partiya .. Halk F'ırka:-ı " 
~dını 'erdi. 

lcte hakiki adının ''eril 
nıes : get·iktikçe bir takıuı 
kara ruhlular efk~ri umu
m i y e y i karıstıracak 

propa~':ın.lalara yol uu
lu~·nı'lıırdı. 

lştı1 bu ... ırada çıkan 
I bir lıUkfıınct buhranı re. 

jiıııin hakiki adının ko
ıınlmasına vesile oldu. 

Kurulan uu yl'rıi p:ırti ~Ievıu ilıeriı d , hara-
niz:ı m rıaııı e:;i, u zam :ı ıı he- rrt li gürii~nır.ler y<t p:ı 11 
niiz t:ıt><;ilıniş olan ikinci Parti MPcli~ Grubu va
K:unııtayın p:ırti kurnlta
yı. yı'riııı> gqen parti 1.i~·etin lıallıne c;arc lrnlun

m:1s1 iı·in Bii \' iik B:ı~ka .. . . 
nın ruiidahalet:iııi karar 
altırıa :tldı. • 

nwb·usl:ırı topl:ınurnlarırı

da miirı:tk:ı .a f•dilrrrk son 
toplaııtı ol.rn n Eyliil 9~:3 
te kauul t'dildi. kir ta- Her işto <'n doğru ka-
raftan da Loz:m lıarı. ilı• rariarı alını~ olan Atrıtürk 
24 

'J' 199Q 1,.. t. , parti ark:ıda . !arını :ıv-em nıuz -•J •c :un • · 
,.e uıü. t:ıkil veııi lıir Tur- \ <lınlattı. Yine cıı doğı u 

· \'Olu ırüsterdi .. ,,t.inllıu 
kiye dor-rınu~tu. ·. ~ ' · ' -

• J ~ ~ • • rıyet,, ilfrn edildi. 
Dış ıvlen hıtPr lııtınrz 

yurd içinde ~rapıhu·ak İ:;-· 

1rri ı·lı• alaıı C:iinıhııriyer 

Halk I'arti~i:ıin ilk işi 

dc,•lı>tfl ~·rtıi rt·jim arlının 
"erilnırsi oldu. Çliııkü :· 
11 Tiirkive Büvük ~[illet . . 
MPrlisi Iliikfım eti .. adım 
t:ışıyan ,.e lıakilrntte mit. 
let lıfıkiıııiyetiııc <l:ıyanan 

tam nıanasile bir "CU 111· 

l!~~iyetı> olan ycoi ı.lC\T-

Cum~uriyetin ilim 
2!l Birirı<'it<1şı in 1923 

tr. saat 201~ ~o Biiyiik 
~lıll<'t Meclısının kabul 
ettiği bir k:ınun13. EbPdi 
Ş P f A t :ı tiirk Türkiye 
Cumhuriyetinin birinci 
'uıııhurrı·i i seçildi. 

-Sonu yarı~~ 

(Ulu& Sesi) 
1 z= 

Sayı 1:?3~ rt" 

Demiryolu, Su, Elektirik, Esasyış, 
Emniyet ve h 1zur 

Cumhuriyet 1-lalıc Par isinin özlü pro· 
ğramile doğdu, yaşadı ve büyüdü 

cı için yer ayıruıı~tı. 

Ali ili Şef d:ı ha ilk Baş 
Vekillikleri zamarımd:ı 

Cumhuriyetin en bliylilt eseri, lı;met Paşa köprüıtl 

metre 
" ı~mct 

p:ışa ,, Cumhu
riyetin muazzam bir ese
ridir. 

Her gün gaıetcJerde 
okuvoruz. Ba~ladığımız bir . . ' 

köprüyü, bir şehrin elek-
tirik ve su iı;;ini bitiriyor, 
diğerine IJa~Jıyoruz. 

Bu alanda basarılan • 
i~ler o kadar ~oktur i.i , 
hunları bu küçük sayi
felcre sığdırmak kalJil 
<lcğilJir. 

Cumhuriyet JlükılmPtiııin ı---------------------
ba~ında Türk tapr:ıkJa. 

rııııfa içinden uir tek de-
rniryolu gc·çnıPyen tek 
bir şelıir lıır::ık rnamağa 

a7.iın etuıi:;;ti. 

Bu aıimledir ki; bu 
gün Dcmiryollarıuıızla kö· 
miire, bakıra varJık, Ak· 
derıizi, Kaı ad en ize b:ığ"

Jadık. Balikesire, Malat-
ya \'a. El:'.izize Divarlıa. . . 
kıra Yardık, 8ivası a~·tık. 
Erzurum Yolundayız. . . 

Cumhuı i~·r:tc kadar 
nıemlekı timiz nıodern t:ırz. 
da y:ıpılmı~ köprülerden 
mahrumdu l () yıllık 

Cumhuriyet idare~i za
manında partimizin ba~a
rıcı proğramile fennin en 

As~eri IMisas ma~tsm9leri 
liğve~iliyor. 

Haber a 1<lığın11za 
göre, g{ ç n · sene 
n1üddetleri bittiği 
halde bir sene dnha 
tenıdit edilen Aske-

ri İhtisas ~1ahke
n1eleri ı\ta sıs sonun
dcı lfığ\·eJilertk va
zifeleri ına h~ ili Adli
velerc \·eriltcektir. .., 

lngilte reden· 
Lokomotif aliyoruz 

Hükunıetinıiz İn - ı 1 1 ·r . . . 
.
1 

_ h' l . 1 o <onıotı sıpa rışı n-
gı tereve n1u 1nı )tr ele l 1 t 

------------- ~ _ )U unnıuş ur. 

Yurtdaş! 
18 ay içinde h'S

liın edilecek olan 
bu lokon.o ti fler Av
ru p~l 0111 en hü yük 
ve eıı ku,·,·etli n1a

Çok para kazanıp ~1uvnnı şen, ya\'rularını 
mes'ut edeyim düşüucesile kaçakçılık yapanlar 
sonuncunda yuvasız ve yavrusuz kalıl'lar. l kineleri olac~ktır. 



Sayfa 3 (Ulus Sesi) 

_ C. H. Pa,.tlalnln batardığı btlyllk itler: 

r··R·ı"·o·v·o····ı 
: .............................................. . 

günlük 
Cumhuriyet devrinde 
Ziraat alat ve makineleri 

işleri Tür~iye Ra~yo~if üz yon Postaları ·m-
1 

PİYASA -
-Ueçe:ı Xiish:ul:rn artan -

t lfi.h mües~eseleriıniz 
rııeıult•kf'tin zirai :;onrtları

ııa uyğun tohumlukların 
t>lde rdilme~i için istifa 

usulile <;alışın:tktadır. An

cak lııı giiıı çifr<;i Plirııle 
hulunaıı Luzuk tohunılu
larırı ıııih:ıııikl \'e . Prİ bir 

Şekilde tenıizlPıınıe~irıe de 

Phemnıiyetlt> yer vermek 

ıarurrtinde bu hırı ııld urrıın-
t"' 

llaıı tolıuııı teıuizleıııe ve 
ayırıııa işiııch· :;imdiye ka

ıl.tr y:ıpıl&.ın denenıelercie 
en seri ııt>ticeyi selektör 

ınakineleri \'Prtliofodrıı ve 
"' selektörlcr hutıuLat to-

huıııluklannı hafi al"rırlık 
ı::ı ' 

şr.kil vf! lıa<'İınlerine gfüc 
ayırarak 0/0 H9 temizlik 
safiyeti temin ettiklnin
uen bu tohumla elde edi
lecek uıaıı ~ uliirı lıPktolit
tH vezni dt: :ırtınış Lulu
rı:ıc:ığından uinnt>tice ti
cari kıyıneti de yükselmi~ 1 
olacağı '* iiphedeıı \':Jreste 1 

olnıakla bu makiıır.Jerinde 
tohumluk teıııiııi au~u 
iUnda \'asi mikv:ısta var
dıınları ıı~zarı • dikkate 
alınnııştır. 

Selektürler de ayni za
nıa111la ilftçlauı:ı tertib:ıtı
da Lulunduıruııdan temiz
lenecek tol~umun ilfıçlan
rtıası surNilc hastalıklara 
\'e bilhassa siirme ha~ta
lığına karşı kat'i "e seri 
bir ınücauele temiu edil
ıııi~ olur. 

932, U3G, 93i, 938 
seneh~rinde 185 selektör 
lllübayaa edilmis \'e uıuh
telir istihsal mıdtıkaların
tla faaliyPtte bulundurul
ınu~ tur. 

Bunlarla çiftçinin to
hunı!ukları parasız olarak 
seçilip temizlenmekte ve 
Çok müsmir neticeler alın 
llıakta ve çiftc;i bunlara 
fe,·kalade alflka vp rai"i·. 
btt göstermektedir. V~
kaletimiz teşkilatile fanJi . 
Yette l.>uhıudııruhnakt.a olan 
bu selektörlerle şimdhre 
kadar 8G. 8~8. 160 kilo 
tohum temiı.lenmistir • 

• 

Tolıum temizleme mü
es~eseJeri ııı ..: :::-ailerile rııu

hitlerindeki tobuınluklnra 

hakiki hir vası f \' Crııwk

tedir. Ancak bu :5elt:ktör
Jerlc memleketin hakiki 
ihtiyacını kar::ılayac:ık 

mikı:ırda olnı ;ıdığıudan 

hunların adcdiııin :-.ıı·ttı 

rılın:ısı ,.c uu husıı~taki 

faaliyetin bütün rnana:sile 
memlekete tc·~ınil Pılilıııe~i 

• . 1 
zarureri \'arJır. Bıı gaye- ı 

nin kısa bir z:ıııwncl::ı ta
hakkuk euirilme:::-i pren· 
ip olarak kahııl eılilıni~

tır. Bu stırf'tle Vekileti 
ıniziıı akıif nıe~:ıi::-i me 
yanında giren selektör i~i 
her $erıl\ daha geni~letil
miş lıulunaeaktır. 

~137 srnpsinde zirai 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
Uzun Oalta: 

Kıaa Daıja: 

ıö:!~ ~ıı. 1s :1 Kes. / l:?O Kn· . 

19.1-1 m. 151H5 Kc~. / ~O Kv\'. 
31,70 m. 9463 Kes. / :W Kn·. 

Bu günkü proğram 
l~,30 Proı;ram 

12.3.> Türk nıüzigi -PI 
13,00 )ıcııılPket ::-aat a-

yarı, ajarıs ve meteoroloji 
babc>rleri 
ı~, 16, 14 Miizik Halif 

müzik - Pf 

18:00 Proğ"rnm 
18,35 l\lüıik Oda. müıi

gi - PI 
19,00 Konuşma Dokto

run 8aatı 

~1,15 Et1haın, tahdlflt, 
k:ınıbiyo -nukut borsası 

fiyat 

~1.30 Konu:-;ına Folklor . 
Halil Dedi Yöııctgcn 

21,45 ~lüıik Virtüozlar 
Pi ·-

-22,00 Müıik Kü<:ük Or 
kestra - Şef: Necip Aş -
kın 

l 

1 

1 

1 

l 

1 
komlıİIJıtlar ihtiyacı ıçrn 

9UU,965 liralık tahsil:ltla 
155 trnktür, 41 harman 
makinP~İ. 7 uiçer dii~c r 
ve 24G pulluk mühayaa 
edilnıi:;; ,.e hunlar Vekfl
letiıni1.e bağ'lı nıüe:-ıseskta 

19, 15 Tilrk nıtizilti Karı
~ık proğrum-Fasıl heyeti 

20,00 Merıılek(:t ~:.ıat a-
:?:-J,00 Son ajan~, br 

bt>rleri ,.e yarınki Proğ 

~ 1 

yarı. ajarıs \ 'C meteoroloji 
haberleri 

20: 15 Türk nıiiıi;!;i 
'21.00 Konıışıııa. 

ram. 

23:1 5.24 Müzik Caıban 
- Pi 

- 1 

d 

tev1.i edilt>rt>k lııı nıiiessr- ı ı a v RLT D !S\ O~ B=' 1 
satııı nı:ıkiıw ihtiyaı;ları- 'ı iP.::! ©.\il"' o p ca 11'.. (91 (91. u.· . . 
nın nıiilıim uir kısmı te- ~ -
min t-Llilıııi:;- \'e i~ ve istib-

~alleriııin g'tınişıetiımesine BBC! ~ı·n lı'raya ~ı·r Lı'f ap 
biiyiik imkanlar ,·erilıni~- y U U_ l 
tir. 

Yarınki 
Postalar 

:30/5/1939 S:th 

Yarın gelecek 
Tren postası yok
tur. Saat ıı de Nu
saybin, ıa te Cizre, 
İdil, ~ti<l yat, Ger
cüs, Savur, 15 te 
Diyarbakır, Anka
ra, İstanbul \'e A
nadolu postalan gc· 
lecek, saat l l de 
Ekispres l'rc .. n po~ . 
taları gidecektir. 

Keıııuriç Crı in~r ·ite>. i nu~ha lıası]a(•ak \'C bir 
profegörJcırirnl etı Ba il~· .n '- s:ıyfası on liraya ma! ola. 
ni Lir kit:ı p yaınıakt:.ırlır. caktı r \'e ru az yirmi beş 
Fakat bu kit<ı rı alel:lde sene zarfında ~atılıp biti-

' bir eser llP~ihlir. Zira pr0- rilcbilecektir. 

ftJsör Luıı:ı: · Profür Baily'in kitalJı 
1 - lk~ ~t'tH1 dl'11 lwri uunuan lıin sene C\'\'d 

çalı~maktauır. TürkiMan ve 'l'ilwtte ko-
2 - Eser ancak Lr~ ııu~ulan Hotancaya ahl 

sene sonra. 1944 t!• ta- 1 bir lügattir. Bu dili bii: 
mamlanacaktır. tün dünyada ancak yirmı 

3 - Kitap yalnız lH'~yü~ . ki~i bilmektedir. 

TUtün ve Yumurta l~racatı 
Amerika. Belçika \'e 

E:::tonyaya ;.iiksek kalite 
ın:ıllardaıı mühim nıiktar

tla Tüı üıı ilır:ıcnıa ılt·,· arıı 

cd ilı.m· k ı t.> d i r. 

ltalya ,.e .\lıı ı aııya 

iı;in yumurta sntı;:.lan da 
vapılmakta. lıundan ha~

ka gene Alınarıya i~iıı )lı-

sır, Tiftik, Deri "e pa~a\·
ra ihraç ediluıekte<lir. 

Frapsa için kuyun dt'· 
ı i:;i. fü.·lı;ibya 1ııa1.ı. Bul
gari~ıana ı}l)hul. .\lı::-ıra 

zPytin, K ülıay:ı yliıı. hnlı, 
llatava urı. T1Hlıntilflt1 

1 ve pirinç güuuerilmekte
llir. 

Bn~d:ır 2 '
1 75 

Arpa ~ 50 - -- Un (Bir çuval' ô20 -l ):ı rı 2 75 
~ohut 6 - -- -- -Jl crC'imeli. 3 -- --Pirin<; :).) --- -- -.Sade Yat__ 90 - -Tere yaf!'ı 70 • 
Zrytin ya~ı 70 -~- --- Yün :15 

- !Jeri 40 
-

-- - -
Balıeıu 18 - -
Hadt•ııı i<;i U3 -
Ce,·iz 18 -
Ct-ı, . iz içi 50 --
~\iahlep 30 

ı -· ~1azi 19 -
ı~- -
Kt~me ~eker 35 -- -
·ı oz ~eker 31 -Kahve ~ 18 

ı~ - -
~alnın 42 -
~·ay , ____ ·~50 - -- --
Kuru üzüm 20 
Pt:kmez 15 - -Hal 50 

Yıl~a [1) Lira 
Her güu binlerce yav
ruyu senin yardımın, 
senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

Yılda lira ve. Ço
cuk Esirgeme kurumu
na üye ol. 

Çocuk 
Çocuk Esirgen1e 

Kuru ın u Genel nıer-
1 kezi tarafından çı-

1 
kanlmakta olan 
(Çocuk) adlı dergi
nin ( 136) Sayısı çık-
n1ıştır. 

Yu rt yavrularının 
sağlık, sosyal l(ül
t ürel durunılarının 
inkisa fına hizll'ıet . 
eden bu kiynıetli 
der()'ivi çocuklara ..... . 
çot:uklu ana \'e ba-
balara tevsiye ede-. 
rız, 



iDAR EHANES İ JVIARDIN'DE • 
Ealll Hallre'JI Blnaal Banar Daire -- - - - -

Teltraf Adreai 
Marainde "Ulus Sesi .. ULUS SESi 

Umami Ne~yat •e Yazı ifleri 
Direktörii 

~ı. Siret Bayar 
Ba•aldıtı yer: (ULUS SESi) Saaıme•I 

Da O k O .. nretı· m ............................................. ! • • ı Y U R T D A ~ ı 
y I:;····························· .. ············ · :~ y 1 

Maarif Vekfıldi- i$ y Uf t da S 1 i! 
nin hafta lı k o la ra k 

1!5 ~' !! Tu·· rk Hava 
çıkarruağ·a devC1 ın li KURDUÖUMUI f ABRİ· si 1 
ettiği <İ lk Öğretim) g KALAR . V15 YAPTIÖIMIZ =~ 
g«lzetcsinin ( ~ ) ııc ü :: ~ .. 

•• 
. ~-•nüshası da ,, ı ı tbcı · !; DEMIRVOLLAR :: 

anııza g <: 1 ııiş t ir . 

l\l ua ili ın lerle t n

lebt le ri n ıiz için foy 
<lalı vazılö rla ~üs-. 
len ın i ş o b n bu g ü 

;: Hep ulusun biriktirme gücüne : 
~: dayanır. ; . •• •• h ·~ ;: Bu gücü arttırmak e.p senin ;~ .. ·~ •• 
i5 elindedir !~ ·- -••,•••••••••••••a•,•••••a•a••••••••••.••••••••••~ •••••••••••••••••••••••m•••••••••••• •••••••••• 

mu na 
Vardım Et 

zel g a zeteyi o k u 

\'Uculnrı nı ıza hanı - il 

retle tn,·sive edt·-. 
nz. 

.. ' ·-... ,. ~ ·.... ., ~-·· 

Mardin Asliye 
mahkemesinden 

j 

1 
1 

I ~ 

® i*Ed* •m 

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

Büyük Piyangosu 

1 eu yardım en bü-

1 yük biryurd bor-

Necrnettin n1ahal

lesinden ölü nıeh

met ali hoca k:lnsı 

enıine \'e sa ire ile 

nıüsterek a vni 111u . 
~ . 

ha il ede v <1 ki yeıı1İ 
ni cicco ve le t sado 
visarı nıusta[ı bini 
.1 

sevit 111ehn1et ha ne-., 

lcri arka \ c ce phe. 
si tarik ile ııwhdnt 
1500 lira ki ynıeti nnı· 
kaddt::reli bir b~1p 

hanenin bedeli iha
le verilnıediğir.den 
ihalei vakia fesih 
edile rek sn t ı ş 1 03U 
senes i luıziranın 1!{ 

ncü Sa lı crü nü saa t '- b 

ıı de ya pı b1 cClğın-

dan talip ola n la rın . 
ddhiliye ve sa ı r 
nıasraf n1üşteriye 
ait olnuı k ve yütde· 
vedi huçu k pey ak
Çası vernH.·k şn rtile 
i~ti ra k e<leb1 lec( k le 
ri iUın olunur, 

~ nci Keşide : 11 Hazira n / 939 dedir · 

Büyük İkramiye : 40.000 Liradır ... 

Bun<lan başka : 15.000, 1:!.000, 10.000 liralık 

ikra.miyelcrl r. (20.000 \ 'C 10.000) liralık iki aclct mü· 
kflf at v ar<lır . . . 

Y t ni tertipten bir bilet alarak iştirftk etmeyi ih
mal ctm11yi rı i ~. :=:: iz de piyangonun mesut ,.e Lıabti

yari:ırı arasına girmi~ olun•unuı .. . 

Ana 
Çocuk Esi rgenıe türel duru 111 la rınll1 

Kurunıu Genel ~le r- inkişafına hiz Tı et 

kezi ta rafından çı- 1 eden bu ki yn1etli 
kanl ınnkta o 1 a n dergiyi çocuklarn 
( An a ) ad lı derginin çocuklu ana , .e bJ
(15) Sayısı çıknıışt ır 

1 
halara tavsiye ede 

Yurt yavrularının 1 riz. 
Sa ğlık, Sosyal Kül-

Yurddaş! 

Kaçakcılık yapma! 

cudur. 

Türk evının şe- 1 yan bir e\•, Çocuk
refli ananesi kiler- suz bir vuva kadar 
<lir. tadsızdır . 

Kavanoz, kava
noz reçelleri. şişe 
ş i şe şu rupları olma-

Bu güzel a nane 
mizi yaşatalım. 

Yuv:-ının sa adet Ye varlığını doğu r·an , 
Ailt" düğü . nünü kuvvetlendiren çocuktur' 

Çocuğu sev. s~vilnıekten mahrunı bikes 
vavrul <ı rı da hatırla Yılda bi r lir a ver .. 
Çocuk Esirgenıe l{urunıuna üye ol. 

.................................. .-!!!! 

Vuırtdaş ! 
Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav· 

ruların sağlığına erişebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 
olalım . . . 


