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c. H. Partisi Kurultayı dün toplandı. 
Milli Şef ismet lnOnü 

' 

Mühim bir nutUk irat etti. 
Kurultay Başkanlığına Meclis Reisi 

1 . 

Abdülhalik Renda seçildi. 
Bugün Kurultayca seçilen bir 
heyet başvekilin başkanhğında 

ebedi şef ATA TÜKÜN kabrini 
1 

C. H. Partisi <lcğişmcı genel h:ı::'kanı 
Reiı-;icilnıhur İsmet lnönü 

ziyaret ederek çelenk koyacak ı~.~ ........... ""'-... ----~ 
Kurultay Başkanlığına seçilen 

Abdülhalik Rend 

Ankara 29 l A. A. ) 
Cumhuriyet Halk Partisi 1 
buyuk kurultayı bu güa 
ıaat onda büyük millet 
meclisinde toplannıı~tır. 

Kurult<.1yın toplanışı 
ınünasebetiie Aııkaradaki 
bütün biııalar ve caddeler 
baştan b3şa bayraklarla 
ve dü vizlerle süslenmiş 
bulunuyordu. 

kı~ları :ırasında hilyilk 

millet meclisini trşrif bu
yurınu~lar \ ' t! mecli~ önün

de başta muzika olmak 
üzere bir <lŞkcri kıt'a ih
tir3m re:>mirıi ifa eylt~miş 
ve muıika İ;)tiklal)narşını 
çalmıştır. 

Rci::ii Cüuıhur refaka- kan lnönü co~kun \e 
tında büyük millet meclisi sürekli :ılkı~lar ar t:ıınua 

B reisi Abdülha1ik Renda kün;üye gelmişler, nutuk-
üvük millet meclisi ,.e bcı~vt;kil doktor Refik 

öntin<l~ toplanmtı-. bulun:ın " larını ırat buyurmu~l:ırdır. 
k Saydam ul<luğu halde iç-
·esif bir halk kurultaya Baı-;;tan ba~a eıwrji \ 'C 

iştirak. ed•·c·ek delO'elcrin ticr~:ı salou~ua ve dc•lt>g~- sc'·!5i dolu bu nucku ı;ık 
gelişlerini y~kın bi; alaka l lerı~. dakı~~llarca :süre~ sık tekrar eden ve !Jütün 
ile takilı c\'lcoıekte idiler. se,·gı tezal.ıuratı ve süreklı kurultayın tas\'ihi ifadel'i 

· a 1kış1 a nlu kar~ılanarak olan alkışlarla kar:-;ılan-
T 0 p1ant1 saatından delegeler ara~ında yer al- mı~tır. • 

Çok ünce içthna ialonu mışlardır. G .ı 
1 

, ene l Ba:--kanıınızın 
ue egelerle dolmuş bulum- . Bunu nıütPakib lıa~\'C- nutkundan 8onrn ı·m·ıi · 
Yor ve herkes sal>ırsızhkla ' 1 

1 
1 

Parti Umumi ida-

çelenk konması ittifakla 
tasvib edilnıi~tir. 

Başvekil \ 'C p~rti ge
nel b:lşkan vekili doktor 
Rdik Saydam riyasr.tinde 
te:-;ekkül eden hev'et \':\· . . . 
rın saat 10 da EbeJi Şe-
fin Btnografya Müze8İD· 

deki mu vak kat kabrını 1 

ziyaret edecektir. 

re heyetinde 

Arıknrn A. A. -
Konva ~leb'usu Tev 

"' 
fik l1 ı lc ret S da v, 
Parti urnunıi i<la.re 
hevetioJe münha l .. 
hu1unan aza lığa r i
ynset divanınca ta
vin ediln1 iş t ir. 

Suriyede kralhk meselesi 
tel · !.il ve genel lıa~kan vekili men er ayrılmı~ w~ kurul-
. senın açılmasını ve Mil- t ç Eıı·fba gazetes· C c ·ı l\' d ·1 h ş Joktor Hefik Sa~·dam ri- ay ar::;;nmha ~ilrıiı ~aat ı e- ' ve emı ıar am ı e 
. _efin nutkunu :;ö,·lrme· ı· t zire muhabı'rı"nd ı 1 B arası d sıı1 b k · .-vaset kilrsü::ıüne g"luıı·"·.~ o c umumi ccl:;t>8İni en a - onne n a arasın-

yoklama. yaııılmı~. reis yapmak üzere ic;timaa ııi- ıgı şu aberi neşret· da yapılan anlaşma ı e ·liyordu. -1 
" · 1 d - h 1 

Sauıiin localarında ga· \'ekillikleriue meclis reisi hayet vermiştir. 1 mektcdir. 1 mucib~o~e Fr~nsız as-
ıeteciler, ~'rausıı, Afğan. Abdiillıalik Henda ve 'par- Büyük kurultavm lıu J Fransanın Cezire De-' ı kerlermın ~urıyede ka-
lran lıtiyük elçileri olducru 1 ti uwclis gurubu reis \'e· gUnkü toplarıışınd;ı ı i~ a- , legesi Kolonel Mar~aa ı lu.cağını söylemiştir. 
halde bundan dir,.er el~i- killerinden Hilmi Uran set di "anım·a seçileeek Derbesiyede irad ettigi Kolanel Ho - Komı·-
ler " ~ 

\'C elçilikler erkanı irıtihab edilmiş ve altı lıir hey'etin AtaıürkUn bir nutukta Cezireye · serin Suriyelilere h1ta-
bulunmakta idiler. kütib seçildikten ,.e riva- mu\'akkat kal.ırırıı ziyaret mahsus hususi idarenin ben neşretmiş olduğu 
S Tam saat 10 da ~lilli set divanı bu iturerle ·te- ederek lıüvük kurtaııcıva önümüzdeki Temmuz bevanname üzerine ka-
lef De,:.işmeı Başkan 1 şekkül ettikten ıonra Mil- kurultayın-se,·gi ,.e tazi~- 1 i ptidasından itibaren bi~enin istifa ettiğini 
nunu b"lkıR sürekli al- u Şef ve UeJi ıocı Ba,. lcrini ula§tnması ve bir ~ tatbi~!!le bafl&naea&ını 1 -Ş~~~ 2 İl\Cİ s~yfede~ 

, ...... . - . ... , • t . I .. . ..,, -



! (Ulur; Sesi) Sayı 12:13 

[Cumhuriyet alk rtisi 
Nasıl doğdu 

yaşa ı 

1 

ve ı 
1 

16 Yıl içinde neler başardı 
- Dünden Artan - tr.Oir. 

Parti ~ıırulıunıın •""> 

lfart 1934 töplautt~1111.la

da Türkiyetle asır!arıl:.ınbc·
ri manası kalmayan 'e 
Cumhuriyet içirı bir tı·h· 

Uke olan bilaft·tin kaldt
rılmast Şeriye ve Evkaf 
-.ekfıletinin lağ'vı. teurisa. 
tın birle., tirilm e~i teklif -
}erile birlikte kal.mi ·ohm

uu. 

Yirıe lıu kurultayda , 

ilk niz:rnııınmeııin umıımi 1 

c asl:ııınchıki ınan:i \'t• ruh ı 

baki k:1 lnıak üzre <'um- ı 
huriY11t«ilik, Halkı;ılık, LA .k ld 
Lfliklık. rııcflıuınları g·erıi~· 1ı al 0 Uğll 

23 lkincitcşrin 1924 
teki bir grup toplarıtıKın 

ua da partimizin adrn:t 
yeni devletin adı olan 
" Cumhuriyet ıı kalimı::ıi 
eklenerek "Halk Fırk:ısı .. 
e!asta ki J'rensiplcriııi 

muhafaza ederek "Cum
huriyet Halk Fırka....;ı,, ol
du. 

Buraya kadar iııkılftp 

işlerini hiilasa ettiğiıııi1. 
Cumhuriyet Halk Partbi 
Anatlolu ve Rumeli nıli
d:ıfaai hukuk cemiyeti 
adı ~ltında askeri zaff'l'r. 

1 kadar yalnız yurdu Kur
tarmak gayesini t~ıkip 

t>derke11 , ondan sonra 
.. Halk Fırkaş.ı,. n<lını :ıl:ı

rak ı-:iya:.;i prl'nsiplt•ı iıı 

tef~rruatı üzeıiııdt- ya\·a::
vav:ı~ yenilikl«re doğru . . . 
aı;ılnıa yolunu ,·e dikk;tt-
lı \erimli bir iııkılfılı po
Jitikagıııı takip etti. 

lık Parti Kurultayı 

lt'tilrr ek parti prı>nF-ipleri 

dalın ziyade ayclınlatılını~, 1 mevkie yiik
partinin lıaaisi l\tatürkün ı 
genel lıa.,kanlığı tesbit lt } C H 
edilıııiiir. se me { . . 

İkinci Ye Üçllncl 
kuraltaylar 

İkinci büyük kurulta
ym kabqliıetti~ verıi esas
h'ı r ulus i::ıleıioiıı \'e milli 
inkıl:lbır açılıp ilerlemesi 
içiu memleketin umumi 
h:ıyatına yeni bir ~·eph~ 

\'f•rcli. Bu yeııi ıaslnr J&na 1 

) ;ı .. aıım.ıJnn ılin kokusu-
nu cı I :ı ı rıı:ık. Yt!lı i harf. . . 
lrri kabul t>tılJek g-ibi ne-
ticrkr do;!urdn. 

Cıım lıuı iy~t Halk pnı -
ti:-iııin ii<;fincli büyük kn
rultnyı ıo ı.foyıs rn~ 1 
t:ıi-itıiııde toplandı. I>ıırti-
111İi.İn bu iiçiin<.'li kuruJ
ta~ı th p:ırti. dev)~ t ,.e 
inkılfth hayatımız i<;in te
llH 1 olun lıiitiin ana fi. 
kirleri ilk ucfa yapılan 

p:nti proğ'rauıında lıir :ıra
ya topladı. Y<·ui proğ"

r:.ıında ikinci kumlt:ıyın 
k:ılml ettifri Cuıııhuriyet
ı;ilik. )Iilliynt<;ilik. Jlalk
<;ılık. Ltıikli k ile beraber 
1 >t•\•1,,tı;ilik \'(' lııkıl:"ıpı;ı
lık \'a~ıfları da parıının 

1 
ana 'a:::ıfları ar:ı. ırıda yer 
aldı. 

Dedetçiliğ'i diirıy:mın 

., iuıdiki g-idi~i içiııde. milli 
i kt isacli yat ınıızı k onıyu p 
yiıksPltrıcek bir preıı~ip 

olar:ık t :ıt bi:, atta filen 
tanııııı .., ulan partimizin 
hıı pr"jhamı bir lıiitün-

küdür. 
Ctımbur,.eislmlz lam~t lııöoa K6ylllerlmlziD derUerinl dinlerlerkeu 

Sultanlık <lc•vrinde ya köylUnün kuvvetini 1 Partisi proğrnmının t:ıh•~ 
Türk kö)ılü=-üuüıı ,elcıııli kırıyo.~: ~rnl~~·~ı hast.alık- ı ku~ ctıııi~ feyi1.li birt' 
v.uıh·cti lıalfi gfüiiıniiziin lar zurrıyetını azaltıyor. ııetıct·leridır. 
ünii~uedir. Trahom ı!özlcrini kür cdi-

E.ışın dondurucu so
,· uklarınd:ı, yazın lrnyıltı

cı ~ıc·aklarınd:ı ,\' alın a,\·ak 
lıa~ :ı~·ık ~unun 'e hıı
ntm bP:)tllHnn ç:ıh~an, ekip 
hi~·tiginin yiizrl<' on ikisi 
.. A:;-ar,, adile eliııden alı

n:ın kiiyliiniin a~ar mül
tnimlt>ri ,.e hatta "Şah

nr.leri ,, <•lirıden Çfktiği 

knlıir c;ok lıiiyüktü. 

1 
Mült<-"zinı ağa. gelip 
l . . . v 1 k l 1 

a~ar ııss<·~ını, aga ı ·, =::a ı-

vonlu. En ~ılYır \'Crlrın • l"'I l:! • 

' 'e ren yine köylü idi. 

Y<lptığ-ı her iı:tt~ hal. 
ka d;ıyanan, kuvvPtini 
halktan alan Cumhuriyet 
Halk Partisi asırların ih
m:ıl ettiğ·i köye lftik ol
duğu t•lıcııınıiycti ''crıııek

tc gecikmedi. 'l'iirk ı;ift

çi~ini rdnha yt'lİ :;-tirPl'ek 1 
her türlii todlıirlPri almak
tan geri kalmadı. ve kal- ı 

Üz olarak di,·cbiJirİ 
ki Tlirk kiiYlü ... ü~ıü J~İ 
oldn'1-u mc~·ki~ vükı3f it 

r-. • ~ 
nıPk CumhuriyeL Jljı., 
Partisi iı;in en kutsal IJI• 
idealuır. 

Üni.iıııiizdeki ,·ıll:ırti 
hu ilkalııı rnhakkıık rl 

tirı:ce~i daha bir ı;o 
işler ' ' 3 rdı r. 

Siret nayıı1 

nıi~·orda.. ---------"' 

İ lıtİ!:lC'a ~iin• kö~·
IPrı]p MPktt'P :ıçm:ık, köy 
,\' Olları yaptırmak, kilylü 

Of'l ik (l:l,\'ını ayırınayın<'a 

z;" allı köylü ıııalirıc ::-a
hip ol:ı.ııı:.ıı, lıarııınnını 

kaldıraıııaıdı. , <'liııdeki hay' arı 'e tO· 
lıuınları i::-l!Uı "tın ek. \'er· 

SUriye~e Krallı~ 
msselesi 

Yalnız lıu kadar mı y:ı ! 
.\nndolıınıııı lıir wrnfın 

da ckinlı)r ~nsuzluktan 

kururke11. ütn t.ır:ıft:ııı 

bn S< ·ııf' akaıı "uların yap
tığ'ı bataklıklar ıııilli biin
yt-ıııizi kPrııiri) or, .i\lah.ır. 

gileri :.ızalt mak, ,.c 'o aha · 
lı . 1 in.ci sayfedcn _,, 
ır çoı-. küy i:;;lnirıi u:ı- I 

şarm~k Tiirki~rı·de ilk,· de- ı ve yakında Heisicu11
1
• 

fa ~ Cuıulıtm) PL ılalk hurun da istifası hel' 
Partbine., ıııiiycssr•r ol- 1 lendiğ"ini beyan edere~ 

demiştir ki: 
Fransa hükfıınbti Sll 

rnu~t ur. 

Bu uevn'de kurultay 
\'azifesirıi Kamutcıy<laki 

Parti ıneL·ıı~ların!n tP~ 
kil t•ttiğ'i grup görüyor 
vd yapıyordu. İlk µarti 
kurultayı li kirinciteşriıı 
1927 de ı\nkarachı top
landı. Bu kurultaynı ı·rı 
esa:lı noktasını Ebedi ~P

fin iııkıl:1bımızın her d 
hetten tahlil , .f> hika~' t'· 

ı-ini yapan biiyiik ııutuk
Jarı tt·~kil e(lt'f. 1 liik tPşkil eder. 

Ilalkf:\'\erintle kuruları i riye milletiyle bilittifil~ 
köycüliik ştthclNile gcrıç- yakında krallık usuiüfl 
lik ve inkılftb Tiirkliigii- ilan edecektir, 

Türk irıkiliilı ta•rilıiııin 
en değerli bir eseri oları 

hu uıun nutkun lıüyük • 
bir eıııe1'.le Lıiiyiik kurta 
rıcı Atatürkün el yazıtıı 

ile \'aıılmı~ olması ona. 

~1r!~a bir dei''r ~~r~e~-

Bundan ha~ka ktırııl
ta\'ın lrnlrnl ettio·i veıı i 

• 1"' • 

11izaı:nn:ımcde bütün teş-
kil:lt l :ıid usuller, trcrü 
belerdcn •ılınan dPr6lerle 1 
uwuıni şekilltre tok.si- ı 

mu;tur: Y-1 >'*'•.-4 1 

menin dikkate değer bir 

ııokt:ı~ı ııartiyc halk ter. 
biyt-.:si it;iıı Halkı·dcri :.t<; · 
mak 'azifeı:ıini vermi~ ol
masıdır. 

--Sonu Var-
• • ı 

ııiin doğrudan do~rııya Haşimi sülalesinde~ 
köy ile ıılilkalı.mıltrılınası bir Emir Suı·iyeye kr~ 
\'P kiiyliilt•r arns111<ht lıir olacaktıı'. Sıırivede krD1 

tüıHi ııeıicPleııııırycıı hu- l ığ·ın ih1nile 'her kes 
dut k!lsğalarının öııilnr. 1 ona bey'at edecek. or 
gPçcn küy kanuoııuun tat- tadaki zorluklar da sO' 
uiki~ · Cumb~ri~·eı. llaJk. ı na erecektir. 

.-
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Sayfa 3 

C. H. Par tis inin başard. iı blly&k itler: 

P ra Yola 
Cumhuriyet devrindı~ 

Y< ıl inş:ı :ıtrnnz muntazaın 

hi r tı·k:1mill "'' inkİ!";tf 
takih (•tıııi :;;tir. Yol rn es.:ıi-
. i. Hı;n Rt> ı elı k ıne~ai 
Pro~raınlarıııa '"\ fik ·.n bir 
~araflan 'füiyPt husu. i 
ıdarr bütçelerinc_ı konulan 
t; h ' iRat ile ,.,, diğer tarnf
tan da devlt-tı;e mühim 
gurülcıı ) olların 4 Tafia , e
kftlcti hıitı:t':-iııde d ta.lısi
s:ıtn ıııii::ı tı·11hh·u do°'rıı

ıı:ııı doğruya nıerkez ~e~
kıl1.tı v;ı ·ita, ile ynptml
ınas~ suretiylr> iki koldan 
il rleıııektı>dir. 

Yol proğraınıınızm e5as 
lwut:-fi kövlcr<> varıncaya 
kadar yurdun her küşc.si · 
nin aeıniryol j ta yonlan 
na, limanlara, t iearet ' e 
ı::auayı merkezlerine bağ

lanm:tsı ve dPmiryoll arın

dan başka ŞoRclt•r \'aEi ı a 

• iyle clr· yurdumuzun htir 
h :ın ıri hir yerinden di rer 

~ • t"' 

t :ırafına iıı ki t:ı ~ ıı nakliv:ıt 

' ' P gey:ıh::ıt iınkfınınm t~

nıiuidir. Proğram daire-.:n
de t.lmir 'e iıı.;:ı edilınek
ll' 01:111 yofüıı :seneden $e
nf've ı;:L•l>ekt'Yi O'e ııi<.:lete · .. . .. """ \: 

rek hf'defo daha yakh ~ıl 

kılmağa yfiz tutmu köp
rii ''" menfezlr.rin i nşası. 

C E:-ki yolların dar 
ve tchlikf li Yerlerinin cc. • o 

niı:lctilmc i. 

D Dtır 'irnj 'e dik 
meyilli kt:;;ınıların güzer
~nhi diJ i .. ririlip yeniden 
ınşn~ı 

EJ Yeoi ihtiyaçlara 
göre yeııi yollar küşadı. 

F) Trafi~i en fazla ola~ı 
yollara a . .Jaltlı kaplnmalar 
yapılması . 

G) Y~n i y~1pıl:ın ,·eya 
tamir P.dilen vollarm mü
tc>madı tamir;ıt ilı> cııuha
faıa ve idamelcri!!in te. 
mini. 

-Sonu Var-

A~ır ~eza Ha~iınimiz 
~1ü nhR 1 bulunan 

Mardlıı Ceza Ha
kiın lı ğ i ne yetnıiş li
r a av l ılda Ankara 
... -

Türkiye radyosu Ankara radyosu 1 

U:ı:un Oali!,!. lö.t8 rn . 1S3 Kc::-. / l:W K\'\·. 

Kısa Dalğa: Hl.14 ın. 151D5 Kr~. / ~U Kn·. 
:31 . 70 ın . 9-1ti3 K c·s. / 20 K ,:.,·. 

Bu günkü proğram 
12,30 Proğram 

ı~.85 Türk miizigi - Pl 

ı 3,00 Memleket ı;:.aat a
yarı, :.ıjan ::ı ve ınelcöroloji ' 
b:ıbe rleri 

13,15 Müzik Karı ş ık 
proğr:ı.m - Pl 

13 ,45~ 14 Konu~ma Ka
tlıu k>aat.ı - Ev h:watın~ 
dair · 

ıs.oo Proğraın 

18.35 Mill ik Operetler 

- Pi 
Hl,00 Konu~ma 

19 .15 Türk mHzigi Fa~ıl 
heyeti 
~0.00 Memleket "aat a

yarı. ajaıı i' ve meteoroloji 

baucrleri 
20.15 'l'iirk ınü z.i•ri I"' 

:!1 ,00 Konıı::-ma . 
21.15 E~hauı, tahvilfı t. 

kamhiy·o - nukut • borE1ası 

fiyat 

21,00 ..ı. ~e~eli plaklar- R. 

~1,30 Müzik Radyo Or
keEitrası - ~ef: B. F'erit 
Aolar 
2~,30 Müzik ()pcra Ar

yaları - PT 

23 00 ··on ajan~, ha
berini ,.e ,·nrınki P ro< .... . e 

r:ıın . 

:?3, 15,::!-l ~lilzik C:ızbaud 

- Pl 

~ayı 1~33 

Bn§"day 1 ~ 

Arpa ı2"
Ln ı Bir ~uv:ıl ) 620 
Darı -~-2- 75 

~ohm 6 1 

:Jlercimek - 8 -
Pirı·nç -- '>9 -• 1 _ _. 

~ude Ya~ 90 ı
Tere yae:-ı - 70 ı -
-Zt>ytinya~ı 70 ı 
Yün 1

4
a

0
5 _ 

I ıeri 
Badem 18 
-ı-"kt<leüi i"Çi- u:1 
ce,iı 18 
Ue' iz içi 50 -
"1ıaıııep----- 80 -
.\lazi - 19 -
Ke8me Şeker 35 -----
Toz şeker 31 
Kahve 118 
~ahım 42 
('ay 350 -
-!(uru üzü~-~ 20 
----~-

Pekmez f 15 
fuil- -- 50 

Yıl~a { 1) Lira 

nıakt~ıJır. Azası Hn yrulln h Ol- -----------------

Her gün binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesi 
< 'ıııııhuriyPt idaresi. 

İ mparatorluk c1e\·rin<kn 
ana ,·:ıt:ıııd:ı :ınc.ık 138 5 
kilometre ~o ·e ile 4450 • 
kilometrn tuprak yola t e-
varüı; <·t miştir. Bu şo,clP· 
rin hemen ek ~eri inde taş 
kalmamı~ olmakla Len-. 
ber köprü ve meııfe1.lf•ri 
llt) alı-;uptan oldıığund·ı ıı 
bi r lrn:;ını nkılmı~ 'e Pk
Sl'ri:-i ı:iirii.ınüş. harap ol
Illll8 hulunuvonlıı. Hu =-e ı 
heb.le yolla r.ın kı~nıı aza. 

ga t ayin ed i l ı niştir. 

Yarınki 
Postal r.. r 1 

B ı /5/930 Çar ~aıııua 

Adliyede Terfiler ' de barındıran Çocuk E
sirgern e kurumudur. 

Y ılda lira ve. Ço
cuk Esirgeme kurumu
na üye ol. 

Adliye ıneın urla rı l li, Sorğu Ha kin1i 
arnsu ıda . bir çok Ycışqr K9zH ooğlu, 
t erfil er ya pıL-ı Cclğ t - 1 C iz r ~- .c. ~üdcJei 1-----------ııı 
nı eveler ya znnştık Un1un11sı Rif kı T a n- 1 Çocuk 
Bu ka ra rnn nıe vük· eri birer derece ter- 1 

sek t ~sd i ht en Ç.ık- -fi etnıişlerdir. 
n11ş, \' İltı \' e t i nl İ Z da. 
hilindeki Hüki111ler
den l\h1 rdiıı AzJ 
nı u a v ini E<l ip A r as. 

·rebrik eder , ınu
v a f fi1 ki ve t 1 er d i 1 e-.. . 
rız. 

Çocuk Esi rgenıe 
K uru n-ı u Genel nıer 
kezi ta rafiodan çı. 

ı .. kanl rnakta o 1 a n 
1 (Çocuk) adlı dergi

ni n (1 36) Sayısı çık-
n1 ıştır. 

mı istifade edilnH z ve ge
çid vermez lıir l~alde idi. 
Cu ırılıu rivet Nafiası bun- ' 
ların tac~1ir ve i81abına 
haşlamakla l.ıerabP.r bir 
taraftan ela veni ibti'raç
lara güre bir çok ;,eni 
yollar ioşa ettirııJiştir. 

Ya rın S(l b~ lı, sa 
a t 9 d,1 ekispres tren 
postası gelecek, 10 
da S avur, ~li d vnt , 
Gercüş, İJil, Ci.zre; 
11 de Nusi ı ybin, Di
yarba kır, A nkanı. 

· Yurtd8ş! Yurt yavrularının 
sağhk, sosyal Kül
tü rel durunılannın 
inki~cıfina hizn1et 
eden bu kiynıetli 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba· 

Yol mesaisi aşağıdaki 
i:;-lerden terekküp etmek
tedir: 

A ) g kiden kalan vol
l:ırın en boıuk yerlerinin 
ta mir i. 

B) Yıkılmı~ veya yı-

İ s ta nbul ve Anado
lu posta ları gide
ce ktir. 

Çok para kazanıp yuvanı· şe.n , yavrularını 

mes'ut ed eyim d ü şüncesile kaçakçılık yapanlar 

sonuncunda \'U \· asız ve vavrusuz kalıl'lar. . . 
. b.alara tevsiye ede
rız. 



JYIARDIN'DE • iDAREH A NES İ 
lalrl a.lkevt ...... a-.,.,..,. - -- -

T elpaf Adreaf 
Mardinde "Ulus Sesi,, ULUS SESi 

u ..... ı Ne.-iyat .-e Yaa lt*f 
Dlrektöri 

M. Siret Bayar 
Ba .. ldıtı yer: (ULUS SESİ) BaauaeYi 

1 Ok O .. g""retı·m 1
1
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ı :: y t d ' . =~ . 
l\1narif \ ' ekaleti- li! ur aş, i5 •• 

nin haftnlık olarak== == Turk Hava 
çıkarmıığa devam !$ KURDUGUMUI FABRİ· !5 ı 
ettiği <İlk Öğretİnl) :: KALAR VE YAPTli41MIZ !! 
gazetesinin ( ) ncü l!! U l~ 
nüshası da ~1atba- :: DEMİRYOLLAR 5! Kurumuna •• • 

I!! Hep ulusun biriktirme gUeUne : . amıza gelnıiştir. 
•• d • 

l\1uallin1lerle ta- 5i ayanır. :: 

lebelerirrıiz için fa v- !5 Bu gücü arttırmak hep senin ;; Yardım Et • •• •• 
dalı !azı la rla süs- ı:: elindedir !! 
lcnnıış olan hu gü- ::,•••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••• .. .:; 

1 
. k .................................................. . 

ze gazeteyı o u-
~'ucuların11za hara
retle ta \'Sİ ve ede-. 
rız. Türk Hava Kurumu 

28 cı - T [ R T i P 

Büyük Piyangosu 
~ nci Keşide : 11 Haziran / 939 dedir 

Büyük İkramiye: 40. 000 Liradır ... 

Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık 
ikramiyelerle (20.000 "e 10.000) liralık iki adet mü-

1 euyardım en bü

yük biryurd bor-

cudur. 
I 

kafat vardır. . . . !i 

VURTIOAŞ! Yeni tertipten bir bilet alarak iştirAk etmeyi ih
mal t•tmt>yini~ . Siı. <le piyangonun ınesut ve bahti
yarları arasına girmiş olursunuz ... 

Ana 
Türk evinın şe- yan bir ev, ~uk

refli ananesi kiler- suz bir vuva kadar ., 
dir. tadsızdır. 

1 

Kavanoz, kava- Bu <YÜzel anane 
noz reçelleri~ şişe I miri y;şatahm. 

Çocuk Esirgenıe ! türel duruoılarının şişe şu rupla rı olına-
Kurumu Genel l\ler-1 inkisafına hizrnet \ 

• 'uvanın saadet ve varla<Tını dog"' ur·an 
kezi. ta ~atindan çı - eden bu kı. yı·ııetlı' 1 ·ı h ' 

: Aı e düğü ınünü kuvvetl~ndirerı çocuktur 
ı karılnıa kta ola n dergiyi çocuklara ' ç 

• 1 : ocuğu sev. s~viln1ekten 111,ahrum bikes 
(Ana) adlı derginın 1 çocuklu ana veba- ; yavruları da hatırla Yılda bir lira ver 
(1 5) Sayısı çıkmışt ır halara tavsive ede Ç • ~ E · 

_ rız. l 
Yurt yavrularının . OCUK _sırgenıe Kurunıunn üye or. 

--------, Sağlık, Sosyal Kül-

Arkadaşlar ! Vurtdaşe 
~~tı rimizde tı·~kkü l t't~ ı 

. . 
aıiş olan Akrrp mıha ku. 

ıumuna ve lıu hayır işin .. 

,evJ sen t üytt ol alıw .. . 

Yurddaş! 

Kaçakcılık yapma! 
. .... 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav· 
ruların sağlığına erişebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 
olalım ... 


