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'ahib ve Başmuharriri 

SİRET CAYAR 

\feınleitet ınenııtııne aıa vazılara 
savıaııırımız a:;J.K~r. 

Basılmayan y:ızııar ~eri 
vı:oriimeı. 

On ikinci yıl -

Sn~~ın arkadaştır: 

Be.Jnci bii ... ·flk ı~urui
tayı uiltün 'atanı gönül
den k~plıyaıı mu~ı.wt ş ırt
lar içindt" ~ıc·ıyoruı. l'nr
tirniz vata~ı·n kiynwtli 
evIAdlarmı b:.ıırrını1a top
laraış, her ''ntanda,.a mü
~avi ve ş.ımil cu ıı:vet ve 
hizmet ~~utlarını fıİrn tc
ınin etıniştir. Geı;irdi;iwiz. 
tecrül>elt' l' Tlırk milll'ıiui 
iftihar olun:.H:ak uir SİY:l"'i 
ol :unlukta milletler ;tile· 
Sinin temiz idl•aJı, saglam 
karakterli bir uzvu ol:ırak 
~barüz etmi~tir. Türk 
milletinin (;ılm.huriyet re · 
jirninde en iYi tc~anüdü 
bulmu8 oldu,;1ırH1 en ~iip
heli n~ıarlarl">kaui oln:ak
tan başka ça:-~ bulauıa
ınışlardır. 

. Büyüi. milh t nwclisi
nın 'son seç-imi Tiiı k mıl
leti için hakiki bir 111U\'<ıf· 
fakiyettir. 

Arkadaşlar ' 'atan mu
kadderatını eline alacak 
Yeni büyük meclisi seçer
k.en, ciddi bir vaz re his
•ıle aı1:•·a .. t . 1 d ' tıı.. go~ nuıı~ er ır. 

~artinıizin yüksek idi.1resi 
ıl~ halkın sanıiıııi revini 
11.lıllet vnk' 11 . . ... de . "' ı er1111tı seçıuıın-

btrleştirrn1· k te. l'l>bü ::ıü 
cesar · • ' nı·· etı aıt.raıı kat'i \'C 

1 UstJet l.>ir uıu"affaki\•ct· e n . . 
Ilı ttıctlcııuıi~tır. P artı -
1 .. :~ ?n teşebbüsü mem-
,,..,tın b ·t ·· . ı . u un i>e<;ım!ertn· 
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tay utku 
Siyaset hayatinda tecrübe geçirmiş adamlar o~arak memleketimizin 

ihtiyacına ve bünyesine en uyğun olan halk idaresi usulünü kemale 

getirmek idealindeyiz 

Kati olark inaniyoruz ~i köylümüzün ta~silini ve maisetini ~a~a yüksek ~ir 

~sreceye vardığımız gün milletimizin her saha~a tu~reti ~u gün güç tasav· 
vur olunacak kadar yüksek ve heybetli olacaktır . 

de daha grni~ mikyasta 
tatbika çnlı~ac:ıktır. 

Aziz arkada., !arım; 
Siyaset hayatında tec

riihe geçirmiş adamlar 
ularak meııılPltctimi1.in ilı
tiy .ı cıııa ,.e; bünyesine rn 
u \ .. ,.un olan hali\. idaresi . :-. 
ulusunu kemale getirmek 
idc:aliııdedz Bu \'okla tP.-... . . 
uıiz yiirekll' çalışıyoruz. 

Hi1.deu soııra g-t·let·ek va
t:ındaşlara milletimizin si
ya .. i luıvatın da ilerleıııi~ . . . 
bir se' iye terk et111ek baş
lı<'a cuıclimiztlir. 

Jyi bir h:ılk idaresinin 
siyasi idarE-cte ana pren
sipleri her ne\·i seçimlere 
balkın samimi olarak iştirak 
P.tmesi ile bti kfıuıeıin ve 
büytik Millet ıneclisiııin 

faaliyetinde hakiki bir mil· 
li ınürakal>erıin şüphe gö
türmez bir tarzda bulun · 
ma:-31 ile hı..ilas euebil!riz. 
Mebus se~iıııiııde olduğu 

gibi Parti intihaplarmda 
ve Helediye iutıbapların

da yer, yer an~ııın yeni 
intibaplar yvparak tt.•şki 

lfıtıınız üıt:rinde halkın 

uıuhabbet ve itimaumı 

daima yoklamak ve ku v. 
vetlenJirmek kararmdayıı. 
Büyük millet mecli~iııin 
faaliyeti vatandaşlara ha

kiki bir lıuzur "erecek 
surttte feyizli uir teka-

1 mül halindedir. HükUwet 
! ltltri millet Vekillerinin 

.... 

j ciddi bir murakabesi al- ı 

ı tıııda olduğu ııa1ae buwn Türk-Fransız · 8. M. Meclisi 
gayretler Cüınlıuriyet hü-
kfiınetiuin itibar \'e mu
vaffakiyetini artırmak yo
Jurıa müteveccihtir. Hal
kın seçimlere yakın aJft. 
kası ve Büyük Millet Mec
lisinde millet haklarınıu 

açık nıurakal.ıesi ideallt!· 
riyle nifaka ,.e anar~iye 

mahal vermemek zanıret

lerinin beraber yüriıyt>l>i

leceğine inaniyoruz. Büyük 
milletimizin arzusu \'e ak
lıselimi millt't Vekillerimi
zin ,.c Parti tı>!'kilatıım-• 
zın yüksek ıneziyetlı: ri bi-
ze muhtelif icaplar ara
!"ırıda a lıerıgi uıuhafa1.a 
etmek g-ibi çetirı Lıir vazi. 
feyi kolayl:.ı~tırıı.ı:ı.ktadır. 

J3iiyük K urulUı Ya tak· 
dim l'tti;'.!irn iz rıila;nııamc 
proje~iııde Büviik Millet. 1 

nwclbinde Cüınhuriyet 
Halk l'artisiııiıı lıir de ıııü~
takil gurubunu UÜ~iiıHlük. 
Hüyük Kurultaydaıı vazi. 
fe alan ve Parti u·t·nel 

b 

Ba~kanıu farksız ba~kaıı-
L~ında çalışac,lk olan in
tizam it;inde şuurlu ve ça
lı~kan bir müstakil guru
bun icra uıe,· kiiııde olan 
Millet Vekilleri <·k~eriye
tine ,.e hükuıııeıiııc esaı5lı 

bir yardıuı temin eılerkeu 
büyük uıilleliuıiıe de ken 
di işleri için y~ni L>ir tc. 
~inat h~ıırlıyacatmı Ugüt 

anlaşması 
Ankarfl :H Rad\'o: , 

- 1 

Fransa-·rürk ınü-
za kereleri sona gel . 
ıuiş, gerek Ha tn y 
rnes' t lesi, gerek F
ransa - l'ürk ga
rantisi etrafında an· 
laşnıaya va rılnıak 
üzredir. 

Ankara 30 Radyo 
Kanıutayın bugün
kü toplantısında 
9!39 yılı bütçe nıüza
kerderi bitmiştir. 

Bu nıünasebetle 
,Haşvd<il Doktor 
Refik Saydaın beya• 
natta bulunmuş-
tur. 

ediyoruz. 

Aziz arkada~larım. 

Parti teşkilatımızın ve 
Halkevlerinin ''atanın ~i
ya:;i kutlu kültürel ve İÇ· 
tinıai tekamülünde verim· 

' İngiliz büyük 
elçisi 

• 1 
li çalışmaları her suretle ı 
taş,·ik ve talep ctnıek is
tiyoruz. Nifaki ,.c her 
türlü fenalıkları arılıya.

cak, her tiirlü iyilikleri 
vapacak ,.e ölrrenecek o 
w b 

l:Jir milli makan iıuıayı par-
timizin faaliyetinde esaslı 
olarak hulabileccrrimize a 

ırnniiz. Parti te~kilAtımız 
füıüıııüzd(!ki dedrde isti
datlara yol veren l:Jir gl'· 
ni~likle nıiisbet faaliyet
lerini ınerkni idarnıiıı 

uaiuıi teftişine tabi gö 
reeektir. 

-Sonu Y atıij -

Ankara 31 Rallyo: 

l11gil iz büyük elçisi 
dün Sovvetler Ha-

.1 

r i c iye Koın iseri Mo-

lotofu ziyaret et. 
n1iştir. 

Londraya gitti 
Ankqra 31 Radyo 

Yuğusla vya ticaret 
N<lzırı Londra\'a 

• 
gitmiştir. 
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Cumhuriye alk Partisi 
Nasll doğdu 

yaş ı 

ve 

16 Yıl içinde neler başardı 
- Düııdeıı .\rt:rn -

B•ıarılan işlerin özn 

Jetin Cumhuriyetçilik, U

ıu~çtıl Jk, Lftiklik. II:.lk
cılık. Devrimcilik 'ı· lJpv. 

lı·tc:ılik :ııı.l preıısipleri 

içindt· inki~:ıfını gön·n 
Kıınılta~'. pıogr: ıııda lıu 

aııa ··:ı. ıflara uyg-utı ol;ı

rak dah,1 hıılı g"li~ıııı; 

iıııl-I'ıııla rırıı lı:ızırla~·:ııı ha

'l.t hiikiiıııh•ri oıı:ıylaın:ık

la iktif:ı •tıııi~t ir. 

lııı ~iiıı C. IJ. 

Sh·as ı..urull; yırıd:ııı 

bu giine kad:H" Tıiı k .nır
dunda viimıdu g• tir ilı'tı 
esnleri, yaratılaıı iııkı

Jftpları, yük::l'li~ yulıııııla 

atılc.ın adıuıl:ırı gnı. üııiı

ne getirir;:;PI.. Cııııılııır iyı•t 

Halk Par Tİ'·•i pnmsiplt·ı irıt· 

esas olan aııa fik irlı·ı i d:ı 
ha iyi üğn·nıniş uhır lıZ. 

Bu aııa. fıldrleıi t!1ulil!t> 
on altı yılda ~·aıatılaıı 

büyük inkıl:lpl.ırı aynı:ı. 

ya \'e yaznı:1ya sayfal:ır 

dolu2u yazı İ:·f Pr. 

lıiltiirı ,,:.:as n• 

1 ;ır•i,iı iıı 

t.uiflPrile Profesör Afet Subıha Gökçen 

Partimizin ba~arriıÇ~ı 

iı:lerin bir kı8nıını ı;üyh 

hülftsa edcbiiiriz: 

Cumhuriyetin ilanı: 

derin vt' :11ıeıık iı;inde bir 

hiit iiııliik t<•-:-kil cdt>n pro[!
rarıııııııı ı;iıdiği prl'ıı:<ip

lt•r iizıırind(• iı;kıl:llıın h:ı

~ıııılaki hı1.ı ilı~ c;alıı;;ıııa

~ :ı de\ :Hıı Cllllt KH Uİr. 

Tiirk Kaılııılığ·ına ' ' I!· 

rilt·n İ<;timai mevki 'c si
ya~ i haklar Cumhuriyet 
h lk iilküsiiniin doğurdu 
ğıı lıir varlıktır. :\lilletln 

1 
ta ı ihinclP P:;iııP r :lst laıııa
dı[!rnHZ hu ~o~·~aı kalkın-

nıaııın biiyiiklüğiiııii an
latacak lıir ısüı. lıulınak 

c;ok :,{ÜÇ tür. 
Türk iııkılfth tıııihine 

altın ~aleıııle bill! yazılsa 

yine Ö7. clt·gni Yı•rilemi

vec ~ı.. o1an hu son•al kal-. . 
Hilafetin Jfığvı 

Medeni kanunun kalııılü Büyük Kurultayın açıhş günü 
Mardin:ve ilçelerinde yapı· 

1 

GEııcVş'l'E Cemiyette k:ıdınııı vini
yeti 

:;::ıpka inkılfthı 

Medıt>s •. 'l'ı·l-ı'. ~er·i rn:ılı 

keuwh·riıı kaldırılııı;ısı 

ı\;:;:ırın l[ığ,·ı 

Ta~ yare Cı•rııiyPtiııiıı k ıı 
rulımısı 

Y crıi harf iııkılflLı 

Hnlkev!erirıin :ıçılnıa3ı 

ı j1 

lan tezahürat 

,. • 9 • 

rıil 
H il 

.... 
ın 

- ! il 

8 
~ ~ .. 

Türk ka<lınıııa mr.b · u .. 
alardin Halke' i biaası 

hık :5111ı f ın ırı H'r i 1 ııw:-i. 

Dördüncü l(uruı. 
tay 

C. H. Partisiııin <.Wr-

Cumhuriy~t Halk Par
tbirıirı beşinci kurulta· 
ymın toplanması müna
sebetilc şehrimiz baş
tanbaşa donanmış. Be

diinrii biiyük kıırult:ıyı ledlye ve Halkevi gc-
!}/Mayıfo;/198;) ıle .Arıka· celeyin ı~ıklandırılınış
da toplandı. Biiyük ~efin tır. 

kurulra\'ın atılış Eövl<'- ı Tam saat 10 da Hal
viııdt> huyıırctukları gibi. 1 kevi önünde kesif bir 
"Ueni~ iilçiidC' gtli~inı dı·v. halk tabakaı-ı radyo ile 
ri içinde lıulun<luğumuz 

1 
kurultayın nçılışını, de

~iin!er<lr topl;rnnıı~ olan.. ğişmez genel bıı~kan 
bu kıırultayd:ı, l';ırtiniıı reisicumhur·umuz İsmet 
ana va::ıflan ,.e preıı. ip· İn önünün önemli mıt
Jeri üzerinde lıic; Lir <le- ' kunu dinlmiş re nıer
l~i~lik yapıluıauııştır. Mil- ı kezdeki alkış tutanına 

burada halkta iştirak 
etmiştir. 

Oecelc~rin Halkevin
de bu münasebetle ve
rilen ınfü.mınerede istik-
181 marşından sonra 
dil, edebiyat. tarih ko
ıni t('Sİ l.>cışkanı Ziya J(ı
lıçözlü tarafınden Halk 
Partisinin kuruluşu, ge
çir di[!ı l')afhalar ve ba
şa•·dığı işler hak kında 
11zun bir konuşma ya
pılın ş ve hunu müte
akib sinema Stlyredil
nıiştir. 

__ G!rc_u~ J_H mm si) - ne 
sinei l.ıüvük kurult:wın ... . .. .. .. 
a\·ılış giinü ohrn :20 ~hıyıs 
gli:ıii . a<ıt 10 da J!aikı·· 

'iuıiziıı radyo oda~ında 
toplaııaıı l.ıiitiiıı ıııcıııurlar, 

yüzlece ııniııe\'\·er h:ılk 

başr:ı il<;dwy vekili j.ııı 

darıııa kuıııaııdaııı Zeki 
Arn)arı. Ilalkcvi n·i~i ve 
~Ia.uif ~Ieımıru llırahinı 
U~uz . .ı\ ... kcrlik ~ube nlitii • 
Abclıırrah ı rı;1ıı Yılınn. ~raı. 

ıuii ,liirü 'ad ık Sii~·lııın 'c 
t;ıhrirat kfüihi Halil oklu
ğu halde lr~iiııiinüıı kurul
ta~·ı aı;ı:;; ııurkunı.ı :::e' iıı~· 
iı;ı·riRiııde dakikal:ııc:ı a). 
kı~luyarak dinlemi:;der ve 
<'O~kıııı tezalıiirll're yol 
açılıııı .. tır. 

Gece :-:ıat :?O de Il:ılk
t' vinıizdf' k Ü\' ıııl'k tcı>lerilc ., 1 
merkez mektebi öi[retınerı· 
lni ,.c talehonin i\'tirftk ile 
güzel bir uıii..:. mcre ,·rril
ıııi.,, yiizh·rCP ıı~ıı-ııı ('OŞ
kıırı :ılkı::;-hıri~ le kur:;;ılaıı
nıışt1r. ~I ıisaııwrc·ye i. iklftl 
rıı:ır~ik· lı:ı~laıııııı~. IIalke,•i 
h:ı~k:ıııı lhr:ıhiuı Oğ·ııı t~
rııfıııdaıı P.ırtiııid yüksek 
manasıııı tel.mı iiı ottiren 

- -

kınına Türk Kadınlığına 

c;ok ı .. ıklı bir istikbal ha
zırlaını~tır. 

Kurtuluş pınarının ba.
~ına lfrl erkeklenleP önce 
ko~arak yurtlu kurtarmak 
içiıı :sa ,-a~:lnlarc.ı, ülkü yol
cularına su, azık yetişti

ren ''C kurtulu~ savaşın

d:ııı ur.ri ~·urd ve ulus 
i~lerile erkeklerle omuz 
oın:ııa ı;alışarak bütün 
i~lı·rcle olğunluk gösteren 
Tiirk K :ıdınına Büyük 
~lillet Mecliöinin kapı1a 
n da :ıı;ılını~tır. 

1 

1 Hin <:arşaf ve p('(:e 
:.lltınila, dlirt <lu,'ar iı;in

de a<leta PSİr hayatı ya
~ayaıı Türk Karlını, lJU 
~iiıı J· :ıbrik:!da: ilim nıa

~a~ı ba~ıııd:>. Bli~·iik Mil
lPt J[t>clisinıle: Tayyare
cilikte, Profesörlükte, Ha
kimlik: \1 uallimlik ve Dok-
tvrlnkta hiilasa bütün 
tılikfııııet ve millet i~le

rindr• f'rkckle beraber ken
<lirıe lı:ı~ vakar ve şuur

la ı;.ılışrıı:ıkta, ve muvaf 
fak olmaktadır 

<;ok kısa bir çağda 

Türk Kadınlığının degi
~f'ıı hayatı ve ona veri
lc·ıı i<;tiıu:ıi, siya::-i haklar 
i~indel.i irıki.,afı Türk 
iııkılfthırıın ve Cunıhurİ)'Ct 
Halk Parıi ·iuin en büyük 
Lir l'Seriıl ir. 

Siret Cayar 

<;Ok 'ı:;ı·iz Lir nutuk söy
Jeıııııi~ ıııu:ı!lim \'e talebc
ll'r:ıı muhtelif glislerileri 
$el'rrdilmiştir. 
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- C. H . P a"tl•lnin başard tı bllvlk itler: 
l=-········ ...................................... ı 

~RADYO il günlük 
Para Yollarımız • ................................................ 

ig-PİYASA-
.. ERki<len kalan vollar 

·~~ıstakbcl ihtiyaçla; dü-
~Un "l ' 

Türkiye Ra~yo~if üzyon Postaları 
Buğ'cıay 1 2 •' 75 

h 
u mryen•k o z:ııııanın 

av''"nl r · '' a ı;ıkılan arabala-

f ır.na ve çok mahoud tra
ı rX.' 

tarı iln. 8000 kilometreye 
balif! olmuş, bu yollar 
üzerinde 14000 den fazla 
ah~ap menfcı taınir r.dil· 
mi:- ve :? "000 adf'<l yeni . . 
m('nfez iıışa cclilıui~tir. 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
-.A..q!_a --=-, 2 ' öO 
un tBir çuvalı 620 \ 
D<ırı---=ı 2 75 ;-~IJ\P gi1rP "'t'nislifri az 

\•ır·ı ·ı .... \ .... ' 
• J :ırı sert olarak Yapıl-

ını~ old ... · · · 
W: ·ı . ugu gıbı ekst>ri 
•
1 

r.erı blot· .. jsıı. olau:->·un-
' ·ın /" ' O'oınolıil \'"' k:ırııvon 
tr·ıfrı · • 
t

' ı-!'ITrn dayanmh·arnk 
lar:tJ) 1 • • o ını" \"t' bıı yrıl :1-
rın ı . . . 
1 

ıır t;tık. \ erlı·iİ lı·ı· "k )' r . . .. 
.ı 1111' g• lmi~ti. E' \ p'ft 

hıı 'h' -
gı ı g""Çi 1 •·< n:y n 

şo;;n ak~ . ~:ımını11 ı•~a-.lı ta 
nıırlrr· · · . il µ-ırış<"t<'k \":1 r.n ''P 
H·a\ıın·ı ·· : .. • golf• Yı·m hlol nj 
liZı•ı iı . 

• 1" ınakad:ını ,o~ılt·r 
~ nınlınış 'P :\yııi zanı:ın 
da ah~ ı .·· .. 

\' 11 {> h.O[lfll \ l' lllC'll· 
feı.' .. . ıerıııın hPıııt>rı hı·ın i ta-
nıır e<lilnıekle bı·ruber 

fleyderpeyde kargir ve 
betonarıReyf• tahvil edil
nıişti~. Kasi:-leriıı kısmı 
3zann kaldırılip yerlerine 
köprüler yaptırılmıştır. 

lrnparatorlıık d13vı inden 
kalan yolların bir çok 
aksamı bakımsızlık yüzün· 
den tnessübat ile dolnıu~ 
"e üç rııetreve kadar <l:ı
raimış hald~ olduğ'ımdan 
bu kısunl:ır ~eoi~letllmiş 
:e \'irnjlar ve dik meyiller 
ıslah ediluıişıir. 

Yukarıda i'l.ah olunan 

tanıir 'r islüh i:;-lerinr, 
takribe 1400(1 kilometre
lik yol şcuckesi üzerinde 
Yurdun lwr tarafından de-
,.. 1 anı o unmaktadır. 

Yapılan yolla r 

])e,·letçe uir :rn ev,·cl 
ikmftlı Hi1.11ınl11 göriilen ,.e 
vilayet biitçelt•ı iylc h:ış 
lanıluıa"'I ıııümkiin oln11-
, ... o bii\'ÜI\. \'Ol i~IPrİ do:t--. . . .. . ~ 

rucian doğruya N<ıfia ,.i 
lfıy• ti tarafıııdaıı yaptın\ 
..ı •• J'"t.ı .ıı. Bu ~urdlc Ho
pu· ı.o. çl-.:ı. Baly.ı Çana. 1 
k:.\P. Tr;ıhı.orı lı:ııı tr:tn
~it ~ 0\11. 1::-rnııhul . Edirne 
::f't<ıly yolu .. Murnılı. Bii· 
~ hkk;ırı"tıraıı voltı. .\n
k :ıra "ı' :ı rı af' f~ıl t ' o il :ı n 
y:ıptırılmı:-ıtır. Buıılardan 
lw~ka yeı i yapılan büvük 
küprülcrin iltisak yoİları 
da vt•kfılet t:ırnfuıuan yap
tırılmaktadır. İmparator
luğun büsbütün ihmal et
oıi~ olduğu şark bölgele
rimizden Tuııeeli \ 'C Sa
son mıntakasında. büyük 
bir yol imar faaliyeti baş· 

lamıştır. 

- Sonu Va r-

Yarınki 
Postalar 

ı;G/ 1939 Pt·r:;-emlıc 

Ya nn <Yelece k n 
Tren postast \'Ok-

tur. Saat 11 <le. Nu
-;aybin, li1 te C izre, 
İdil, ı\lidv;ıt G er-., , 
cüs, Savu r, 15 te 
Div.ırb:ıkır, Anka-., . 
nı, l!')tanbul Ye A-

Uzun Oali a: 

Kı•a Oal(a: 

1648 m. ı8H Kes. / ı~O K vv. 

19.74 m. 15195 Kes./ ~O Kv,·. 
:1ı.ıo rn . ~Hfi;l Kc·::;. /~o K ,.,._ 

Bu günkü proğram 
12,30 Pı o~ra ın 

1 ~ ,35 Türk mfö.igi - Pl 

13,00 Memleket saat a- \ 
yarı, :.ıjarıs ,.e meteoroloji 

haberleri 

lR.15.14 )liizik Riyaseti 
Cumhur Banclo~ıı - Şef: 
lbsan Künçer 

18,00 Proğr:un 

18,35 l\l üzik N e~cli plftk 

lar - Pf 

19.00 Konul'ma . . 
19, 15 'fürk müzigi Fa~ıl 

heyeti 
20,00 :\leınleket ::ıaat .a

yarı, aja11::. \'e meteoroloji 
haberleri 

2P.1;) Türk miiıip.-i 

~l.30 Haftalık po~ta kn

tu=-ıı 

21.lf> E~lı:ını. tahdlftt, 
kambiyo - nukut bor::ıası 

fiyat 

~ı.oo NP~eli pl:ıklar-H. 

21,30 Müzik Kü~ük ( ır
kestr:ı - Şef: Nteip A:;-· 
km 

2::?.:10 l\I üzik 

·- Pl 
~frlodiler 

·_>·.):00 ~on · v •J 3J~ln~. 

lınlt>ri ve yarınki 
ram. 

ha
l'rorr. ,..., 

~3.15.:?-1 :\lüzik ('azharnl 

- P l 

Eski Suriye 
Başvekilinin 

~ohm H 
~lerciınek --3- -
Pirinç ~ı-~2 (= 
~adr Ya!!' 90 
"1 ere yatı - -701 -
-Zenin va~I 7o - . . 
Yün H5 
lırri - - 40 1 
-Baueın - ıs 
Bacıeınh;i - -n:f ı-
Cedi --~ -

l::t•\ izi~= 50 = 
Jlahlep 30 

"""Sln1l 19 ---
K e:Sme ~eker _35 _ 
Toz şeker 31 __ 
Kan ve 118 -------
~al)ltn 4:'! 

l 'a~· · 3;)0 ı-.., . ---------
Kuru üzi~lı 2~ 1 Pt:kmez 15 
k:ıl --150 

1 1 ıl~a [ 1} Lira 
Her gün binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de barındn an Çocuk E
Riı·gem e kurumudur. 

Yılda lira ve. Ço
cuk Esir geme kurumu
na üye ol. 

Çocuk . Şn 111 - E -;k i Su. \ Hesa plara göre 
rı~'e B 1 şveki li Ce. Cen1il ~l ürdüı11 b ir 
m1l ~lürdünıün s,, ş 1 sene içi nde de\'let \ Çocuk Esirgenıe Yurıluınu1.Ja ticaret ve 

ziraatın inkişafı, yurd mü
dafaası \'C idari ihtiyaç
lar bakımından teı::;bit olun
nıaktadır. Bu"'ün UzPrin
den arn.h:ı ıre

0

çen yolları-o • nadolu ı)ostn ları <rr~ b 

veka let i zan ıa nında hazinesi nden 260 bin l{urunıu Genel nıer
sa rfe ttiğ i g izli t a h- Suriye l in1sı a ln11ş kezi t a rafından çı
sisa ttan nıüth iş hir ve k abine t r beddü- kanlmakt a ola n 
cıçığı çık tığını Su- l ü tıde eski başveki - ' (Çocuk) adlı der gi
riye g:ıze teleri \'<lZ- le sek iz bin li ra lı k 1 

nin (ı:lli) Sayısı çık-
mıı 39000 kilonıetrPve lecek, saat ır. de 

maktadır . bir çek göndererek . nııştır. 
hali~ olmu~tıır. Yeııi Cu~
huriyet devrinde vcniden 
a~ılan yol miktar; takri
ben 20000 kilouıetre<lir. 
Bunların 3000 kilomP.trC· 
~inin makadam şoseleri 
ık~ıal edilmiş olup diğer
lerınden toprak yol halin
de iı;tifadc ediluıekte \'e 
Peyderpey makacıaııı ~o::ıC· 
lerin i ıı ,a edilmektedir. \ 
Cumhuriyet devriı <le oıı 
dört yıl zarfın ıa eskiden 
kalma yollardan esaslı su
rette tamir edilenlerin mik 

------------------ --,- ka lan pa ranın hu 

ı o.lduğunu bildirnı iş 

Ekispres ·rrt>n po~

ta lan gidecektir. 
Yurt yavrularının 

sağlı k, sosyal l( ül
t ürel durunılarının 
i nk1şaf, na h izıı1et 
eden bu k iynıetli 
dero·ivi çocuklara 

Yurtdaş! 
Çok para kazanıp yuvamı ŞE:n, ya,·rularını 

mes'ut edeyim düşüocesile kaçakçılık yapanlar 

sonuncunda yuvasız ·ve yavrusuz kalırlar. 

· tı r. 

i Asiklopedik 
1 sayfamız 
pek yakında . 

,.., "' 

çocuklu ana ve ha· 
h~ l a ra tevsiye ede .. 
rız. 
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Mardinde "Ulus Sesi,. 

n ok Öğretim . 
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Uma.mi Netriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

M. Siret Ba,·ar 
Ra:aıldığı yer: (ULU.SSEsl) .Saaım•yf 

YUHTDA~! 
·ı:: y t d ' =~ l\laarif ''ckaleti- :: ur as.. ;; T mm 

ninhnftcılıkolarak ı:: !t :: 1 
ee • • .. 

çıkarn1.ılğ· • .. dcv~n1 i:: KUR uG MUZ FABRl· :~ · Hava r 
ettiği <ilk ()ğretiın) I~= !! 
gazetesinin (0 ) ocü ı :: l<ALAR VE VAPTIGIMIZ r~ 
nüshası da ~lntba- ;: DEMİRVOllAR :: 
amıza gelıni~tir. •• ... 

•: Hep ulusun biriktirme güeilııe ~ 

il l ı :: dayanır. : 
~1ua i 111 er e ta- •• •• •• •r 

lebelerirrıiz için fay- 5! Bu gücü arttırmak hep senin ;~ 
dalı ?1azdarla sü~-. :: elindedir :; 
lenn11ş olan bu g-u- ::, ............... "••••••• •••a••••c•• , ........ :; 

1 . 'ı ••a•••••••••••a•g••a•••~••~•••••••••••'••••••••· ze gazeteyı o {U· 

mrumuna 
Yardım Et 

vucularu111za hara
retle ta vsİYe ede-. 
rız. 

.. , +, , a. ,;p;;p;;:ruae• 

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

Büyük Piyangosu 

l
1

Bu yardım en bü

yük biryurd bor-

Arkadaşlar! 

$ehriınizdc teı:ıekkiil et- j 

miş olan Akrrp imha kıı .• 

rumun:• Yr hu ha~·ır i.:ine 

Jevc se \'+ı iı~·c- olalı LJ1 ... 

~ nci Keşide : 11 H -1 zi r~ n / H3~J JeJir 

Büyük İkramiye : 40.000 Liı·adır ... 

Bund:ı•ı l.>a~ ka: t.>.OOO, ı~ .ooo. ıo . oo:ı liralık 

ikramiyelerle (iO.UUO \'t• 1 u.000) liralık iki adt•t mii
kflfat Yardır . . . 

Y ~ni tertipten bir bilet alarak i ştil'fık etmeyi ih 
rn:ıl l'tıııe~·iui .~. Si1. J e piyan!!ı ııııırı ııı e.mt \'e lıalıti· 

~·arıarı a1·asına girıııi~ olur:.uııııı ... 

Ana 
Çocuk Esirgen1e 

Kurun1u G ... nel ı\1e r-
tü rel durunıli-lrınhı 
İn kİs'l fına hiz r1ıet . 

kezi ta. afında n çı- eJen bu ki yınetJ i 
karılnıakta o) a n dergıyi çocuklara 
(An<l) ndlı derginin l \'Ocuklu ana ve b3 -

(15) Sayısı çıknıışt ır bala ra ta vsi ve ede 
Yurt yavrularının riz. · 

Sağlık, Sosyal Kül-

Yurddaş! 

Kaçakcılık yapma! 

cu ur. 

Türk evinin şe
refli an;H\esi kiler
dir. 

/ yan bir e,·, Çocuk-
1 suz hir yuva kadar 
tndsızdır. 

Kavanoz, kava- ı 
noz reçelleri. şişe 
şişe şuruph1 rı olnıa- 1 

Bu güzel anane 
nıizi yaşatalı;n. 

Yu V <t nı n S 'ındet ve varlı <rını do~· ur·an ,"'.'I ,, • 

1 Aile düğü nünü kuvvetl~ndiren çocuktur 
Ç >cuğ·u sev. S..:vilnı ekten ın .ıhruın bikes 
yavruları dn hatırla Yılda bir lira ver 
Çocuk E::;irge:ııe Kurunıun:, üye ol: 

- _.,.. 

Yurdun en uza!( köşesindeki Yoksul Yav· 
ruların sağlığına erişebflmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esırgeme Kurumuna Üye 
olalım ... 

-


