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'ahibi ve Başmuharrir 

SİRET BAYAR 

\teını . eıtet mennfılne aid yazılara 
avfaıarımız a~ıkur 

Ba. ılm:ıy:ın y:ıwar ~eri 

- veriirneı . 

On ikinci ~·ıl 

Türk 
..,, 
r • 

Si e • 
rı a kon 

Reisicumhur ismet Inönü 
F=ransız heyeti reisi General Veygand'ı 

On Yıllık Türk Neşriyat Serğisi 1 kab~~~~yur-
Atntürkün n1illi n1e\'cudivete ar-

"' 
nıacran etti<ri bir vadıktır. Bu var-

t:"t ô 

lak karşistnda Ebedi Sefi bir daha 
hürınetle ann1ak hepiuıize düşen 
nıilli hir yazifedir. 

Yazan: Siret Bayar 

~a~·ın Maarif Yekili 

ll:ısan Ali Y iiceliıı öıwm
li bir ~öyl"' ile açılan on 
Yıllık neşriyat ::;t>rgı::;ı, 

'l'ürk Kiilt iir h:ıyatııH.la 
un yıl gibi kıt;:L bir 1.a
ına ıı t:ı rf ıııd a vu k ua ge
len i11kişafın bir SPııüıolii 
"«~ ebeui şef ı\tatiirkiiıı 
nıi!li ıne\'C1J<liyr·te arma
ğan pttjı'rj bir varlıktır. 

I:"' 

Bu varlık k:ırı;;ı~eın{la b ·<li 
~efi bir dnha hiirıııPtle anmak 
hepiıııiz.c dü~eıı :milli bir 
\'azifedir. 

Uöıl ·rimiıi yeni harf 
l erinıiziıı kulııılün~len ön
ceki ııeşriyatımıı~1 , y• zı 
ııııza ı;cdrecek olur:::•1k, 
teknik, milli ve modern l 
nı· .• riyat, g:ızctetilik hakı
ınınd:ın kattı'tıııiş oldu· 
ğuırıııı rnPs:ıfı•ye kttıdi
miz. bile hayret edeı iz. 

I!iç ,.Uphe yok ki. Ebe 
<li ~efin '-1 arattı0-1 vı: va-.,, .J ı- w 

ş:ıttı~ı inkıHlplardan biri 
ve en hüvii•.,.ü harf inkı • o 

labı olmuştur. Bu inkı-
lilpla Tiirk irfan hayatı 
"eni ve ı~ıklı bir devre 
.ı • 

girmiş, hiiytik Türk mil-

intih ıp etnı:yt'rck a ap 

har fhn iııi oltJu~u hıbi ka
lrnl etmı·::;·uin 7.:ı.rarım c,:ok \ 
çPknıi~. lıu harflt>rle oku
m ı yai'.lll'l g11cliig-ü har
~. ında ıııil\i 1 iilı iiriind<'n 

<;Ok ~· yl"r k:iyip etıııi~tir. 

Maarif Y l•kiliıııizin de

dildC'rİ gibi. Hüylık .\1a

Ht· k, ııwııı ll'kt.>te yaptı~ı 

biiyiik hiznır•tlPrdf'ıı birini 
'P en mühimini bu salın 
da haı:::arım~ıır. nu rr(in • • b 

oııun bu esPri kaı ~ı ıııd:ı . 
ka\u.,tu~umnz v.ırlıklar~ 
gök .. timiizU iftiharla ı...a
baıtacak kadar büyiiktiir. 
Un yıl önce ulusumuzun 
yüz.de sek eni okur ya-
1.~r dt'~i!kt)rı, bugiııı ycui 
h:ı.ıfleriuıh.lc okur y~ızar

larımız yHıde ::;r•k8eııi geç,
mh;•tir. 1 fı iharla •rörii\~o-n . 

ruz ki, biitün millet köv· , . 
lii, ço'J!lt\ hanıal lıer yurt-' . 
da.; ~eni h;ırflcrle okuyor, 
yaziyor 

Aziz Ata türkün: 

'·Lisanımızı ımıhakk:ık 

:ııılnnıa k i ·tiyonn. Hıııııı 
yrni harflerle pek çalJuk, 
mükemmel, bir suı e'te 
at'lnyarrıV,ıı. Bıııı:ı emi-

Aııkar:ı 1 (Hadyo) -
General Vaygaıııl Ç:ınka

va kö;;;küne <ridt>rük def-• • b 

teri iınza eıkrek Baş\'Pkil, 

II:.ıriciyc ve ~lilli ~lüdafaa 
vekillerini ziyar,•t t'tıııi::; . . 
ve ziyaretler ifufo cdil
mh:tir. 

.\nk:ıra ~/3 n:u1yo -
Rt·i. icnıuhur lsıııet lııöııü 
lm g-iin .. aat 17 dr Gt)ıı<•
ral Vc·~·~.ın ılı lrnbul ı·t 

ıni:;I• rdir. 

Kalıııl nı<•r.-tsimiııdt• ıla
riei~·P \'ı·ki ıi ~iıkrli ~:ıraı; 

o~ıu \ 1.· Frnııı-.ız hu~ ıik 

ı lçı~i lı:11.ır lıuluıınuı:;-tuı·. 

r\1arEşal Fevzi 
Çakmağın şöleni 

y\ııkar:ı 2/3 Haılyo _ 
Geııelk urın:-ı ~· Ba:kaııımız 

.Marı ~al Fe' 'l.İ Çakmak 
bıı güıı Geıwr:ıl \~·yg:ırıd 
şrrı·finr h·r 7.İ\·nfd \ rr
mi~tir. Ziyafcıı' · Haıwİ\'e 
Vekilimiz. Fı:rn:-ız bii\·iık 
elçisi, r:lı;ilik t>ı k:iııı \ (~ lıir 
<;nk za vat hazır lıulun
mu:;;ıtıır. 

Son Hallerlerimiz 
iç sayf eler~e.. 
tiy:ıl' Lir ııı;'lı·tiz. 

Yl•ni haı flprimi1. • "ı\t.l-

tıirk lıarfh·ıi adını \l'r-,, leti giiıel vn asil üilirıc 
Lu h:ırflerle kavu.,ınuş -

tur. 

Tiirk milleti, maziJc 
üz dili i~in ba~lı bnşına 
şivesine uy; un bir yazı 

nim. Siz de· ( ınin olıınıız,. 
8öıiinün 'c görii~üııün 1 

bugUıı tahakkuk etmiş 

olduğunu görmekle balıl· 1 

ııwk ,.e bu !:iUI'l'tlc hu 
lıiiyilk in.anın unutulmaz 
h:ıtırasını elıedivven ya-. . . 
~atmak bütlinüıııiize dü· 
şcu ulusal l>ir Lorçtur • 
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3 Mayısl~1939 
Ça rş::..n1ba 

Sayısı 100 Paradır. 

liuruluş ,·ılı t Agustos 927 

dün B 1Yilin 
bir nut • 

ll çıldı 
Aok~ra 2 H.adyo - Birinci l"ürk Neşri

yat konğresi J:-;n1et 1 ·ı ünü kız en~titüsün
de BdŞ\'ckil Refik S.ıydaınıo bir nutkile 
~1çılnıışt ir· Konğre hu gün ilk toplantısını 
ynparelk nıe:;aisine başlan11ştır. 

Zıraat Vekilimizin 
tetkikleri 

ANKABA ( Ilıısıı~n -
Zır:ıat Vı kiliıııİ7. Hay jlulı

lb ErkılWtı, ,\ıılrnra ei a 

1111ıhı ~·<1p1laıı ziı ·.1 tı·<·rii 

hl'lı·r yrrı.·ıiııı tı•ıkik t·t 
111.\' \'t' ı:ılil.ıdd ili. "' ı. 
lı:ıkter.\'O oji eıı-..ı iLıı-ıiıı 
tlt•ki li"ıhrntıı\'arl:ırıl.ı 11 ti 
CS,t':'t'ı:İıı 1111111ıııi f; aryp. 
tiııi tı· fıı~ ı·tıı ıi:;- ir. 

Vı·kil, ıııc.· ınleketin ıııııh 

tı·lif yı•rleriııclı·ıı ı·ııst İtii) P 

~t>lı·n ın:ılıs ı ı !:''ttı nıar:ız•vf'· 

)Pr üzeriııdP ç:ılı~ıııal:;ı la 

lı:ıyvaıı ha::-l<ılıklıırıııa kar
~ı ihzar Nlilmekt.; olan 
lıütiin serum :t$ıları üze
riııde de tetkikat yapmı\
tır. 

Enstitüniiıı diğer tP .. i
~a1 ını :ı~·rı ayrı grznıiş 
olau )hılılis Erkıııcn ıııü
ess<.:5t>dt~ y:1pılıııakta ol:ın 
iliuı tecrül>dcr hakkımla 

mütlUr "e fl'll lı t>ycti ta-

Zıı aat Vekili 
Muhlis Erkmen 

ra fından verilrn izahat 
etrafında koııu., mal ar yap
mıştır. 

\'t kil miH • ._ setle gör-
diiÇ,ıi imizam ve fa.ali
yı tten dola~ ı mfüliir ve 
f t.'n hc·yetine ınPmuuaiyc

tini Leyan etmiştir. 

C. H. Partisi ecUs Grubu 
dün toplandı 

Ank:ıra "J./3 Had.\'O -

Cumhuriyet Halk Parti i 

~!etli:; Grubu hu ~iin !':1at 

15 te f"is vekili Hilmi 

Uranm ba~kanlırr111d:ı toı)-
• ı-ı 

la 11<1 ı. Si;1. alan il :.ı ıi ··iyı· 
Vekili ~ilbH ~:ırn~o;tlıı 
ı:ıon haft:ınırı .Jya$İ 'a1i 
ytıti hakkınd:1 iınlıat ''l'r
di. Ba~kaca komışul:ıcak 
bir ~ey olnıadı~ından top 
lantıJ'a son verildi. 

Alman mulıtuası 
Ankara 2/;l Radvo 

" 
Aln1anvanın Polon-

" 
ya ya , ... rd i ğ·i nıuh

tu ava Polonva Cu-_, _, 

nıc1 gunu cevap ve
recektir. 
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G lÜJ li1HÜJ ll'i1 -
IHI ©l lb> <e ır O ce ır ö 

Cezairde şiddetli bir 
çarpışma 

CEZAIH ~ lHıtdyo) - , bo::5l~rı ta .. ıamağ'a ,.c halk
Bir kaç Galli a..:l\cr şebi : - la ç·:ırpı\'m:ıga ba~lanıı~ -
de dolasırlark rn çoeıık- !ardır. 

)arın t:ıa~rıızuna tığ'ram ı ~ - ' Halktnıı, içlNiııde Lir 
Jar Lıunlardan biri lü \ er- kaç • \ vrupalı da lıultın-
" er, diğeri de bı ç:ıkla lı:ılk J m:ık iizre oıı lıeş ki~i ağır 
tarnfırıdan y:u-al:ı ııııı ı ıjtır. Stır11t.tc ~·aralarınıışıır. 

Kı~lalarına dlirıt•n di~t·r j V:drn~'a diğ'er :u;keri 
ası..ı rler ınt>selt•yi aı ka ınii fn·ztlt>r yorişnıiş ve 
daşlarırıa ııakledirıee bir 

1 

G:ıllılar da kr~lal~rırw dön 
<;ok (faili :ısk\•r ~Plıre mii ~ le r, şı•lıinle \'aziyet 
akın ederek vollard:ı oto ı ~akfü·~ ırıiı;;tir. 

<Ulu8 Sesi) 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

il A il t"' ."l L E il İ 

Müessif ~ir Ölüm 
Vali mua\'İniıııi7. hay j murları ve daha Lir çok 

Sırrı Anı~ın <'l:'İ Bayan ı zevat hazır oldukları hal-
Emine Aras r.vv<'lki gece de gureba kabristanında 
urrradıi'Tı kalp ~·wkt<"iiindı•o hazırl:ınan lımmsi mctfeni-,... ,,., 

ani olarak \'t•fat etoıi~tir. ne defin olunmu~<lur. Bu 
Kırk brs. Elli ya~larında sırada bütün daire amir 
bulunan· · b:ıvan Eırıiııe ve memurları g~bi muhar-
h:ıvatta iken ·kadın arka- ririmiz tarafından da vali 
tla~ları arasında ~ayğ'ı ile muavinimizdPn gazetf•ıniz 
:ın;lını~ bahtiyarlmdandı . adın~ beyaııı tazi~·ette 
Ölünün ceııazc:'İ diirı öğ- bulıınulmı~tır. Hitierin nutku . 3 tarafh pakt leden CV\'l'l Yihiyct adma 

1 mektup<;u Asım Tekin, Ulm; ~ t'si - ~Irrhumeye 
Anl~ar"'. 1 J->ad\'O _ Ankara l P~ı dvo _ Emniyt>t müdiirii, Adliye, tanrıdan rahmetler eliler, 

~ ... '-~ 1 " ,, bütün de''<lİr rüesası Be Bay Sırrı Ara8a tf•essür 
Va rşu vad:ı, ;ııi 11 i lnği liz nw t hua tı, le<liı e reis vekili "" ıne- ve teziyetleriıııizi sunarız. 
parti şr fleri:1in top- / nıuhtcnıd bir ta- S S k 
ıa n tısında ~oz :.ıa ıı an uza ırn rşı 111 üs- B. ad ettin arı aya 
Klavoşkı, Hitlerin 1 terek bir cephe alı~- Adana muzir hay- vil:ivetimiz ve hava. 
nutkunda, verdiği ması için yapılan vanlar ziraat mü- lisin°'de tetkikler yap 
b~zı sözl_e•:İn, _Yeni ~ıüzakerelerle meş- cadele müdürü Bay [ ma k üzre şehrinıize bır taarı uz hazır- crul olrııaktadır. s d . s 1 J • t' 
1 v 1 t I J / 

0 
a ettrn arı {ava ge n1ış ır. ~ ,...., . anıa <J"a va {I >u - { ~ 

nıak ıçin ol<lu«.runu , 1 ayınıs gazetesr, 

söylemiştir. "' / ü~~ t~raflı~hir lngi!.z,laı~~~ !Jıi•A 
So,·ıvet, Fransn t ş. V ~.~ 0 dl M-Lm• 

Fransa -Almanya / ~~~s~t~:~~;:(~;;'_<len 
115 

~Üalıt ya- ~~, .. n ... üç ayda 
A11kn r ~ı ~ :~ l~P-dyo j B G f k 

- ay a en O 

1 
f, 1 d Son üç ayda yur-YF::·;~,':,~~ı ~~11,;~::~ J Ankara :! / 3 Hadvo _ paa top an 1 duıııuzdan ihracat 

- · 1 için sa tılnuş ohı n C!..ıl< t ı'c·ı ret ..., rl l,· S- Hoın:nıva IIaricive Nazırı "' ti J>' ı· v · e c 
~-. 

0 

,, ~ , • .. • ôovye er >lr ıgı g <; n T' ft"ıl<le 
1
• 'kt G:1 fenko IJıı gurı J>apa ta- . . . . ı r n nıı arı 

ma ın ııı 111 
Ü za k <" r <:- r.ıfııHlan k a ~ u 1 edi lııı iştir. • Y 111 Y ıruıı yerlıwı de 1.- h i r ııı i 1 yon 800 b i n 

lerine bu o·ün Pa- tarıbııl piyasa~ıntlan l 15 b 
ö 1tcılya ile Hoınanya bin liralık yapak topla· kiloyu uln1uştur. riste b. şlanncaktır. 
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Milli Şefin Doğ
duğu ev 
İzaıirde ~t i lli 

Şef İsmet İnöniioün 
doğdukları evin 
esaslarına hd]d ge
tirilnıenıek suretile 
tanıirine başlannıış· 
tır. 

İznıir Beledi_yesi 
evin nıüze haline 
koouln1ası İçin 939 
bütçesine tahsiaat 
konn1uştur. 

Türkiye-İsveç 
anlaşması 

Geçen Alart avın-.,, 
da İnızalanao Türk, 
İsveç ticaret ve sey
risefa n anlaşrnası 
hakkıAdaki kanun 
A1illet Meclisine ve
riln1iştir. 

Bursa ya 
bağlandı 

İstanbul merkezine uzak 
bulunına~ından dolayı coğ
rafi vaziyf'ti itibarile Ya
Jovarıın Bursa vilayetine • 
b:ığianmaı;ı hakkındaki 
İt.lare lleclisi kararı tas
dik için Dahiliye Veka
letine göııderilmiştir. 

Yalova kaplı-
, 

çaıarı 

Kıbrıs Türk 
konsolosu 

Lefko~ada çıkan 'I'iirk
çe Yakıt g:ıze t csinin yaz. 
<lığına göre .Kılın · konRo
lo. uıııuz Bav Fuat lnlelp 

:ırasırıtlaki grfrii~meler so-

l 
na crrııiştir. 1_ta:ya maha
fili görii:;;uıelerin ~·ok iyi 

ı neticeler verdiğini Lıilc.Jir
/ mektedir. 

Mecburi askerlik 
ve gazeteler 

mı:;;tır. 

Trakyarıın kı '' ırcık 
kilosu üü, Anadolmıun 
sıra mallarının 5:!,50 53 
yine Anat.lulunun ince ya
paklarının kilosu 60 ku
rıışt:ın alıııuııştır. 

ipekli kadın ço
ra pJarı 

kahniaşacak 

Yalovanın Bursa
yn r:ı ptı üzerine ya
lova ka plıça larınıo 
sıhhat ve İçtinıai 
nıua venet vekaleti 
tarafından idare 

1 
İpekli kadın Çorap- ı edileceği haber alın-· 

'---------- J~rın~n sağ'lamlığı için mıştır. 
şınıuıye kadar alınan ted-

19 Nisanda· llafa gituıi~. / \ k , ~ d 
B~flılar tar:1fıııdan hür- 1 I n. ara 'i/:~ ka yo y eh udi AdJarı 
met ,.e sayğı il~ karşı - DeyJı Hera ld nıüs 

lanmıştır. tesna olmak fötre Berfin Telefon 
Barın 'l'llrilıi ycrlcri•i bütün İ nğ-iliz gaze. ki ta hından Y eh udi 

gezPn Korısolosumıız şe- te]Prİ nıecburi ns- dl çıkr:ı r·ıl _ . ·ı . . . a arının n rl'finp llll'Ul)(·ketıu J f'rl ~e- keı:lik hizı11etını nıü- r k· . 
len Ttiıkl · riııdc ıı 8. Mııs j . • . d k· 1 n1nsını.ı .. r,ar ve-
tafa Ahmet Ht>şit IJir zi. ! s~ı<l bır şekrl e <lr ı riln1iş t ir. 
lafet vermiştir. ı şılan1aktadır. f · 

birlerin bir netice Ye:me-

mal ve kalınlaşmaya doğ
ru gitmesinin bir zaruret 
olduğu ileri sürülmüştür. 

yerek kadın çoraplarının 
git gide incelerek balkın 
ve millt iktisadiyatın aley
hine bir nP-tice verditi 

cehetle sanayi tetkik hey- ı Vekaletle fabrikatfü'
eti ile çorap fabrik:ıtör-ı Jer arasında bu noktada 
Jeri arasında bir toplantı tam bir mutabakat var-
yapılarak ipekli kadın ço- dır. 
raplarınıa biraz dah~ oor, 

.. 

t 

1 
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Cumhuriyet 
Rejiminde 

Zirai istihsalatı artırmak için 
tohum bakımından yapılan işler 
İkti::;adi kalkmınamız j Bütün diirıyad:t nıev-

i~·in llükurnetinıizin giri:-;. cut ol:ın ziraat uıahsulle-
ti~i geniş ülçiideki i~leri~ı riııin ı'n güzellerini mem-
en ıııiihiıııleriııden biri de Jeketimizin ıklim ve top-
toprak m:dı:-ıullerinin ev- r:ıkları yetiştirmektedir. 
saf ve rniktarıııı yiik::;elte- , Jklim ve toprak hu:rnsi
~ek buuloınn saı f \'e ihraç vetlerinin ülkemize bah
ltukfııılarıııı çoğaltmak iı;in ~ettiği lrn mü~tesm1 k:ıbi-
alınan t(ldl.JirlNJir. / liyeti ıne\'ziliktcn kurtarıp 

Ilalkının yüzde seksen uıPrıılcketin her tarafında 
be~teıı fazla ı çiftçi olan giizt>l ve bol mahsul yt·-
u1eıııleketiıııiıde uıilli ~er- tiştirınck husu~unda to
vetiıı belkemiği ziraattır. hunılukların oynadıgı rol 
Şu halde çiftçiyi kalkın- mühimdir. Çiftçinin elirı-
uıracak ve 1.irai mahsul- de bulunan tohumluğun 
lerinıizi kivınctlendirecek ev~afıııın diizeltilırıesi te-
ber tedbir .iktisadi varlı- uıiı ve bol mah::ml alın-
ğıınızın küklcnme::ıine ft- ma ·ıııda ıııiie:-;::-ir olur. 
ınil olacak n: bilvcöile Bir ziraat memleketi 
~'.İftı;imizin refahına. yar- olan Tiirkiyede eski de. 

llım edecektir. ,·irlerde buğJağ ilıtiyacı-
Zirai ka.lkınmanıızl:ı TllU mülıiııı uir kı:smı bile 

ilı:ili olan mühim mes'e- tıarit;terı tetlflrik. edilmek· 
lelerin Hükfınıetimizce şim- te idi. 

<liye kadar başarılmış o- Bütün pürüzleri temiz
lanıarı o kadar çoktur ki Je'mek ve her sahada esas
Lun!arı bir araya topla.- lı islfı.lıat "e y€tnilikler 
Yanık hüla~a etmek ko- y:ıpııı:ı.k ödevini (izerinc 
lay değ'ildir. Biz burada alınış olan Ciimburiyt·t 
Yalnız çiftı;.iııin iyi ve bol IJiikuıneti , e oııun istinat 
uıah~ul aluıa::;ı, i:stihsala- ctciği rejim nıuasır ilt!ri 
tını ucuza nıal etmesi i~·in ıııilleth•ı in ':lPrıPlt>rden beri 
lJcvll'tin :ıldığı tedbirleri IJüyük lıir ehemmiyetle 
hülas:ı edeceğiz. üzerinde çalı\ittkları tohum 

Hepiıııiı biliriz ki Zira- islfdı i~irıi de ciddiyetle Pi~: 
:ıt, topr:ık, sıı, hararet, alarak çiftçi elimle bulu-
tobunı n"İbi dört ct-:at:lı ıınn feııa tohumların <lt>-o 

tükne istinat eder. ğiştirilwesi için dı·rbal fa-

Yarınki 
Postalar 

4;5/1939 Perşembe 

aliyete ge~·mi .. tir. 
=Sonu Var-

Yuğoslavya da 
• • 

gır.ıyor 

Haber aldığın1ıza 
<Yöre l~ürkive, Bul-o .,, 

(Ulus Sesi) 

Türtiye radyodifüzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Dali'!!.!,. lü39 m. 188 Kes. / l :?O K \'\'. 

Kısa Dalğa: 19.74 m. 15Hl5 Kes./ 20 Kn·. 
31,70 m. 9·1l33 Kes./ :?O K vv. 

Bu günkü proğram 
12,30 Proğram 

12.35 Türk ınüzigi Sc
çiluıi~ klasik eserler 

13,00 .Memleket S:ı:ıt a

yarı, ajans meteoroloji ha
berleri 

13,15,14 Müzik Riyaseti 
Cumhur Bansasu - ~ef: 
lhsaıı Kiinçcr 

17,3'0 1nkihi.p tarihi dcrn
leri-Halkevindeıı n:ılden 

18,35 Miizik NPşeli mii
zik -PI 

19.00 Konıı::-ına 
19,15 Türk miizig-i Fasıl 

hfyt>ti 
20,00 Memleket saat a. 

yarı: ;ıj:ın:s ve ırH·jeoroloji 

h:.ı berleri 

rn, 15 Türk nıiizif;i 

il:OO IIaft:.1lıK posta 
kutusu 

21,15 E~ham, tahdlfit, 
kambiyo -ııukut borz:;aHı 
fiyat 

2~ ,25 Xf'\'eli plaklar- R. 

21,:JO Miizik Krm:uı ı:-;o
loları -Orhan Borer tara
fından 

21,55 ~lüzik Melodi PI 

~:?,00 ~I iizik K iiı;iik <>r 
lrn~trn-Şf·f: XPl'ip A~kın 

2:3:00 )Iiizik Cazh:ırı<l 1'1 
::?:3.45,:?4 Son ajans, ha-

berl~ri ve yarınki Proğ-
raın. 

Sızı Uyuştumcu 1 Bugün açılıyor 
bir ilaç 11k <lünva deniz ,., 

işleri kongresi bu / 
Cobra Ven on c:rün Ca pitel'da açı-

adında ki zehir Ca- l"> ı J 1 
l;ıca <fır. Bu suret e 
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ı;n (Bir çuval) 6::? 

1 
l ıurı ----<-- -ı · 
l\onut-

1 
Jl ercimek ' .-
f 'irin<;. ~ _, ----1 

~[ide Ya~ U 
Trre"V;;)"" -8 

- · r" 

) 50 

o -- --
2 75 ----G 
J - --·) _, 

o 

1 

Zt•nin va:!ı - · - · . 
Yün 

7 
5 
o __ , __ 

4 4 

1 

1 

--Ueri 4 ---
0 - -Badom ] - --
8 - ___.___ -Badem 1<;1 8 

Ceviz 1 
G _, __ 

S~\ iz ic;i -f-ı 5 
Jlahlep 
i\lazi 
Kesme Şeker 
Tuz şeker 
1-\abve 
~alımı 

ı • ~ 

---a 0 
1 Ü 

3 5 
:-3 

11 
1 
8 

42 --<;:ı~T 3; 
! ... ~~üzün~'~ 
Pı!kıııeı _, 1 

JÜ 

20 

Hal 1 . 

Yılda ( 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. 

lafo rnicı üni\'ersitesi bütün dünya tica-

~ıp mektebi tara- ret v:ıpurlarına ait , Çocuk Esiro-enıe 
tından sızı uyuş~u ı'nş""att ı.ontı o) eden/ I' G /:')) 

Çocuk 
• • <l " \.uruıı~u ene nıer-

rucu hır ı hiç olarak 8 bU-)'Ük n1üessese- ı · t fı d 
1 

· · · · / <ezı ara ın an çı-
kulla n~lmış "e ıım- ııin nıüessisleri ilk karılmakta o 1 a n 

Yarın gelecek garjstan ve Yuna-
lr.en postası yok- nistan arasında ca
tur. Saat ıı de Nu- ri olan Denıiryol -
~aybin, 13 te Cizre, ları nıüştcr~k tcıri .. 
idil, ~1idyat, Ger- fe anlaşnıasına Yu 
Cüs, Savur, 15 te ğoslavya da girnıe
Diyarbakır, Anka- ye karar vern1iştir. 
ta, İstanbul ve A- İhracatçıları1111zı 
l'ladolu postaları ge· alakalandtran bu 
lecek, saat 18 de Clnlaşııın ynkında 
~kispres l'ren pos- j tatbik~ başlnoacttk-

vııffokıyet dJe eJil- defa l>ir ıırayıı gel- (Çocuk) :ıJlı dergi-
nı iştir , mış bıılun:ıcaklar- nin (I aö) Sayısı çık-

dır. 91 yaşında uçtu 

laları gidecektir. tır. 

Ha yatı n<la i)k de
fa ol nıa k üzre dok
s<1 n bir vnsında olan 

~ . 
\T j \' a ne 1 i ,\ 1 r s. K r <l n1 

pf 1 İc ::: k V ı ya neden 
Londra va l'a \'\'[\re 

" - ... 
ile gitnıiştir. 

nııştır. 

Yurt yavrularının 

Balo 
sağlık, sosyal l(ül
t ürd durun1larının 

/ inkişafına hiznıet 
Bu gece snat 20 de / eden bu kiyn1etli 

şl'lıriuıiz lfolkcdn<le Gazi <lero·i vi çocuklara 
okulu fakir \ 'C kirıısc~iz ~ k 1 } 
ço~·ukları himaye lwy'eti çocu · u an~ ve 13-

1 ~amma bir Balo verilecek- bala ra tevsı ye ede-
b~ rız. 



JDAREHANESt 
Eakl Halke?i Bta .. ı H_..f Daire 

Teltraf Adr .. ı 

Mardinde "illus Sesi,. 

Uanami Ne,riyat Ye Yazı qleri 
Direktöf6 

M. Siret Bayar 
Baaddıit yer: (ULUSSF.Sİ) Basıme•I 

Ana ö ~ lK Öğretim Y U R T O A Ş ! 
~1aarif Vekfılt"tİ-

çocuk Esiro-enıe ' türel duruıı11arının · ı f I 1 1 k b nın uı ta ı ~ o ara -
Kurun1u G nd l\ler- inkişafına hiznıet çıkarnı<1 (r, devaın 
kezi tarafindnn çı- eden bu kiyn1etli 1 etti<ri (İlk ()ğretinı) 
kanln1akt<l ol <ı n dergiyi çocuklara 'j g«ız~tesinin ~(~) ncü 
(Ana) adlı derginin j çocuklu ana ve ha- nüshası da ~1atba
(15) Sayısı çıkn1 ış 1 ır bHlara tavsive ede amıza o-d111iştir. 

Yurt vavrularının · · b 
.1 • nz. 

Sağlık, Sosyal Kül- ~luallinıle..Ie ta-
lebelerirrıiz için fay
dalı vazı la rlcı sus .. 

"' 

Kurumuna 

Vardım Et 
Türk evınin şe- 'an bir eY, Çocuk

r~fli ananesi kiler- 1 ~uz bir yuva kadar 
dır. tadsızdır. 

lennıiş olan hu gü
zel gazeteyi oku
yucula nn1ıza hara
retle tavsiye ede
rız. 

1 

---Buyardımenbü· 
Kavanoz, ka va

noz reçelleri, ş1şe 
şiş· şurupları olma-

Bu güzel anane 
nıizi yaşatalırn. 

Yu va nın saadet ve varlığ·ını doğ·uı an, 
Aile düö-ünıünü kuvvetlendiren çocuktur· 

~ 1 

Çocuğu sev. Sevilnıt kten n1ahrun1 biktıs 1 
vavruları da hatır la Yılda bir lira \'er . 
Çocuk Esirgenıc Kurumun::. üye ol . 

.. CFBJi&[::aLiFA e 

"I 
Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav

ruların sağlı~ma eı işebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esırgeme Kurumuna Üye 

olalım . . . ·-m~--·· ____ iiıı 
- 2Wb2J ı 

••••••••• .... ••••~~r•~•r~ı•ı••••••••••••••••ı •5 ....... , ............ ·-··~~·····················' .. ., .. ~ .. y d ' b ii ur t as, ~5 .. ~ .. •• •• .. -~ ii KURDUflUMUI FABRİ· si 
Sİ KALAR VE VAPTIÖIMIZ '~ •• •• fi DEMİRVOLLAR 5! 
•• • :: Hep ulusun biriktirme gUeü11e ~ 

F. dayanır. ;~ 

I! Bu gücü arttırmak hep senin ~i 
il ı· d d" :: ıı e ın e ır :! .. . ~~ 
'•••••aıaı&•l•e•&• ,•••••~•ı•bauaa•a•a•ıtM••e.•e~ ................................................ 

Arkadaşlar! 

mi .. olan .\krrp iıııha kız-

rumuna vp Lu havır i~ine . . 
~evi' gp,·o ii~·ı~ olalım ... 

yük biryurd bor-

cudur. 
.... i>lWR\ :w+ 

l ı 

Türk Hava Kuruınu 
27 cı - T [ R T i P 

Büyük Piyangosu 
; ' 

1 nci Keşide: 11 ~la yis / 939 dedir 
•• 

: ı ı Büyük İkramiye: 40. 000 Liradır ... 

Bıınd:m başlrn: 15.000, t~.OCO, 10.000 liralık 
ikrarniyı•lerlt> (:W.OUO ve 10.000) liralık iki adet mü
kafat vardır ... 

Yeııi tertipten hir bilet alarak istirak etınevi ih
mal etıneyirıi~. Siz do piyangonun ;nesut ve bahti
yarları ara ·ına girnıi, olursunuz ... 

Yurddaş! 

Kaçakcılık yapma! 


