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ltalyanlar, Arnavut uğa yeni~en Oir 

to~ ashr ve mü~imm3t gön~erlliler 
ltaıArnavutluk ordusunu kn\'\e~lerine nwıı::-up 4:?00 
ti Yaıı Ordu;5iyle birleş· ııeft'r, 84 zabit göıı<lı~mıiş-
ttoek . . . . 1' ııyın alınan tetlbır- tır. 

t:~ ilA..\·eten, Arnavuılu- Dr~c~, otokarlar, .top-
lrı ~f'nıden harp malze- 1 ):ır, nmlııınmat ve tüfek 
b tsı \·c askt.!r se\ kine çıkarılmıştır. 
ıışıllnuııştır. Armıvut!ukta 20 bava 

t .. _l'eı:n'lluzun 800 iki baf ü:-sii te:ıis t>diııniştir. 
~·.. s -.Utl ıçınıle lralya, Arna on zamanlarda Trab-
ı. U~a 11 homharduman lu~a d:ı erzak 'e mühim-

l'Yareai, ıou pilot, bav& mat sevkediluıi9tir. 

Alnıaıi manevraların
dan sonra 

1-titıer, yeni isteklerde mi 
bu!unaca'<? 

lı\rr. . . el "4
1anyada bu ay ıçın-

e C) 'l(>t • . • tt ,~' ı,ooo aeknııı ışıı 
~ıı.. ı.·· ''k ltıa " Ya•11l:ıc!1k uuyıı • 

ı •. ııevraJarıian soııra Hit 
"tl 

\.l Ya T.uıeııherg. vatıut 
.,~re . 
t'lıb .u?erg.Jc Aluı.ın ıııe-
~b 1~11 ortaya arnc.,~ı 

ltlıo ediluıcktt'dir. 

Alınnııvanın şarkta ser
hc:)tii tıa~ .... ketiııi muhafa 
za r:tti~ini :ıöylıy.-c ktir. 
Alm:ın eı kanıhartıiyesi 
g ırptaki Zigfriıl h:ıllınııı 

g•·<."ilııın olltıığ'una kan;ıat 

j!t-tiı mişıir. Ouun için Hit
leıirı şaıkra tııarruıa geç 
uH"Si ihtimali kun·t.!tlidir. 

HütO~ıre 
Mareşailık unvanı veri1n1esi .. .. ' .. 

düşunu~ıyor 

Berliode kua deniz ı 
~e ' ' 
Q hava başkumandanı __.... • ..,..,,... 
b eneraı Brauçiç Amiral 1 
(\~a.ı ' . ' 
ıı· er ye M<m·şal Georın~ 
k·ltll.!rin harp haliııde me .. ·· 

ı "e tlı Sıfatını tayin ıçuı 
fiıako il · - - c 

l r,fe e muş·rııJılur ar, ~ r 

ltitıer, harbi biı.ıat iua te 
}' ttrnr•k . arzusundadır. 
,:kat a1:1kf"ri bir rfiıh~si 
tu ı.s~ert bir me,·k:i yok
>ıt° Kerıdi~ine " BiiyUk 
\ltı illan ordusu Mareşah ,, 
aa:anının verilwc .. i dü 
,,..,~·~,,~, 

Kuruıu, yılı ı. Afıustos 921 
•.. L! i±± & & SEL 

lngiltere ile Fransa 
Şarki Akdenizi düşmana tamamen ka

payacak mühim ve yeni tedbirler 
alacaklar 

Ankarayı ziyaret eden 
Fransız askeri ht.!yeti n·i~i 

Genercıl Huntziııger Lon
draya gi<lerek İngfüı hU 
küınHine, Türkiye vr ya
kın şarka aid raporunu 
verıııiştir. 

Bu rapor lngiltPrf'nin 
şarkta takib etıııf:-i IAzım 

gelen 1icaret siyatwti hak
kında mühiw nıütaleaları 

hilvidir. 

lnğiltere hlikflmeti bu 

nıpora çok ehenımiyet 

verıııiş ve Türkiye ile 
aktedec11fd iktisadi ve ti· 
cart anlaşmayı, bu rapor 
tiı.ı rindt: Frı. ıısız bük Uuıe
ti ile istişare edip bir 
karara varıncaya tehir 
~tnıişrir. 

Anlaşıldığma göre tn
gilıt·r~ ile F'ransa ş:ırkt 
Akdı.niıi <ltişınana taıiıa
ıııt n kapay;ıcak mühim 
ve yeııi tt:<lbirl~r alacak
lardır. 

lzmir Belediye Reisi 
Milli Şefin, İzmiri şeref Jen
dirmelerini rica edecekler 
Ankar:-ı 10 (Husu-..i) l 
İznıir Bdediye Re

isi Behçet Uz İs-
tanhula giderek 

~tilli Ş:fe ınülaki 

olacak ve lzınirli
leri n ~l illi Ş fi nıizi 
<rö ... nıek d ilt:·<ri nde 
~ ,... 
o1Juklarını bildire-
cektir. 

Bele<live Reisi 
D·. B·lv Behçet Uz 
.\\illi Ş':'f ten İzıniri 
şereflendi rı 11c leri n i 
nynca l'İca edt cek-
1erdir. B 'V Behçet 

"' 
Ü.l 13 Ağu.;tosta An· 
kn ra yn gideı ek An 
kara Radvo ·unda 
Fuar n1evzuu etrn
fında lllÜhİıu bir 
nutuk verecektir. 

Vuzo yanar~ağı 
Yeni den indif aa 

başladı 

Ankara 10 R~dyo: 
Dündenberi Vt'ZO 

Yanard~n-ı indifaa 
ö 

başlan11ştır. Bu va-
zi vet hil Ik için 111u-,, 

cihi e11diş~dir. Bu 
ha 1 her ne kadar 
tchlikt li değilse de 

Y <ltıardağın volkan-

larından fiş kının 

lavlar çok korkunç 

O'Ö ünınekte ,.e hec ,..., 

k'"'si tt'l :ış l düşür
nıektt'dir. 

Antara~a zelzele 
Ankara 10 (Hususi) 
Bugün Ankarada 
hafif bir zelzt:le ol
muştur. 

Zdzcle lnOnünde 
ve diğer bir kPÇ 

verde daha hafif 
olarak vukubulınuş, 
hasar yoktur. 

Kraliçe Nazh 
Kahire - Kırali• 

ç~ N .ıztı, ~lı:;ır pre
nst>slt>ri ile biri ikte 
10 .\ğu~tosta A vru
p . ı ya hartkc:t ede
cektir. 

Bombalandı 
Filistin Radyo istasyo

nuna m~~hul eşhas tara· 
fınd.m Uç bowba a!ılmıt, 
ııırıhim muddt ıararlar 
vermi~tir. Bir Arap ma· 
kiııesti, Yahudi spiker va 
Ji~er iki kişi ölmbştilr. 

Açık Teşekkür 
Memleketi Akrep· 

!erden temizlemek için 
vaki mesaimize hız ver
dirmek için Cemiyeti· 
mize yüz lira teberrü
de bulunan Halkevimiz 
içtimai yardım kolu 
.. ayın Reisi ve azala
rına Cemiyetimiz na
mına şükran ve min
netlerimizi arz~derim. 

Akrep tmba C.mlyeı.1 
Reıı.t 

il. Atar Akaa 
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Bir T oponomi 

- Dllnden 

. .. . 
ınceJemesı 

Yazanı Zeki Teoman 
Knıltepe Maarif Memuru 

Artan - verilmiştir. 

.Midvat Köy]er':ıden: . . Kale= Kale demektir . 

Batı= Güneşin battığı , AskaJ13 =Kale altı an 

Uıua Sesi) 
-- 2a<f'WiZffC5MPM 

Maliyemizde T a~viller 
yer lamındadır. ~1erkez ~1uh[lsebe ~1üdürü Şükrü Tun-
Çelik = Bildiıtiı, iz i~in· ' l\usaybindeki ( 83\·ert) 1 caydırı Mu~··s~ be Müdürlüğüne ııakle_n 

de ı~öUJUr ~tomu az de- Bağverdi kelirnPsicia bo- t~yin edilınıştır. O ğ<·rlı n1uh :-; stbe n1u-
mirdir. zulmasmdandır. Ha tayda dür ünıüzü n yeni v~ z ı ft'Sİ 11 i t~hrık ederiz. 

Köz . e .= (E) harİı faz. büyiik bir köyün adıdır. j • 
Jadır. Kuz ynnaıı kümfl 1 Vilaveti1111z n1nliv~ k ,ıdro. und:J n1ü 
re vt'rilen addır. Kızıltf•pedeki .(Koçhh~ar) hiı n tcb~dJ(ı 1 Jer vuk ~bu Lıcı ğı haber <ılın· 

gem~ 1'cid•~e bır addır. J 

Derik Kıiylerindeıı: 

Demirli, Bizdoµ-arı, kızıl, 

katır, Ali Bt>y = anlam
ları keudileriudı..dir. 

Bu~ur =Buğu veiir nn
lawınJa 

Eroelıi :: Er yiğit dt-· 
mektir . ~~bi admdııki bi
rinin ııdıdır. 

Sinara = $uuıerleria Lir 
~ehri olan (Sinaar) ın bu 

I köye \'er ilmiş adıdır. 

' MartHnin Mişkin ( aslı 
Muşkindir) nwhaHelni, 
.Man~uriyedt•ki Taşlılar , 
:~fendilkarıiler, D.yarba. 

kırcfaki (~Iitarmi) ~litnn· 

ııile: fo Marciicıe gell'n lıoy. 
p8yamlı ::= Pay~m ba- lurmm uc!lurıdır. 

n11ştır. 

Bay Rifat Emin 
Bir n1üJdettenberi İ.;t . ınbu1da 

n::ın ş hri ın iz Tıcaret odası n ·isi 
R ·fr•t Enin evdki gün şt hriınize 
ıniştir. Hoş geldiniz dt'riz. 

İlk Okullarda Tedrisata 
mübaşeret günü dem.in 'fürk.;e bn~ka l>~~ Benim lıatrıma gelen. 

~~~~~11;.ııyauılı badem 
1 

/ ıer bunlar. Siz bu örnek- İlk nıekt<'pl~r ka yd ve kabul muame-
' leri istediğıniz k&.dar ço· Jeltrine önünıüzJcki Eylul ayının 15 şin-

)lıızıdıığı köylerinden: , ı;oıtab,Jırsini~. 1 den itibaren b ışla yac ıklar' ilk frşriıı in 

ikinci gününe kadar <l~vanı edecekler
di ı-. 

bir Kelek =Kavunun 
C!füi 

K::u te = K[trte keliınc
~·nderı değ'i~medir. Lken
der ölünce lrandan on 
t•irı kiş:yi kurtaran mu
harrir yaıdığ·ı bir eserde 
şimdiki doğu sınırlarımız. 

da bu adda lJir Türk 
boyıı oldıı~unu · y..lzar. 
(Eıı.incan Tarihine bnk), 
Kerte- ba. mak anlamına 
tla gı·lir. 

Keb<ıp~ı = anlamı İ\·iıı· 
eledir. 

Savur köylcrindı~n: 

Tcıo = (ta 'e o ) kelime 
parçalarından y:ıpılmışıır. 

I\ulaç = Kınık, Bv?!dili: 

K~y!el'i bile Tiirkçe 

1 aı~lnr taşıyan bu il bizim 

40 asırlık yurtlarımızdao
dır 

lise ve Ortaahla 
Kay~olaca~ o~an uenç
·ferin dikkat r.azarlarma 

Lise Vt> O t okul 
l:ır içiu pc1rasız , ·:1-

tılı talebe alın: c;1-

~1 ve l .. ürl,çf·, ElJ~

hiya t. ı\L-ıteın~·tik 
d~ı sleı iııd l"rı bir E\'. 
·(ıl da O t< o 1iukJcı 

İlktcşrinin ikinci günü de tedrisata 
b~şlanacaktır. 

Halkevimizjn Sineması 
Dün Halkc:vi Sinen1~sında İsn1<."'t İ r ö

nünün ~lısır ll· riciyc Nı1.zırı ile Ro:nnn
ya Haric;y~ ,.l"'kiliı .İ kabul ınercısiıııini 
sevrett i k. 

Ulus S(·si - H<dkrvİnıizin nıilli hisle. 
riınizin tt·n ü . ııanJ o!cın 1 öd<: ~üzd fi . - . 
li ı nlere yer veı-nıesinde is,1bet \'~lf'dır. 

ii'SSF 
Sa~1 ı ı;V 

Mısır·f ilisti~ 
yolu 

Büyük bir se.''~ı: 
u1ceyş eheıniyel;jsır 
duğu sövlenen ı\ 

0
, 

ile Filistin nr~s1:.~ d k . k . ·o ... a ı as erı } 
11 

Pek vakında inŞ~'\ 
. .; . . rıı 

b ı tt Ct' CTI h<l ber \ e 
~ 

n1eldt'<lİr. 

' 

Hitler Mussoli~I 
mü'.a'.{af ı 

Bedinin iyi nı~' . ıı 
h1 ın ,ı t alrn:-tktc-t 0 '

11 c' 1 
nla ha fi 1, b. ı zı ecıl O' 

g ızetelerinJc ,\hl" 
1 i oi ile Hı tlt'r 'in y:r 

1 (' k ınd:.t CYÖ Ü $t'Ct'k 
l°' t' . d . . t 

ıne r- ıır ıııt ş r ~ 

nıiş ol ı n h.-. ber h'1
,, 

kında Hden~i 111~lıl 
r. C' 

illet t bey~ı n etrnt ~ 1 

dir. 

Macar·Yugo la~ 
ticaret it;ıatı 
~lacar - Yugo;(ı· 

• f A 1 lav ticaret itı ,. 
Yugosla vva ve Mtt' 
caristan ~ıalive r1~ 
zır la rı a rnsınJa te' 
ati edilen bir notP 
i ı .. 31 i ık 1< a 11 un ı 930 ~ 
k~dar teındid edil' 
ınişt i r. 

Macar Hariciye 
Nazın 

• . , ı; 

·'' lC 1 r H cı 1 JCI~ 
n;ı zırı KHot Cs:.ıl<~'ı 

A,,H gitıi hir Tnrk bn· 
yudıır . O~ıız boylarıııın 

lıir ırnrçasıdır. 

Savu = ( .. alıır) ılaıı lıoz
ına ols:t g~rek. ~;ıluı o~ıız 
)arın fi ç ok· t! .~· •tJo yun· 
uuudır. 

Şore = Sın·urun en eski 
aoı<lır. Sonfada~ bu rUye 

iıntih:ın ~·<•pılc..c:ı- ı· 
ğı ve bu husu~ta 
qa:ırif V, kıfliğin-
den ic .. r eden te 1..
l ığa tın y;ıpıl<lığtha
ber ahnruıştır. 

Cizre de 
Ulus Bahçesi 

o 1 ht ş o ü ' n-ıezt.J t1' 

1 hilı· •ıy ılııı:.y:ııı t.rl•·diyP. iyt·tl t ı[ud~ı r( ş•t:•(.lt'~ 
miıi \e oı::• b ~karılık 

1 

~lytıln.1ştır. B şvc-k.' 

Cizre (Hu~u!-lf~ Bu o-ün 
c 

ulus bahçt sinin t trafırı:ı 
yeni<len yapı lan a ~rı ıı ı:ı tı 
fezalıklar uıu,·aflkiyt·tlf' 

bitiriluı f ir. MerııJckltin 
imarındiiD ~ir lfüııe olsun 

eı1. n ih haııııı B<ı~ararıı T J 1 · h · ·y'" ,•ı -ı • ,.. c: e\ı ı rıc ı '"J 
~·ıı ~°l~I İlt> ı:ırı:ır \ e huııııııla ,. ve 
c ·ıre bahriYarlıAını ilan • vekaleten ı<lnre t' 

eder. · , 1 cektir 
t •• 
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Mutlu bir yıldönümü r··R··4··o·v·o•oo•! 
()Ün Atatürkün istanhulun doln1~b~h- =••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••• ... : 
~ ~arayında harf inkıl:'h1a11 111üjJeleyen 

~~~:ıı~u~~i~ 0u verdiği günün 
11 

nci yıl- Tür~iye Ra~yofüüzyon Postaları 
11 Sene evvel dünkü gün Atatürk Dol

ll1abahçı.-de güz'de bir halk Yığ·ını nra-
8111d ,.. ' ı . . l . d. l r a ürk 1111 letı nın va )ancı 1 esa re-
ı.'llden kurtuluşunu bü~:ük bir hcycc·ın .. 
t~ \·e h:dkın cand:ı n gden coj'· un alkış 
l'lahürleri iç:r binde verdıği kıynıetli 1 

tlutkile tebşir etnı1şti. 

Bir Şof.,. r 
Antakyada 

feci Dir cinay t işlsOi 
ba~ntakya (Hus~ı.i) Diy·ır 
iki ır ıuark:ılı , e 61 1111 

... ~l'<tlı kurın on sofclril 
t\l)i l' . \ 
l(İl.111 .\hmeı, geç,·ıı gi1n 
,, 'Men al:ırtik Antak ,.R 
ıa . · 
1\ Retırdic"ii 54 v:ışla ııırla 
VQı "' • 
\6 er Oğlu Ahmet 'e kızı 
b .. Yıtşlarıutia jf utif·t \·ı, 
~~u . 

~· 1• ı Ant<ıkvava gt"Jıne 
"il\ d' • ~ 
dokr ıyetek ~ih e~ dı) ey? 
~~l u alıp sa n1şnı1ş \ c 
~a~rı tl'nba bir ~ eriı (.,ı-ı 
te Yoııunn thırdıırı r ~ 

Uç k . 
~ ıza t ısallut euııış 

tir. 'f t'C:l' ü1.P. u~rny;ın 
h ıha 'e kızın ~umre kar 
ş1 koym:ıhırı Uzeriıı•· şornr 

her ikisini de hı.ıııçerle 
~an· L ur .... ue v:..rnl-ıırnş ,.P. 

!'"" • 

v:ır:ı ı)drı vol oıt;ı,ıııda . . 
hırakıp Şt• hlP dö ı l ' lt'k 

k myonuııu Hat;ı~· gnn.jı 

na tıınıkınış v.- k;.ıç1111.,tır 

Yarlıhır h.ı~ıııne dt tcdad 
alıma; lır.ıııı;; 't' z:ıl.traııın 

:-ıı.. ı tal~ i i lll'tİCt> ile ya
k;ll:tıı< n "ofôr .\dlıyeye 

t~~liın edılmiı;•tir. 

~------------------------

~ocut Esirggme Kurumu ~oc 1ıt ~atıcı 
okuluna Kayıt şartları 

9ocuk E::irrreıııe ruru· 2 - ilk mektepten dip·ıl 
~\ı ~ e llun Ankaradaki Çocuk !oma almiş olmak, orta-

l akıcı okuluna 7 Teınuz okul 'e li~e talebesi ter-
939 'h d'l' k dan itib:ı.rcm talebe cı e ı ır, 
'Yuı l:tı na bnşlanmıştır. Kayıt · g - Sıhh·ıti yerinrle, 
Uarneı • 

da . e 1 Ağ"u~ıo~ ~oıJun- ablt\kı Pyi olıııa, 
Ok tııhayet lrnlacaktır. 

b uı \'at ı ·a· . • ı ı ve ın(>cca ın ır. 
~tsle 

Ol r nnzaıı VI! ameli 
. arak ·ı. 

t·1 ı H 8PnP. ı!p,·nm 
'4er d' l 

t ' 'P ouıa al·11ı}ar ku-
lltnun .. 

.ı . go 3terect>(!İ yt·rln 
'4e ık. 
t 1 sene m.,:ışlı çalışına 

1 
taahhüt ederler .. Okula 

hlnı b ı ııycınl:-tr almır. 

e !\ayıt ve kabul için şu 
\'tak gert·klidir: 

l 
0~ - lE yaşınıJan aş~ğı 

llıllk, 
• 

4 - O'· ula yazılmak . 
istiy(·nler, Ankarada Ço· 
cuk E:-igenıc umumi Mer
kezi Reisli(!ine, bir i~tida 
ile münıc•ıat ederler. 

5 - Kayıt için ~11rkli 
e,·rak şurılaı dır: NOftıh 

hü vh·et cüıdmu, mektep 
dipl~ma~1, s1hh:ıt 'e :ışı 
ı. 1:.d' 1• hal k!iadi, ii<,· h3a ı, e 
fo·o~raf. 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 

U2un Oalfia: 
_.;;.. ___ _ 

16·18 uı. lSS Krı:.. / 1:!0 Kn·. 

_!(.ısa Da~.!_ 
-4 ı-ıo-r / •)O'·· · 19.t Ul. O vu n.CS. - n.H . 

31.70 m. 94u:J Kes. / :?O K vv. 

Bu günküproğram 

1 O • 8 • 939 Pertembe 

12,30 Pro,:rmn. 

12,35 Türk ıııUziği 

1:3,• O .\l<.'ııılt-ktt saılt Hya 

rı, aj:ın:' 'ı· ıı.ı•tetıı oloji ha 
lıeı lt·ı ı. 

saatı 

20,~0 ~f enılekt1 t saat :ıya 
rı, <ij .ııs ve uıeıcorolojı ha· 
beı leri. 

20,50 TUrk ıııüzig·i 

2 ! ,30 l\oııuşuıa lk ti sat 
saatı 

ı:~,15 . 14 ~lımk ~;ır \::ıh ·'ı 4- ,.,. ı· 1 ı.ı IJ 
~ , a ~'l")'t! ı p a~ ar .\ . 

proğ·ıaııı Pi.) 

19,00 Proğrauı. 

19,05 .Müzik Operetler 
- PI 

19.30 Türk mliı.iği Fasıl 
heyeti 

20,15 Konuşma Ziıaat 

~ l ,80 Müzik Bir Sr:> ist 
- rı 

22.00 ~lilzik \ küçük o~ · 
kestra - şef Necip Aşkın) 

1 23,00 Soıı njans haber
ieı i, ziraat, ef:hnııı tuh• iHit 
kambiyo · n:.ıkııt borsası 

(fiyht) 

P. T. T. Müdürlügllnd en 
Y:ız111 otomo1Jil. kışm mirıa~ \'e müteahhitlik ya. ' 

tıilY' .\'nıa haft3da iiç llefa. palıilec,·ğ'inr, mahkümiyeıi 
h olııı:ıdığ'ına h'i htny sahibi posta na letnwk ilz(•re ı . : · .k 

0 M~udin . Cjıre an.şı po. ta ~olduğuna oaır YeStll ·, -
' kurvazar oJm$iyanlarıu da 

uıiiteahhitli~ 29/7 /939 birc:r okuryazar ,·ekil ta-
tarihinde açık lbiltuJeye kt: 
_ •• r- yin ettiklt'ı int• dııir ve · (l, 
konuınıu.ytur. A) lık mu-

1 
.1 1 ·rı ·ıktn ı::k ,. 'lt . . . .. . etııame ı e ıı " .... "ı . 

kaınmen htdl'h ıkı\'UZ ellı j t .ı ne' '"l l· · • • • . tnf' saa ınu.ı \, .o ıııs· 
btış hra hı,uhr.~lütenhhıt ıniiıacaat t 1,. · t · k . . ' ona e m~ l rı 
k;m enıınattnn b:.ış ·a ı"ı :1r. lunur . 1. . . ı an o . 
bın ıralık ıdarı kefal t de 
,·erecektir. Eksiltme 12/8 
/939 Cıımötrıesi günü sa· 
at on dürttt> jlardin pıı:-t:ı 
ıelgr:ti '"e tel fon biıwsııı· 
da yapılac~ tır. l~teklile· 
rin ildyiiz yirmi dokuz lirn 
elli kuruş muvakkat te-

.. 

Şartnameyi görmek ,.e 1 

t:ıf~ilat almak it:tt>yeııJer 
lı· r glin mPrkeıde ~lUıWri. 

yrte ınültrnkatta Şı iliklere 
müracaat edebiliıler. 

29 2 5 10 
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.CU 
Çocul< E~İigen1e 

Kuruınu Genel n1er
kezi tarafından çı
k<•rıln1aktn olan 
(Çocuk) adlı dergi· 
nin (146) Sayısı çık-
1111ştır. 

Yurt yavrularının 
sağlık, sosyal Kül
t üre 1 durun1laranıri 
inkişa fana hizn1et 
ede o bu kiynıetli 
Jeı giyi çocuklara 
çocuklu ana veba
b~lara tevsiye .ede
rıı. 

'ıl~a ( 1 ) Lira 
Her "Üıt binlerce yay. 
111yu senin yardımın, 
enın şefkatinle sınesin 

de bJ. ındıran Çocuk E· 
sirgt. l e kurumudur. 

\ ılda ı lira ver Ço· 
cuk Esir geme kurumu. 

"na üye ol, 
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D Dk Öğrtim 1 

A1aarif Vek :lleti
nin haf talak ola rak 

çıkarmcığa devam 

ettiği dik Öğretin1) 
?:azetesinin ( ) ncü 
,1üshası da 1'1atba
amıza gclnıiştir. 

Alua ilimlerle ta
lebelerimiz için fay-

Türk evinin şe 

refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz. kava
noz reçelleri. şişe 

şişe şurupları oln1a-

van bir ev. Çocuk
~uz bir vuva kadar 
tadsızdır. 

Bu aüzel anant' o 
mizi yaşatalım. 

Yuvanın saadet ve varlığını doğuı·an, 

Aile düüümünü kuvvetlendiren çocuktur dalı yazalarla sus- 0 

lenmiş olan alU gü.. Çocuğu sev. Sevilmekten mahrun1 bikes 

zel gazeteyi oku. 1 yavruları da hatırla Yılda bir lira ver 
fUcularınııza hara-
retle tavsiye ede- Çocuk Esirgenıe Kurumuna üye ol. . 
rız. 

1 - 27 / Temmuz/ 939 
da yapılan ot cksilrmesi· 
ue talip çıkmamış arpaya 
teklif edilen Ciar g;llı gö· 
rUldiiğUnden "28/7 /939 
da yapılac:ık et ı..·e sabu. 
va talip çıkmadığından 

yrniden cksiltın .. ye çıkar. 

Ana 
Çocuk Esirgenıe türel durunılannın 

Kurumu Genel ~ter- iokişafina hiznıet 
kezi tarafından çı- eden bu kiymetli 
ka rılme:.kta o 1 a n dergiyi çocuklara 
(Ana) adla derginin çocuklu ana veba
(15) Sayısı çıkmıştır halara tavsiye ede 

)' urt va vrularının · ... rız. 

Sağlık, Sosyal l{ül-

tılmıştır. .&-$ • • "" $ -3-'*~.a.&&6•& .... .$'*4& 

icra memurluğundan 
l\t~rdinde öğret- sonra 29/9/939 Cıı111' 

ıb h. o - .. . ,t'.'l•1ttt n1en r~ ım nıa- gunu <ıYnı Sn' 

y,• bo~çlu ~lar<lin<le ,\lardin icra d3İre 
adım oğullarından sinde y:ıpılınak ş'; 
yusuf oğlu sııdık "e tile satıl<' '-"'' ğınıl9, 
ta hirin v ~disst.f ct bu gayri ınen k ull~e 
n1evkiinde kain ş1r- üzerinde bir hal'~" 
kan n1ur, t ağa şi- hu.;;usile faiz ye 1119' 
malen sevhi ve be- r ·JJİ!I' 

raıa dair bir ı I 
kir ki• ~arben ı~rı olanlerın t«•ri1 
h. d. · J" d .. ·1r.i0' ın ı zaae. '" cenu- 1 an an 20 gur. "'-;· 
ben abi sergi sdo ve de ve evrakı nıLI 

' miho ve şeyhi emo bitelerile icra dB~ 
bahçelcrile mahdut resine ınüracaatb• 
bahçe yerile tşcarı aksi takdirde hıı~· 
ve içindeki flanede- lan t~pu sici Jile si' 
k~ sa~ıkın 12 de. ~ir bit olmadıkça pıı1; 
hıssesı v c tahırın 1 laşmadan mahrLJı1 
nısıf bağ ve bahçe- bırakılacakları ~e 
nin yerilc eşcarı ve fazla malumat 91· 
içindeki hanenin lU mak isteyenleriıı~ 
Sthinı itibarile 7 seh- gün dairede r çı' 
n1i 15/9/fJ:jg uncu gü. bulundurulan ş ,,,, 
nü saat 11 de ve mu· nameyi görnıt>k ~ 
ha nımen ki vn1etin zere 93fl/ 486 s·ı yılı 
yüzde yetnıiş beşini dosya va ınür~c .~r 
bulmadığı takdirde hırı v~ talip otıul~' 
birinci artıranın ta rın satış' gün üı1Je 
hüdü baki k~ 4 !c •• ~ 

. . . . ~·üzde yedı buç ... 
v.e ı~ıncı art· 1 temİHatl~ı·ile işti' 
r1t ı cı w / akl 'rı ila!l o!u ·LI'' 

ı p t'dc-n oı • h ş g.-ıu 2 - Etin ilı:tlt>"ı ;?5 rl· ~ E k. • ~ t J 4t 
ttu ~·o~ 9'i9 ırtiıı•ı :j :Jt s ) tJaze eı er -------------' da:aııuıı ~:ıaı llıArpa!'aat ı : , 
11 de Oı :ı.ot ı ~ ol•·•Jir. l t) • ~ 

/~ ·- ~············ ·· ~··· ·········~·········· ·~ • o, \ · Ç E · _. =~ 41 •••••••• ••• , ••• , ......................... ' 3 _ Eriıı koyuıı, sı~ır e) KUnan gazete:en OCU · S~r-ı :: 'ıJ 
vpya kı ·çi c•iııırı ıııikta rı t) :: Y U ı· t d f '' 
60 lıin kiioılur. Teıııiııatı 1) k · • :: a ş ı ,, 
11 :2:> 1iradır. ~ı111111 uç .. geme urunıurıa verırserıız ~: ~ 

birı kilodur. 1•·u iı·atı 117 •: KURDUG-UMUZ F~BRI• • ,~! liradır. Aıp•111 111 ,,ıiı,c;ı rı !) kimsesiz ya vruiara ya r d ı m • 
10 biıı Kilo•hır. h·ıııirı:ııı .. KAL4R VE YAPJIÖIM1% '• 
21 O liradır. Ot urı ıııik tn rı .. t , , :: . ~ lı 

80 biıı ki:odur. Tı•uıimıtı, ·~ e mış o·ursunuz. : =.·i DEMİRYOLLAR fi b 
180 lira•lır. ~artıo:ıııı..ıer ~ .. r. Q 

bl•dP.lsizolarnk q·ıilir. Ta- ............... ,..'l''S''I''$' .... ~.......... !! Hep ulusun biriktirme gUctlue~ S' P. 

lipleriıı belli giJnde tt-mi· :: dayanır. 1J 

naıl~ırile Uizredc H·ıdud Yurddaş'. ı· =ı·!. B .. .. t k h . 1 tı 
'l'b. Saıırıaluıa koıııisyo. •• ll gucu art ırma ep SeOlD ~ 
nuna muracaatlah ilAn Çok para kazanıp yuvamı şton, yavıuıarmı •• J' d d ~ 
Qlunur. :: e ID e ir H ~ 

mes'ut ede1im düşilncesile kaçak~ılık yapanlar ::•••••-.•••••••••••._ ..... ,., ..... , ...... !..Hı 
y •••• , ...................................... --~ 
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