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Hatay çocuk1arana eşe.k ürle · 

Yazau : Zeki Teoman 

~I U$tı l SP1rıı k u BPı k iyarıı k . . 
~I ., 

Pıırcfo \ıkan bir \Tazılı 

Anakara 24 (A. A.) -
Riyat-Pticıımhur Uınumt 
Kfltipl!~iı drn: 

l.ts~ .., 
\•l fı·ö ' 

ı . e re .::suıufrli dt•Je , e komıır:ını Uüyuk Bo • Güıel Haı ayııı aırn 

crı uıiz ·ı· . 
11 • ı ınızi Etilur1en 
vnce • . . 
lerct· ~ ıllarca ıdare etnıı,. 

it. 

ku ~ti 1lPde!t'ı iuıiı Çinin 
ı.ı \' l>öl . ta • gelerıncl(•ki Jfa 

0 Yurdundan M. 400 vıl 
ııcp s . • 

llar]"' "e .. ız akııılarda A-
(• Oluy:ı güncw yolundan 
ı-ıeldiJ J • 
1! l'r. AnadnlııYa da 

ııta u , ı·ı . 
lıer Cu ı ı>r. ı\ııadoh ı ııun 
i' Yaııına kPnılilı•rinciı·n 
ıııı:e 
(ı 1 !.!°f'IPnlıır ıribi chıtrıl-

1 ar F~ - " rı . 
U•·ct · labt!nıas :ulırıdnkı 

'" e ı · İlk ~rııı Hataya ı An:ıdolıı) 

81 Kanıı olurıea ilioiz de 
nırbırı . . l j' , . .. k'· il' . 11·ınc. eve ı. ._ uıı ·u 

ğanın. :ıJ:.ırdiıı Ari.ık flOv 

Jeti km llaı ından llgm~i 

"·e Necınettiain yardımla
riyle Haçlılara mal edil 
ıııeıi i. 

Kliçiik Tiirk Beylik 
leri elinde idare ediliı ken 
\T:l vu7. Selim Nizip sa va
:ııı ı k:ız:rndıkdaıı suııra 
" Hı:ıta r ilinizi de U:;ırnııılı 
TıHk devletine bağlad ı. 

Biiyük sav:ı~t:ı yurılıı

muzuıı bir çok yt>rleri g-ilıi 

Hatayı da nrn\·akkateıı 

kaybettik . .\tatiirk yurdu 
ınız h • · 

·. alkı ua Ha·avlıvdı. kuıtarırkerı Hataya da. 
( ~ l\.~an Eti ı nci ~1Uı~il 19:W Ankara itilafııamc-
11111. O. 1790 -1840) ıaıııa- ' siyle, Lozaıı anl:ı~ınnsiylc 
la~a.a. ~endi toprakları 0 . ıııuhtnriyeı. 193...; de h;rik 
Iİ 11.1 ıı17, dt·rı gPf.'Prek Su- 1:11 verdirdi. 23/Teuıınu:ı/ 
Yevı ld <) • 

yurda l\a,ışııı:ı:-ı \t' Lo
zaıı zafrı inın vıldöııiiuıil 

nıün:ı~ı beıile her taraft~m 
:ıldıJ,ları tebrik telğrafla
rıırn Rei:-icumhur l:-ııH·t 

lııöııü, tt·~ekkıirleriııin ve 
uıukalıil tebriklPıiniıı ib
lağına Anadolu :ıjaıısını 

nwmur etıı.işlerdir. 

' Nafia Vekiii nıiz 
Trabzon da 

Trabzon ~4 (11 u ·11si1 -
i\afi-1 Vekiliıııiz GPı crnl 
Ali Fııad dün akşam Er
zurumdaıı Trnlırnııa gt>l· 
miş. nıeraeiuıle kar ~ılan
rnı~tır. 

Kuruluş ~·ılı ı Ağustos 927 

Moskova müza - · 
kereleri 

Anknrn 21 A. r\. -
Dün bir sa: t bir ç~y
r(' k ~ü ... en ,\ioskova 
nıüz k i{ e ·i :lt 1 ·ş 
nı< ya doğru 'H 1111 

~ t11 ıışt1 t"· 

~lüzal·r re nctrce

ltri Londn1 ve Pa
rise bi idi ri ln1işti r . 

• 

ugilit- a on ı 
görü~mal ri 

TökYo 21 A. A. -
~ 

'Ti e~ı çin ıııüza kerc
le ri saat 9 - 1L25 e 
kadar san1İnıi 
h<l va içinde 
nıiştir. 

bir 
geç-

amsunda 

Yeni bir sel f ela
ke i daha oldu 
Sanısurı :?'*ı (Hu ... u~T) Dun 

g ce ı:;ab~ha kudar devaa~ 
tdt:ıı "iddet li v:ı n-uıurlar-. . ~ 

elan mc·ydane gelen s.,ıı~r 
ederi l>asıııış , bir çok 
yerler yıkılmıştır. 

Çarşamba o,·:ı~ı köy. 
leri tiU altında kalmış her 
t<Hnfla irtibat kesilmiştir. 
a.,;U heş metre kadar yük
SPlıııi~tir. 

Sunı:ıun ile Çarşamba. 
ve Hafra :.ırasındaki tele
fon tPllNi tamamen l>o· 
7.IJlıııııştıır. 'l'n•ıı ler işle
meıııt·ktı• dir. 

Dııfra ile Çar~amba 
arasıııdııki nwralarda, ın:ı
ğaruhırda bulıııı:ın hay
' :uılamı tclı,:f olduğu talı. 

miıı Pdilıııcl.te<lir. lnsanca 
zayiat ~· oktur. 

\·aı · :t ı. Kaaıı Eti ~l u- 198!.J da rer.mcıı - ucı. I 
te aııil Hatay ic;iıı k;ıch)ş Ciiıııhur Ihı~kanımız Sa. 
@ırı ~ ~r. Ö. 12üü- 1!3:W) ı\Iı 1 yııı İııüııii <·liylc Aııayur-
ı ~anıs«~'~ ''arpı!<tı ,·er ~ d" Ll·ır•Jandı. Lozan Zaferinin Y ıldönümü 
fJ(lıj i. ~· . 'S " • • , u ' ,., 

Şu ı. ış:t tarih güBtPri 
yorl,i: t:11 ih 1 ı:ııdini lıildi 

Lilt'li Hatay Tiirktü . ~1il
li~ et duyğ11l.ırırnn .,mır· 
la.,.tığı lıu ıJp, inkn sflııra 

z<.ten Türk lrnlnc:ı ktil·. 

l!f./~.'·n-.ta TiirkiyPnin 
~I' ~ ·Hııııdan, lıu arada 

ıtaıınıı · 
ı, erııı lıir UO\'U ol'ın 
.llıU I,• • ' 

rıı:..h~tıı le.r ( Mard;ııin lıir ı 
fliıı· •1 lle.ı ). Ta .. lılar (!ılar· 

ı n ·u·k. l ı... 
•] ' •1du11•t uır kör) ' •· ıı d , ' • 
l· 

1 
e epC>yc•e :ıskrr K:wn 

'"' \'P 'l" .l ı 
hı·r· .. J ~lr\Jını Hıııi~t i. Tüı k 
cı(ıı/"\lnan 1'iirke y:ınlrnı 

\·aı l1~01ıı atıl:.ııın, JI:ık<·don 
• 1 .trııı ı 

•• C\ , rnıılılırın c8t'I 
~eı·h·ri• l . 

l1ir .. ııoniinliıı 1rii1.el 
IJZ .. • • "" 

ı·:ık .u rıı bır kl·rıarn lıı 
llSuk 'l· .. ı.n ı ·lt:ıy ılınız !wr 

ınaıı T" k 
ıııı·ı. ur· devll·ılPri :.->t 

.ırı · · 
Bu ı c;ırıdc• kalıı 1 .... rır. 

~l'J Sı•f ·} · ~ cl·1 •1. 
1 1 en ır.ılunııda 

• 1 Hıiz ı 
ka •k • u usa) beıılır•foi 

J V\.!lt ' "" ııeıııış ir. 

• 'el~ı ki tı1~ı· 1 ar <le\'riııllt• sel 
<ırla beratı o ox.1111~ er. sıııan 

"' .ırı de" . 1 O o~Ull· rııı ( e :;ınan 
arıyla berauerdi. 

U~ı Ha~Iı · etı>rieı inde bile 
tp $ı:lçuku Tutu~un1 

vehrimizde coşkun bir ezahüratla 
neşe çin e <U u·andı 

Dün · Luz&n zaferi 1 

idi. Yurdun her yanm-
Coğ'ra'ya da llat:ıy ili da oJdugu gfüi şelır i· 

ııin Aııadolıınun hir p:ır- ınızde de hu hüyiJk zu
ç·ı:;ı oldıı~unu hizC' {ı~ı 1•• , fer, ·pn c·o~kun teza
tir. lJo~ıı Tor o~ ıhgl:ırı ' htiı !erin en heyt~cnn lı 
lrntı~ a ıızanıı kt·n H<ıt.ıy:~ varlıkla· ını c ınland r-
d:ı iııer. Amaı,o~ d:ı!!l:ıı ı- t ., nıış ı . 
ııı, )l ıı:-:ı dağ·ıııı 'r ct;2'c.ır ~ehil' lrn ;tn •ı b,1..;:a 
da~I trı ııı ·~·lana ıretirir. 

nl lrnyı aklaı·a lıüı unmıı;. 
A~.dt:ıııil. iııt•r. 11.tr.ıy ili 

bir- 0..tlll g\:lııı lllclltl'.<l 

rasmı aı zt•Ji~·oı cin. 
aıazi:-i ile ~l.ıı:ı~, G:ızi 
Aııt••p, Q,•hP:i bt' ı h.ec a 
r:ıı.i,i nyııi j"o oj ı- dı 'iı 
lrrdı1 ııı .,·.ı.ıııa gt•lmi~tir. 

Ut•ce her tar,ıf elPh: 
trikll:ı·lp -· ~:--h~uıııi, ti. 
ırnha.~~a Halke' imi.~ en Hıı ara/'.ı ıız ırııa~ı t.l ı .'u-

rivevc dı ğ'il ılcııiı.edir. tıol ış ·k dcl\01·lal'1le l10-
. "' rıatılm,~tı. 

Arkı•olojik ka riııc lt~n· 
göre de Hataylının hizılen 
farkı .\ oktıır. BLki:!l'fai 
olaıı o:-izlcıin clP kafa y:t
oılışı biziıııkı gilıi ve ~üy-

-Sonu S üncü .. ayfed~ -

Progı·aın ınucilıince 
t üı ene tn m saat <:>.~30 d n 
jstiklfıl ınaı·şile baı;;lan
dı. Urt11o ı-u ı nılıdııı·u 

Ziya Kllı<;özlü ,·e mu. 
_ SQnu 2 inci sayfede - ~ 

,/ 

Mardin Halkevi Binası 

l 
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Sayfa ! (tJ1G8 Sesi) 
T = = p;zz Sayı 12sı,, 

Kıbrısta manevralar 
lngiliz harp gemileri adanın 
bütün limanlarına toplandı 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

IJAIJE~.'lLERİ 

Dünyanın sn büyil 
Tayyarssi 

Dün vanın en bii" 

lngiliz harb geıuilerind~n uil'i 

Lefkoşa (H usn$f) - Lar ı' SPsleri Bar kasalı:ısıııdan 
rıaka l imanına g-elıııiş ol:ın i::-iıilmiştir. 

İngiliz fil o::-una nıen~up Girrıe li ıı ı anı ıııla 3 lrı-
"\Voowich ,, 7. ırhl ı sı deniz- giliz h:ırp gemisi beklen-
cileri ile Larııaka polbi mektedir. 
arasınua si lah t :ı liıı1 l e ı i I Liın:ı :;; ola 41ııgiliz harp 
yapılmıştır. 1 hiicurııhoto g~lırıiı;;tir. 

Geçen gün de Baf ka- Gemiler, Lirııasol li-
ıabasınua bir giin bir ge- manında bir hafta kadar 
ce devam eden top bom- k :1Jacaklardır. 
bardumau taliıul~ri ya- L:unaka limanına da 
pılmıştır. İngiliz harp geıııilerint' 

Bonıbaıduman Aka mensup 8 zırhlı gelecek-
ma'da yapılmış \'C top tir. 

Hariciye~e 1 Sovyetlerin bir 
Haricive Vekaleti j f otlif i 

un1umi İ,atibliğinde it S "
1 

. p . 
. . . . . ovyc t erın .arıs 
ıkı nıua vınJık ıhdas s~ firi Sur iç. Ç ·nı-
edilt·cektir. 1\luavin- 1 heri. vr ı h · şv ktıl t .,, 
liklerderı biri s i y<ı si ten çek 1 ıı ıe deı , ve 
diğeri idari i~l e r le ya kahi ne ye E len 
meşgul olac .lklar- gi rn1ede 11 Sovyetle
dır. rin ani; ş na inıza 

Siyasi iş l er le uğra - etn1iyt c eklerini ~öy. 
şacak rnua vinl iğe len1 iştir. 
Cevad Açıknlının 
tayini nıuhtenıeld ir. 

Onlar~a y pacaKlar1 

İngi liz v .. Fransız 
ların ynptı kl a i·ı nü
nıayış 1ere rı1 u k,1 bil 
AJn1anJar d:r y. kın -

1 

. . d 1 daltalva ü zerın e;3üO 
.; . 

tayyare ile bir g ö .;-

Sa varana 
S .ı v on n I< ı z , k 

hı n ç kı, ış , Bebek 
ö derinde dt nıi rle
ın İşt ir. 

Almanya ya 
bıral(acak 
l tcı h·a bütün ha V<l 

~ 

teriş uçuşu yn pa 
'aklardır, 

I üslerini Alnıanycı y , 
. 9ıraka~aktır:· .. . . 

A~liye Ye~Slutinin bir feşq~~ürü 
ş .. ı:ıim:z rrız:ı l'''indı> ' ~ e tPşek kOı ı> d ilıııi~ ıir. 

<H; ı ları kıır::a g-ii,t ı ·r<iiklıı r i 

lı iiyiik :ı l..ka ' ,. y:J r ılııııla 

4'4 \ 'tll :ı ıı J :ı ş~ı 0ldt ııı :ı y:ız 

u lıı s f:ı•. i \ ]:ı lı ı · fı lı 1 

•:a•aıı d ;ı::hıı ı ı.ı ı lrrıı• f[ı () 

.. ~ 1 .... 'ı 'ıl . nıı ·:ı k ·r\'ll:- f ur·ııı i>'irı ·p~. 

.,, 

yük posta tayyare" 
si İrıgiltende yapıl" 
ınıştır. 3:3 to ~ ı n ğır

lı .~ırıda \'("' 4 n ıo : ör " 
lü o l:ııı hu t;. ı ,· v ;.ı rc: 
s ı ;.n lt ı 19 ü , 11 i l ı ı 1t s[I' 

f l~t' " ı: t I~ l<'d ir. 
Bu t , . ,. r t" .t 5 hİ•1 

1 g i i z j ! . ; , Jr ;..ı il 1 ;11 
ııı:ı 11 !.~:ıt•tı· rı ~ı· ırıu ı ı z1 ' ,' • • !"" ,l 

•· • O ·ıı u~ · u r. trdri:-:at rı ı .i ifı· t ti:,.i Ba~·. E-;. / ~ne rı_l.c r iıııiw ve bu h~.ıyırl~ 1 ________ ..-/ 

at Art ık ı lc C ıııı ı hıııı yı t ışc on aycık ol:tn nıııddeı 

okulu iign•t rıwıı'cıirıd ı·n urnurıı iy11 hizde uıenı l ı •k pt 
Keırıala l u hizıııe t lerirıden naıııır ıa tt•şekkürü Bir Lo-
dolayı allliye \'l'kfıleti uıiz . rç Lıi li ı iz. 

Bayındırlık işleri 
~frmleketiıı imarına 1 rimiz evkaf dairesince 

ehemnıiytıt. veren BPlediye- iki kah\ e, bir gazino, bir 
miıle beraber evk:.ıf daire- Lokant;ı, bir Otel ,.e bir 
miz de bayındır bir teşkiJa . Hamamın yeniden ihya 
ta ve~ güzel biualara sa- edilmek ilzere kıt-:uıe u im~a 
bip olm:ık ~·e bir v&Jridat kısmen de tamirine ba~ş
menlıaı tenıın etmek arzu. l~nma faaliyt-tine gı çiluıiş 
sundadır. Ru maksatla şeb. tır. 

Musoliniden sonra ye
rine kim geçecek 

Londradan bildirili
yor: 

Mussoliui siyasi va
siyetnamesini hazırla
mı şt;r. 

Ölü mündeıı sonl'H 
açılacak olan bu mü
hlirlü mektupta halefi 
nin isminin yazıldığına 
tnandmaktadır. 

~iyasi mabfellerde 
son zamanlara kador 
Kont Grandinio muhte. 
met bir halef olacağı 
kanaau hük ünı siir
mek te idi. 

Fakat şimdi Musso
lininin yer'ine dam11dı 
Kout Ciy anonun li!CÇe
ceği muhakkak sayıl
maktadır. 

Maliye VeU/eti 
1\tılıve vekiline ik· 

t İs t-ı t V d< İ 1 ı fl ü sn ü 

Ç<ı kır ve k tı lı.:· t ede 
etktir. - -

Hitlerin teklifi 
Hi l ler, İ 1o-ilterevt l.., . 

İııgıliz · Türk - Ro 
1 nt>n H n l. ışrnasını 
i oza, sn kendisiyle 
rınlaşnbilt'Ct · ğini bil 
d i r nı j ş t i r. 

Çekler işaret 
bekliyor 

Çekler Alınanya 
aleyhine nıukubele 
için ufak bir işaret 
·1,_ klenıelue iınişlt· r, 
bilhassa Alınanvn 

" lı ı rbe giı iuce Al-
llct n y <l ya k a r ş ı 

i l yaklanL1ca ldarnHş 

lozan laf erinin 
yıl dönümü 

Şehrimizde coş .. 
kun bir tezahü" 

ra Ua kutiandı 

t\ 
ıs 

barririmiz İbr akim Nec- b 
det Göker tarnfındaD dj 
günün kutsiyetini aıı
latmak üzre verilen sö1' 
levler haJkın candııO tıi 
alkışlarla v~ coşkUO 
tezabür8tile karşıland•· 20 

- Birinci Sayfeden-

ı: arasız sinema ~e1" ttı 
retmek ve bandonuıa 1( 
terennümleri suretJlB 
merasime nihayet "/~ li 
rildi. 

Binlerce halkın, Hali' 
evi sinema taraça:;• 
ile caddeleri doJduraO 
kalabalık kütleleri yüı
h·rce hava fişekleriJe 
bir taraftan şadımanlıi' 
yapiyor, dığer taraftaıı 
dli Haurnvimizin böper
lörJer·He Vt:!rilen konf e· 
raosJarı büyük llir aıe.
ka ile dintiyorJardı. 

23 Temmuz sabsbl" 
nın gönül okşayıcı ışı"· 
JarHe baş ıay8il Hata! 
bayramı dün g~ce ytl" 
rısmdan sonr&.ya kadar 
devam eden Lozan za· 
fer bayram mm kutsi 
heyecanlarile nihaye' 
buimuş, mılli tezabilf 
karşısrnda coşkun bır 
denize benzeyen Mar· 
din halkı enoeı· yaştJ· 
dığl en mutlu günkrııı
d~n ikisiui aana neşe . 
iÇiQde &uuuıaw. - - - - . 

• 1 

ti 
ta 

& 
I.~, 
Liy 
Sar 
tas 

~en 
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~RADYO iı 
--

günlük 
• 

' ı in · 
cı Ba.yfoden mabat- ' 

1edir· 
da rnü~terektir. Öylf:'yse 
(kırk :ısırlık Tiirk yurdu 
P~ir knlarn:ız)<.lı. Bu gün 
oranıııda mcrkt>zi Aıık:ır:ı 
dır. Bu gtin ora ve or:ı Jı 
gibi biz ue sevinç içiııde. 

v ı z. lJiliuıiz bir. iilkümiiz 
·llir :ı~ ıö- ,.e ~o' irıç-lı·rinıiz 

• • •••••••••••••••••••••••••••,•••••••••••••••c•••o msiPIYASA-

kıs · l<afanıu en geniş 
rtıının k . . en d arınesı 88: alının 

79 ar kısnıının kaıint.>si 
ı kar.ı 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları : Buğ'd:ıy ı 2 50 

1 
_:-\rp:.ı 2 

1 
40 

ka · llırı l·n geni~ kutru tın esi .. - ,. 
@athı u nn, ii::ıt t;( nerıiıı 
'- uü , ... j 
11ar •• llı< l. ıı1 1)rrc lrnn·. a f;J· ı:ı • 
ll.ıe <to.;1 1431 5 viJZdc 

lte kü .. ' • 
L0" µtur.,lforuıı, göz, 

J Va ) 
• Pı ı:;;ı da ;ı) ıı ı dir. 

IJitk ~'.0ııorıo:11ik lıir gözle 
k(; 

1 
Uc.tt\ olıır~a Hat:ıv.ıı 

\' "e l . ua·ı . ~asaba . ~ıdl:mnı 
h· rı '" ·· Ak ı Urkçı· lrnlac:ırrız. 

Pırı · • '"' 
l\r"'ı· ar. Kırıkhan, Bilfrn, 

•l l }{ 
11111• ' arasu, B:ığverui, 

lir ı. 
uurııu \' 8 

1 Deıııekk· ·ı· . . Iat ·ı ı un Hatavın, 
avı, · 
~n Türk olduğ'mı· 

Alınanyaya tift ~ 
satışımız 

au h f . . 1 t\l H ta IÇIO( e 

150'11~nyaya satıhın 
bu ~ 1 0 kıl o ti f u k 
d 1&U 11 lerde Se\'ke-

ı tct kti r. 

lort J tli~ Cntçı ar ye 
20 b·n Alııuq1ya için 
t)ı IQ k ılo taf tik et 1-
~ ~şiardır. 
hl.ltahya n1aJJarı 113 
Q .. v 
c· ... Pcızar 106 og" lak 
•rısleri 1 9 ~ ,k 

ti:\ ... :, uruş -
n SatıJnııştır. 

Maarif müşteşarlığı 
~laa ·r hr" c r·ı Müştt>şa r-
6ll1a t ı· 

Liv a ı 111 ve ter-
sa" t! heyeti reisi İh 

nın t· . . 
ta8.ı .. t\~' 1 •H yüksek 

\Jlke k . len · 1 ·tını rn ey 
· ••l1ttir, 

. ;:-., 

bir. soyumuz bir ohıu lla
t.ı v !.. ::leni ua nak gibi 

~ . 
~dauı liyoruz. 

Awtiırkun ı uhu, bütüıı 
Tiirkiyr k:ırd c~Jcı iııe ka
\ uştu~u i~·in uug-iııı llara. 
yı kutl ıı:-or. 

Hatayı bize k:ız:-ınıh
ran; Arunın ruhu, lııcııü 
vı.• diğer Türk biiyüklcri, 
Türk uıu ~u, Tıirk ordu::-,u 

önünde uıiuuet 'e ~aygıy 
Ja eğiliriz. 

Ziraat Vekilimiz 
,.\ nka ra 23 A. A -

Dün ıstanbula ge. 
çerken İznıirde kı 
sa tt vt>kkuf esna
sır.d:.ı Zıra~t \'ekili, 
iznıirde btızı tt tki
katta hulunduktan 
sonra Torbalıya ka-
dar giderek kuı·u . 

tulcı n Cel l.ı<l gö Ü 

sah:1sını görn.Üş· 

tür. 

Altı mahalle 
harap o!du 

~lel<sik:ıda Sanf-
rarısisko nehrinin 
t:1 şn1ası üzeri ne Pu
e bbCl şehrinin altı 
ma ha lle!Sİ hn nı bol
n1uştur. Şi n1diye 
kadar 100 den fazla 
insanın ôln1üş oldu
O-u hc:ıber verilnıek· ö 

tedir. Hasnrat, he-
sabsızdır. 

325 Odalı saray 

' ün ı Bir çuYal 575 
Türkiye radyosu Ankara radyosu )

1 

=u.irı---_ -
6
·:r 50 

• "obur 
U:ı:un Oal~a: 

_Kısa Oalğa : 

164 m. ı~:1 K<'~. / 1:20 Kn-. 

ıu.;4 m. 151!);) Ke,. / :?O Kv\. 
3 t.7u m. 9-!t'l:) Kcf.:. /~o l\ "'" 

Bu günkü proğram 
25· '1 • 939 Salı 

1 
proğrniıı Aııkaı a 
yo::u Kiirnt' SCS\' C 

}ıp~·eti 

ı l>ni 40 
Rad. 1 Hndcııı -·~ 20 -

saz j ~aueın i~· i 93 I_ 1:?,:30 Proğ·rnııı. 

1.:.> 3~J Türk nıiiziö·i -, t l'"'!o • 

13,00 Menıl t>ket s ·ıa.t ayr. 
rı. ajans \ ' C meteoroloji 
haberleri 

13,15,14 ~Hizik K:ıı;ı şık 
pı o~raııı - Pl 

19,00 ProP:raıu. 

l 9. 05 Müzik Chlia piıwin 
bir plakı 

19, 15 Türk müziği Fasıl 
hF-yeti 

20,00 )lenıleket saat:ıya 
ıı, ajarıs ve nıeteoroloji ba. 
berleri 

:?0.10 Koııu!;'ma 

2 t.25 Neşeli plaklar R. 
2 ı ,:10 Oı kı· ~tra proğ'ra

mının t:ıkdiıııi - Nicolai, 
)Joıort, ~h·ııdı-l~solın H. 
Ce\'at Mı mduh tarafın· 

darı 

~1,45 Müzik ( Radyo Or· 
kt·stı ası - şt'f Has;uı Fe
rid Anlar 

2:2,30 )lüzik Operet 8e· 

leksyuıı ları - · Pl 
20,00 Son ajans ha l>n 

l• ri. ziraat, e::-h:ırıı, tahvi 
ıar, kambiyo. nukut uor~a 
sı fiyat 

23.20 Müzik (c:ııbaut pl.) 
20.15 Konuşma 2~l,ü5. i4 Y:nınki )')rc-
20,30 Türk uıüzigi K!Aşik ıtraw . 

~ocu~ Esirgeme Kuruın9 ~ocut ~atıcı 
okuluna Kayıt şartları 

1 
Ct•\ iz _ 
Ct>\" İZ içr-- -
----------
.\ la nıep 25 - - --,\ l :ızi 19 
Kbnıe Şeker 
Toz ŞPker 
l\ah,,e 

--
3ö 
31 

l20 --~ahım 4:? 
.J~1L. __ - 350 

ı, ur 11 üıiim 20 
PeKırıt•z - IB 

--ı--
H.tl ı öO 

-
-

Çocuk 
Çocuk Esirgenıe 

Kurun ı u Genel n1er
kezi taretfından çı
k~ nln)a kt<t olan 
(Çocuk) .ıJJı derg j. 
nin (146) Sayısı çık
n11ştır. 

Çocuk E~irgeıne Kuru , 
munun Ankaradaki Çocuk 

Bakıcı okuluna 7 Teınuz 

1939 dan itibareıı tıd,.ebe ı 

Yurt va vruJarının 
sağlık, sosyal Kül
t üre J durunılarının 
inkişafına hizmet 

2 -- tık mektepteıı dip eden bu kiynıetli 
lonıa alm1ş olnwk, ona j . . 

• ergıyı çocuklara okul Ye !be talebesi ter- .... _, -

kavdına başlanmıştır. Kayıt .. 
muamelesi Ağustos ~onun-

da nihayet bulacaktır. 

Okul yatılı ve ınecc:ıuidir. 
Dersler ıwz:ırı ve ameli 
olurak iki ~Pne dt•nrnı 
eder, diploma al~ rıl:ır ku· 
runııın gö 3terecep.ı JPrlrr· 
<k iki tı~ne uıa:ı~lı çalı~ma
ğ'ı taa lıiıüt ederler.. Okula 
yalnız lny,ı ıılar a11111r. 

I\ :ı y ı t , . .., .k ~ılı ul i ı;in ~u I 
evrak gen·kllllır: 

cih edilir, 

s - Sıhhati yerindi:', 
abl&kı eyi olma, 

4 _ Okula yaıılmak 

istiyeııler: Ankarada Ço 
cuk E ... igf'ınc umumi Mer. 
kezi Hl'i~liğine, lJir iı:ıtidn 
ile ruür:ıcaat ederler. 

f1 - Kavıt için ırP,rkli . ~ 

l'\'rak şuıılaıJır: Niifu:-

çocuklu ana veba-
balara tevsiye ede-
rız. 

Yılda ( 1 J lira 
Her gün binlerce yav
ruyu senin yardımın, 
ıwnin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

lstanbulda Sultan 

Ahnıette dö rt katlı 
ve 3Z5 odalı bir , .j. 

la vet sanıyı yaptı--
nlacaktır. 

ı - 1E yaşından aş:ıgı l olu1amak, 

hü\·iyct ciiıuanı, mektep 
diploma$ı, sıhhat \'e a~ı 
kafHH, e;. i hal kfiadi, üç 
foıogıaf. 

Yılda ı lira ver Ço. 
cuk Esirgeme kurumu
na üye ol. 
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~ı. Siret Bayar 
Gaıaldığı yer: (ULUSSEsl) 3ası111•~ 
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l\1 ela r j f \Tek el 1 t' t İ -
nin haft; lık olanık 
çıka rn1: ğ"::ı deva n1 

ettiği dıl, Öğretiın) 
gazetesinin (8) ncü 
aüshası da l\l-•tba
amıza gc-lnı"ştir. 

Tür·k evinın şe-

refl i ~ n ' nesi 
dir. 

ki it r-

Kavanoz. kava
noz n ce! it ri. şışe 
şiş şu'.!"uı l·· .·r ol la-

va n bir C\'. Çocuk- ' 
~uz h1r vu va k '1 d:1 r 
tad"'iızdır. 

Bu güzel ana ne 
niızı yaşatah111. 

ava 
1\1 ua JI lerle ta- 1 

lebele~·in /, _i:in ~:?·-ı Yuv<tnın saadet Ye varlığını doğuran, 
da la ' az ı1 t L1 sus- \ · ı J .. ... .. .. .. k ı d · 1 t 
J : 1 f _ c ı c ' U<Yurnunu uvyet en ıren çocu < ur 
cnını~ o an Ju o-u. ı 0 

T ,.., 1 

zel gaz eyi oku CocuQ-u .sc,·. S.!vilrnekten n1~hrunı bikes ,. ~-~ 1 Et ~7ucula r11 za hara-
retle 1 ve ede-., . 
rız. 

Ya , nda 

yavruları da hatırla Yılda bir lira ver 

Çocuk Esirgenıe Kurun1una üye ol. 
Buyardım en bii~ 

Ana •• u iryurdbor Çocuk Esirgen1e 1 türel durunılarının 
Kurunıu Genel ~ler- i n kişafına hiz net 
kezi tarafından çı- ,eden bu kiyınetli 1 

karılnınl<tn o l.a .n , <lergiyi çocu k lara C 
(Ana) n<ll ı dt'rgının ı çocuklu ana ve b.ı-
(lG) Sayısı çıknnştır baJara tavsive ede 

Yurt ya vrula nn ı n . "' 
SHğlık, Sosyal K ül- rız. 

1~k--i!trııe 21 Ağustos 
939 p:ız:ırtesi günü l"Uııt 
15 d~~ .\tarılin Bt·h·rliye 

1 daiıesiııdP ıopl:ııı:ıc:ık ı·k
siltıııe 1 oıui"\'Oııu tarafın-

ı . 
Jan yapıfac ktır. 

Muv:ıkkat teminat 600 
Mnnliıı k.ı sa lw ~111 ııı 

liı adı~. 

Ekı:ıiltırıeye istiı:ık e

dPıılt·ıin \';ık tıııcfa Belı·di
yı•lt:'r imar ht.·y)eli f, n :;-l'f·. 
liğiııdt'n iştir:ıtk , ı :::il,< Ltrı 
<ılııw.l::rı ve bııı.n tt'ldif 
mektıı hlarıııa koyma hm 
ıa:rnııd ı r. 

mi', kftn 'e g:.yrı ııw:-kQn Ş ırtnarıırler l\farJin 
olnıak iızrre :?50 h •J,t:tr- Bl•lediyt·~iıı.lt'n , e belPdi-
lık .bir s.ıiımıııı hali h·ızır [ ~:eı_ l' iuı:.ır lıt•y"ı-ti fen ~,,f. 
harıtalaıı ilr- huıııı <;en~- . lı!!ınJbıı p:.ırc.ıısız olarnk 
}pyt·ıı 130 lıı>ktar:ı \'araıı verilir. 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul YB" 
ıularm Sa!.'!lığıırn erişebilmek için Yılda bir 
Lıı a Yer·ıp Çocl!k EsırgGme Kur·umuna oye ti olalım ... 

:::~::::::::~,:b•.rar•w•r•••r••••••••••••••••' 
Cw ~ ·~••s\•••••••••••••••···· 
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~· r.ıa 
111 
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~
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Yurtdas! 
:> 

uGur~ JZ FABRİ· 
'11-: VJ TIÖIMI% 

• 
D :Mıl~V llA.R 

:ır:ıziııiıı 1/4000 mib ;ıslı 
takpo111rtrik rııHııh:ı;ıinin 
hırit:ı. ırıırı alımı i~i ek. ilt
uwve rıl~nrılmı:-:tır. 

:: Ucp ulusun biriktirme güetıoe 
Tekliflerin tayin cdilc1 rı . •Q duyanır. 

1 •• günde ~:.ıat 4 de kadar •• 

. . . 
0

İşin ıııaktq kPŞİf uede. 
li 8000 lirudır, 

.Marılin Belediye rPİ5liğ"ine ı' ;~ Bu gücü art,t. ırmak." hep senin 
'cri!me. i v:t.r:ılıut po:;;t:ı ~: 

iJp IJU ~:ı:ıta k:ıdıtr g'Üll· ı == eundeda 
Jeriluıi,. oluı.tı;ı lazııııdır. .., •• .ı.n•••a•~•uı •••Q:J••!&• •tı••·~········· ••aa••G•••••••••g••D••••••••••••• .. •••• .. • ~ 2ij - ~7-31·2 ı 
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