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Bay Fikri Ünlünün Ankara @l~==ıruı i l A H 
H ita b e 

5 
i Rad_~~~~1_da p~:~SSAiNSI Devlet demir yolları isletme müdürlüğünden: 

>-1. lskenderona teşmil edilt~n tarifeler : 
-ikinciden artan- Bu giJnkü proğram imi= 24-7-939 

tam İşte; o gün bu gün aradan tinin kurulmasına muvaffak ·~-. .......... 
7.arn on altı yıl gibi uzun bir!ıoldu. Türkiye RadyodifQzyon 
hutja~ ~eç~i. Ebec~i Şefin o; la- . Yine bu. vaziy~tde d.a v~ poıt•ları, Türkiye Radyosu 
larınu 0zleı ı Her 1 ürkün kulak k:-ıtı surette netı.celenmış değıldı. c\nkara Radyosu. 
Yük .a Çınlıyor, llatay en Büjtşte l•urıdan hır ay evvel Fran ;ı. 
ıfa 

1 
ıdeat olarak Tüı·klerin vic ızlal'la yapılan aııl:ışına dos- DALGA UZUNLUuU 

Şıy: ~·ında ve kalblcrinde ya- luk mukavelenamelerile Hatay 1639 m. 183 Kes. 120 kvv 
rf'~· tamamen Tüı·kiyeye iade edil T A Q 19 ~4 1~195 Kca. 

İfad wk büyük ve derin ınan- mek suretile hugüzel vatan par • · ·' m, 
0 

iL e eden kısa bir cümle i e çası üzerindeki haklarımız ta- 20 Kvv. T. A. P. 3l,'10 m. 
litta,·ı bir · n anavat:rnın ayrılmaz mamendir. 9465 Kcı. 20 Kvv. 

Şİı· Paı·çası oldıığurııı bize tebe Bu gün bu mübarek yu~ s A L t 25}7/1939 
tarıaeı.le~, ergeç yine anava- parç:lsı Türkiye C~ml~urıye~ı 
~hebi ~avuşa.cağ~nı vad eden d~vleti arazisinin hır vılayetı- 12.30 Proğram 
leclj;- ~ef mılletın · karşı söy- dır. 12.35 Türk müziği 
rıe g ı ~oz ve verdiği vadi yeri- Arked•,lar: . . 

getırınek iı~iıı çok u;;ra4::tı Fransızlarla yapılan anlaş 1 - · · · - Nıhavent peşrevı. 
( ' ~ b ~ ' 2 . "h k . 

Çek . ..ok derin acı ve istirap ma ve dostluk mukavelenamesi - Lemı NJ avent şar ı Bır 
~ dı._ Hatayın aııa vatana illıa bize yalınız HcHnyı getirmedi.

1 
gül çıkarır·?ım. . 

ıı) buyük Kurtarıcının başda ayııı za.ı~an~a as_ırl~rdan beri 
1
3 - Sadettın .. Kaynak .. Nıhav.ent 

9.erı arzularından bil'isi idi. dost ~e~mmış buyuk Fransız şarkı Gel goklem yukselelım. 
~t~6 .Yılı tkiuci Teşrin aymııı ınillelın~n d~ .dostluğunu bera-!4: - Arif bey Nihavent şarkı 
~ ın~ı günü Riivük Millet her getırmıştır. _ l Yanılma ateşi aşka. 
1.~lısiniıı 1 d. .. 1 d. w. Uzun asırlar Turklerle 5 - Rahmi bey Nihavent şar-1 
"''İl açı ışm a sov e ıgı 1 l F 1 · ~ı ıı nutkunda J lata Y. dava- ve ı~tt.:. y~şam~ş o an i ~·~nsız a.r l Süzüp süzüpte .. ey melek. 
nı Tu-ı·kle · .

11
. b. d dahı hutun dunya bılıyor kı; 6 - - i\ıhavent Yürt.ik n ı·ın mı ı ıı· avası ı · · · 

Deh. Türkün uosluğu ı~e kad~r sağ-f· semai Bilmezdim özüm gam-
Q. 'lıll t. ı·w· - - lam ve merdane ıse; duşman- zene un ' .ı e ırıe vere ıcrı sozu w • 

lltınanuşd V d" . ~. : lıgıda o kadar korkunç ve teh- 7 - ... - Nihavend Saz se-
~et.irrnek a ı. . da .ıdn.ı 1~ ~

1 ıkn~ likelidir. maisi 
1Jıj _ • zmın e ı ı. yun tı S d 1 · 

Ytık } l k .11 . d •yın yurt •ı u: ~ltirı· ıe as ·ar; mt etme va ı.:r . . . i k 13.00 Memleket saat t\yarı, 
ı. Kı lıer .· . . 1 -ıatay ışını meyı ana o- . .. . 
.. etini ve ~e? 1 ~~ı~ını~. m~m e-

1 
y~n _ve h.un~ı T~rk mil.le~ini.n aJans ve mcteorol~Jı haberlerı. 

tıa ~ nılletını menfaatlaı ı 1 buvuk lnr ıdealı ve mı Ilı hır 13 15. U Müzık ( Karışık · 
b Uygıı - d- - - l . . . . 
aŞarar n . gor .ug'l~ ler ışı, davası yapan ebedi Şef Ata- proğram - PT.) 

net a.k yıne mılletıne ema- 11ürk'dii el ti~i bu tohum ye- 19 00 p .... 
etrnış ı· O L- "k b" 1 ı· fil" l ,.. · · · ıogıam ~U _ ı ı. n ıııı uyu · ıı· , şerc ı, ı ız eııuı meyvcsırıı ver- _ . , . . . 

~/ıtusü daha kalmışdı ad?; 1 Ji. Fakat ne yazıkki O, bu mes . 19.05 Muzık (Lhalıapıne ın . 
"

1Y ınesolesi idi. ! ut neticeyi göremedi. hır plak) .. .. . . ' 
~Uıt~!u işin uzaması büyük j Ey Ebedi Ata: 1~.15 Turk muzığı (Fasıl 
~ eti\r~cıyı. çok yormuş ve lıa-J Senin başladığın bu yurd heyetı) , 
llletirrnış ı~ı . lfastalı ğ.ınııı veha davasını yiııe senin özkardaşm; . 20.00 Memleke~ saat ayaı~, 
dava ıe ı·agmcn O; y.ıne Hatay mücadele yoldaşın, hayrülhale aJans Ye meteoroloJı haberlerı.I 
qllı sınuan vaz geçmıyerek son fin, sevgile arkadaşın milli Şef 20.15 Konuşma 
~ırıı anıaıında da llataym ya- 1 İsmet fnönü Sona erdirdi. 20.30 Türk müziği (Klasik 
~e ~ı·~na kadar gelıni~; daima) Bütün Türk milleti senin proğram) \ 
a,J atına hmmnla uğraşmıştı.! ?1~nevi . huzn~·~ında hüşuğ \'e j Ankara .Radyosu küme ses ve 
defa mevzu üzerinde ınüteaddid ıhtıram ıle eğılırken btt muvaf saz heyetı 
qk başlayan konuşma ye mü 1 fakiyeh~en dolay1 Milli Ş:'fe 

1 

20. 10 Konuşma 
rrıa e.reıer iııkıtaa uğradı diplo- ve omm kudretli hük\\metıne 21.25 Neşeli plaklar - R. 
hir Sı Yotilc ve mesel et ınck:\rane Şanlı Ordusuna karşıda sonsuz 21.3 OOrke."tra proğramınm 
kGı sııret le nıesclcııiıı halli rnüs minnet ve şükrarılarını sun- takdimi Nicolai Mozort, l\fen-

~la . . ... maktadır. ' 
Yold duçar olunca ışı başka ~enAnkaradaki etnei1rofva delssohn Il.) ( Cevat Menduh 
~u an . rıeticelendiı·mek istedi. müze~indeki muvakkat k:briİı- tarafmdan> 
Rat endışe ilede hcrşeyden fera de müsterih uyu: 22.30 Müzik ( Radyo Or
~İbi ~erek yalnız bir vatandaş Çiinkü bugün Hatay ana kestra - Şef : Hasan Ferid 
~rp iatayın knrtulınası için vatana ve ana vatanda Hataya Alnar) 
~ ~~Şrnakazmıııı güttü Hastalı kavuştu. Milletin coşkun se- 1 - Mozaıt Don Giovanni u
~t ~~deı~ güne ağırlaşıyor.Fa- vi!1ç_ ve te1.aht1rlerle hu mesut vertürü 
•rıct , hır c.lüdü I la tay dava- gıınu kutluyor. 2 - Mendelssohn Bartholdy 
~et an Vaz geçcrniyordıı. Nilıa- Aziz ve mübarek ruhun (4 üncü senfoni La majör) 

rnust(jkil bir Hatay dıwle- şad olsun Ebedi Atamız. 3 - O. Nicolai Vindsorun şen 
kadınları uvertürü 

Oldu 22.30 Müzik (Operet selek-

PAMUKLAR 
Kevllınd. 
Dağ malı 
K•pamalı 
Koucı P. 
Kırma 
lak arta 
f{. kötlülil 
Koz• 
K. çiğidi 
Yerli çiiidi 
Koyun derisi 

YAPAGI 
Şark 
Ana dol 
Aydınlı 
Yıkaomıf 
Keci kıh 
Tiftik 

BUGDAY 
Buğd•y, sert, ıark 
Diyar B•k1r 
Ana dol 
Yumuıak 
Yerli 

KEPEK 
ince 
Kalan 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Anadol 

,, yerli 
Çavdar 
Mısır 

PRİNÇ 

=·c 
Ku. S. 

4n. 
40, 
!J9 
?8. 
37,50 
15,25 
yok 

> 
) 

5:1, 

46, 
45, 
53 
80 
55, 
110,130 

4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
3, 12 

2 
2 

4 
3 50 
vok 
3,12 

50 
yok 

Pirinç Maraı » 
" c~yban 23, 

Susam 20,21 
Keten tohumu t4yok 
Burçak > 
Kuı yemi 4, 75 
Kum d•n 5 
F aaulya 9ark 6.50 

,, Aaadol 16 
Nohut ıark » 

,. Anadol » 

Mercimek Şark 4,75 
,, Anadol 9, 10 

Börülce yok 
Bezelye yok 
B·kla • 
Patates > 

ÜZÜM 
ÜıUm Antep 

, Nevıehir 
> Karaman 

KAYSI 
K•yıı kurusu yar 

maca: 
Çeldrde"li 
Malıtyl 

Badem çekirdek 
içleri 

Ceviz kabuklu 
> iç 

yok 
) 

yok .. 

yok 
> Düniada Neler 

'-...... 
----------------------

Oluyor siyonları - PI.) 

23.00 Son ajans haberleri, iç acı 
Badem iç tatla 90 

» 
yok 

40, 
1 

ziraat, esham, tahvilfıt, kambi- Çekirdek tatlı 
lk ~8V8 yOICUl8rl yo - nııkut borsası (fiyat) Yer> habaı acı 

12 23.20 Müzik Cazband - Pl) • 
~o\r-1e Eylul 1783 te Mont-ı \'e salimen Vauceresson' a Hırnup h 11 r k 23.55.24 Yarınki proğram. ş k 
"il.\

00 
F' ~ı·deşlerin yaptıkları indi. Kitre ar 

tla ~ ~olıe - ı iton meydanın- Siz şu beşer denen mah- Hollantlanın M;zı Ş.:kdol 
l~Ube edildi... lukun insafsıılı~ma bakınız! En büyük Mürsile istasyonunda > Anadol 

ttıı ş· . kıız dakikada koca balo- Hu iki lıava yolcusunu krala ru·rk mus'ıkı'sı' Cehri 
19 lŞırdiler f1·1 v· l·ıı1dı '\"in · · Mahlep l · tıtıda u. .t ' ' '.: . takdım ettıleı"·· Amma ne sıı-L~ıtıci 'ı .bu balon ikmal edıldı. . tl b'l' ... ? ö d kten İstanbul konservatuvarı s~byv· " lır t _b 1 ~ ıe e ı ır mısınız r e ~ _ 1 • d 8 fı . A 1 ,,... ... 'illa ecrn c yapı acagı zd d 1 pro esor erın en ey ettın sa T tek 

arzolundu. Kral: manca, horo an omates sa - son Anadolu musiki tetkik se- K~İın ,;ker 
~~ı - Ben· havalara insan çası nefis bir kızartma yapa- ya~atindtı toplayıp armoniz S•hlep 

23, 
2 
30, 
81J-200 
30, 
tg,25 
18,2!i 
90 
305,840 
90 
16,gO 
2J,60 

42 ~rkedemem! dedi. rak... . ettıği Türk Halk şarkıları ve Çığit yağı 
ır~ekı~ınu? fızerine balona bir . O g~ce bu hava.tecrü~ı- d~ns havalarından mürekkep 

1
_.. _ __. _ _;;., ______ _ 

~lof\ hır horoz koydular. nın şerefine çrkılen zı~·afette ılk bır konser vermek üzere Türk 1 N •• b t • ~§§§§§ 
l~"alanbıı iki lıava yolcularile hav~ yolcularını güle söyleye Philip~ şirk~~inin de .teşvik ve o e ÇI = 

dı, lı·walarda yol aldı yedıler. gayretıle Phılıps fabrıkalarının 
ll' ~ hususi istasyonu olan PCJ'nin Eczane 
V (l tal d . bulunduğu Hilvers•1ma gitmiş · 
lj 1 3 Ş , tir. ~~ ko~se~ 25 Tem~.uz 25 Temmuz . 939 da 

~C'lr.ı Qoa tehlikesini diiıün l)e lıurumuna 939 sa.ı gunu akşamı hızım İSTİKAMET Eczsneaidir. 
'«lfttıı. saatimizle 21 .30 da kısa dalga} 

·••et. 31-28 üzerinden verilecektir. 

1) Haltzp ve llalPbiu cPııuburıda .kain ist ~ syon
larla ıskt>ııcJt)run u · ası: di )C!fııhıc d k ıraı ı s i t e~ 

,.a ıı<tklhalrna ait ve ~ı ... ,cl a 11ıekht1Z - Pa\'ast 
;Htl!!lö f t's i İıP ruu ı ı hasır oları -D. 0/141 nuıııa;·al.ı 
grup..tj ıar.fesi 23 7 939 larilıindt• rı itihar<• rı 
lagved ili p bu ııu 11 ~erir e U) ı ı ı ıarih lDıı iı i ' ar en 

mer'i, ~· iur lfalrp ve IJaf ... hin CPrıohuudHkİ 
isL-ıS)' Oıılara i~krrıdt'rtın arasrnda yapıLcak doğ 
ru f' Ş)' a ııakliyHtırıa mahsus ve ~H~)tfaıııt>klwz 
iskendt>r un 11u1 safosinP. şamil olmak iizre l> . Dı 
141 nunı:ralı yfwi hir tarife yapıluııştır. 

2) A - D. D/9 rrnma•·Cilı z ,ılıin· lctrif siu'ıı (liman 
kıra rnürt>llt>J> b:izı ilır<!cat mad<ltıltıriue le 11 i. 

lal icra..,• hakk ı ndakı) lw~ i uei zeyli. 
B ~ler~iu - ~l auıure Vt' Toprakka!e- Ptıyas 
Kısımlan rula uı .. r' ı D. D/7 3 nu uıar~l ı leıızil! i 
yolcu tar i fe~;. 23 7 939 tar ihinden itibartı11 
iskfl rıdflro rıa da lt• şuı il edilmiştir. 

3) Bunıiası haşka yinP. 23 7. 939 Larihirıd ı-ı rı itib ı 
ren Mer~i 11 - lhtıu 11 r~ ve isk eııd .. ru n-Topr a ~ _ 

kale kııı>ınılarınııı lu~r h·•gi bir i~t ·ı~~1 onurıdcııı 
~ lf mu re - Ft~ vzı ıı aşcı k ı~mrndak i ist:Jsyorıla ra 
ve ıniiLe kabi!rn SP~·ahat Pdrcrk . ıınllırtıi ah ldı 
nıa ıı<•zara n lam hil.-te uıiislalw k ~ olculB ı a, 
~lamur~ - Fevzi paşa kısmıııda cari larifo iic -
rellrri D. D/7:! tarifed~ki ücı·ellere ••klPnıu r k 

ş ır lil~, doğru lJilrtler \'ef'İtecukt i ... 
-1) L> Uı73 rıuruaralı l l'ife \ ' P z..-)illrri mucibin 

Ct• B leL alacak ~olcul.H· 23 8-939 t ·ırilııı dt'n 
İliba r~11 hu kısti!lda (5}3) 'e (504) rıuıııar~h 
Toros :-.iir at lrealt rı11<lP-r. maada l>ilumtluı 

lreıılt>rle st-yi.i hal Pdt> hılir ler. l>. J)/73 num~ra 
lı tarıf .. yP. göre alınacak biletler nıeıktlr ta

rihten itibaren roro~ treul~rirıd~ lllllleher 
oliinl1ytıc(jğırıdan Toros lreıılt~rinde göriil~cı~~ 

bu gibi yolcular lıi lPtsiı ~ o!cıı ıuua ı aıelPSİ ne 

ta hi tutu laca h ur. 
FazL.ı t-· f~ilal 

t>dİI UH'Sİ. (3205) 
ıcın . islas)oohıra 

.. 
nı 11 r a e ,rn 

-1-L -A _N __ _ 
Kirahk Ev 
~1alımudi~e ruatıul le~indt> h··~ oıfa s:,lon, ıuuı.~ 

bak, ban\'o \'t•ni sulu V•! mev ve hahceli bir .-v ., . .. . l lir~ lı k lı r. Veııi ~!ersi ~, .. l ~ı l;a ca:ı ı. 

Haf ia mü~ürlüğün~en 
l 

2 -

Me uurin ve Jeoi Bart~m kanuni • rııı.ı gört' 
15 lir~ ilH a~ alahi1ecr:k "''s tfı haız elılh«'L-
1i birisi Nafıa ınutıa .;eheciliği ı ıe al 11acaktır. 
~luh sebe işlr.rintft"' huhrnnıu; olmaları 'e 
bu lllf'UHH'i~· ete gin·bil +' Ct~ "' PVrak 'e vrsai 
ik.ı hamil hulunnıaları lazımdır. 

28 ·7 939 tarihi ne r~~tla ~· ::tıı Cuma gfuı ii saat 
onda Nafıa ıniiıiiirlüğiiıule teşel-.kiil Pden komi~
~onda imtihaııları yapıhıcafnndan mııay •;en s~alle 
ellerindeki y, saikle birlikle Nafia müdiidtiğiiue 
miiracaat elnl.,leri iları olu!ıur. 

23-2[, 

l A N 
Kirahk ev 
Askerlik şubesi karşısinda kira1 ık ev. 

Doktor Hllyriye müracıat. 
11 15- 70 - 25 - 2 

Kuhık, Boğaz, B ·ırun lllitalı3 

DOK.TOR. 

Ziya benson 
sı:-ı 

Hastalarını bergün sa~t onbeşten ıonra kabul 

ile muayene ve tedavi eder. 

1 
Mersin; Hastane caddesi Veli Tevfik fabrikası 

sokagı Eczacı Supbi evinde : 




