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REİSİCUMHUR s vyet-Fin har 1 
Ankara Halkevinde tekrar Halkevleril 
d.mışma komitesine riyaset buyurdular

1 

Ankara, 23 - Reisicumhur 
İsmet lnönü bugün saat 11 de 
Aukara H lkevini tekrar teşrif 
ederek danışma komitesini hu 

mumi idare heyetince seçilmiş 

olan bu koınitenio üç nydanberi 

Şim mıntakasında 
• • 

rıcatı bir ctnhizam 
ızı ordunun 

şeklini a .. dı 

zurlarilc ştl'eflendirm işler ve 
müzakereye riyaset etmişlerdir. 

çalışmasının neticeleri hakkında 
verilen izahatı tttkik etmiş!er 

ve neşriyat, folklor, temsil, mü
zik, sinecn a ve bilhassa köycü-

Ruslar 'cephane ve mühimmatlarını bırakarak kaçıyorlar 

Milli Şef, Halkevlerinin daha 
verimli ve semereli çalışına esas
ları hazırlamak üzere parti u-

lük ve halk terbiyesi esasları 
üzerinde direktifler vermişlerdir. 

istanbulda fırtına 

Helsinki, 23 - Kareli cephe 
sinde dü~manın hücumları de
vam etmektedir. Şark hudu· 
dunda Sovyetlerin taarruzu püs
kürtülmüştür. 

Petsamo ınıntakuındaki nikel 
madenlerinden şiddr.tli infilak 
sesleri işitilmiştir. Rus hava ku
vetleri mütaaddit baskın yap 
mış1ar ve bir çok Fın şehirle
rini ve Hel;ıinkiyi bombardıman 
etmişlerdir. 

Limanda bir çok kazalara sebep oldu 
İstanbul, 23 - Dün geceki 

fırtına limanın haricinde ve da
hilinde bir çok kazalara sebep 
olmuştur. Karadenizden gelmek
te o lao Ege vapuru fırtınamn 

şiddetiad~n boğazdan gireme
miş ve geceyi boğazın 50 mil 

gerisinde S?'eçirmiştir. İnebolu li· 
manıoa mensup kömür yüklü 
bir motör boğaz medbalinde A
dacık mevkıiode karaya çarpa-

Amerika - Japon 
münasebeti 

Tokyo, 23 - Dömei ajansın

dan: 
Japonya hükümeti, Birleşik 

Amerika ile münasebatıoın tan
zimi yolunda müzakerede bulun
mak için jeponyanın Amerika 
elçisi Horinoçiyi Amerika hari
ciye n azırı Hal ile görüşmeğe 

memur etmiştir . 

Hariciye naznı Tamora, ha
riciye erkanile uzun istişareler
de n sonra bu kararı vermiştir. 

Mayn harb~nda 
·bataıı gemiler 

Londra, 23 - Gla kov lima
nına mensup 4432 \ tonluk bir 
İngiliz vapur u mayıJden müte
vellit oldıığu tahmin edilen bir 

infılak neticesinde hasara uğra
mıştır. V upur İngilterenin şark 
limaol rından birine çe1.dlip gö· 

tür, lmüştü .... 
Dün akşam Yorkşir sahille

rinde Valantino adıtıdaki İtd
yan vapurile çarp şarak batan 
Domi ıo ismindeki İngiliz balık
çı gemisinio mürettebatı bir İn
giliz limanına çıkarılmıştır. 

-~·-

Bir Rus kruvazörü
nün b tırıldığını 
Ruslar tekzip ediyor 

rak parçalanmıştır. 
Kaptan ile bir tayf~ boğul-

muş ve iki tayfa tahli!'iye san
dalları tarafıodan kurtarılmıştır. 

Haliçte ftalzau sdareti mo

törü bir sandala çarparak san

dalı parçalamıştır. 

B1r kısım merakip karaya o

turmuş ve bir kısmı da hasara 
uğramıştır. 

oyçland Alman. 
yay avdet etti 

r~- -

Londrn, 23 - Almanların cep 
kruvazörü Doyçlandın Alruanya
ya avdet ettiği bildirilmektedir. 
Mezkur kruvazörde esir bulunan 
ve mezkur kruvazör tarafıodan 
batırılan İngiliz vapurundaki 
miiretlebattan gelen mektuplar 
Doyçlandın bir Alman limaoın

da demir atını~ olduğunu gös-
termektedir. a a. 

Alman amirallık 
dairesi 

Bitaraf limanlardaki Al
man vapurlarına Alman
yaya gelmelerini emretti 

Londra, 23 - Royter ajansı
nın iyi haber alan mahafilden 
öğreod ı ği oe göre, .Alman ami
rollık makamı, İngiltere Fransa 
ablukası yiizünden balen bitaraf 
limanl&rda bulunan Alman va
purlarına bu limanları terk ede
rek her ne pahasına mal olur,:)a 
olsun Alm::ınyaya gelmelerini 
emretmiştir. a. a. 

11 düşman tayyaresi dütürül

müştür. 

Rus orduları Saylayı istinat 
nokt2sını alarak yapmak ıste
dikleri çevirme hareketinde mu · 
vaffak olsalardı tehlike müthiş 
olacaktı. E<1asen Finlandiya P-r
kanı barbiy.!si bu taarruza in
tizar ettiğinden Finlandiya as
kerine toprağa yapışıp bir adım 
bile geri çekilmemeği emretmiş
ti. Bu emre itaat eden Fin as
keri ölüyor fakat bir adım geri 

çekilmiyordu. 
Bu muharebe meşhur Marn 

meydan muharebesine benze
miştir. 

Bütün Fiulaudiyada müthiş bir 

soğuk hüküm sürmektedir. 

Lstokholm, 23 - Talinden ge
len bir habere göre, Finlandiya 
halk hükümeti reisi Kosioin göz 
den dtiştüğü ve tevkif edileceği 
bildirilmektedir. Kosini Mosko· 
vadan çıkıp gitmesi için söz ver 

miştir. 

Sovyetlerin Fınlandiyaya ta
arruz etm ~ si ve muvaffakiyet 

temin edileceği hakkında Kosi
nin teminat verdiği ve Sovyet
lerin kararında d" bu temioahn 
çok müessir olduğu bild,rilmek

tedir. 
Helsicki, 23 - Fınlaudiyanın 

şimal mıntakasında Rusların ric· 
ati inbizam şekline girmiştir. 

Ruslar kaçarken mühim l}liktar
da malzeme ter~{etmektedir. 

Bir Sovyet tayyaresi dün kar 
fırtınası esnuında Helsinki ü

z.erine 15 bomba almıştır. Bir 
atölye h:ırap olmuş ve insao<:a 

l i• · .. • -. .... : • ..... ;-• \ ' • ı~ ~. . • . ..... . ,. .... 
~ . .~· 1"' ;;-. ! ' . . . ~ . ~. ' . :- ' .· . . 

ömür Fiyat eri 
Aydın elediye Reisliğinden: 
Odun kömürüniin toptan ve perakt=nde satış fiyatlarına 

Beledıyece azami uark konulmuştur. Depolarda ve peraken
dec lerdc u fiyatlardan fazla fiyatla satanlar hakkında ta

1 

zayiat olmamııtır. 
Londra, 23 - Amsterdamda

Royter ajansı muhabirine Mos· 
kovadan gelen haberlere göre, ı 

Finlandiya harekatında Kız lordu ' 
25 Li ı zayiat vermiştir. 

Yaralı, hasta ve kaçanların 

sayısı da 35 bindir. 
Deyli ekspres gazete!!ioe A

m~terdamdan gelen bir haherde 
Ruslar Fiolandiyadaki harekatı 
ilkbahara kadar tehire karar 
vermişlerdir. Askeri mütabas· 
sı lar, Kızılordunun ha1en işgal 
ettı 1< leri mevzilere çekileceğini 

ve havaların düzelmesine inti
zar edeceğini tahmin etmekte
dirler. 

İkinci lsveç göaüllü kafılesi 
İstokbolmden Finlandiyayn ha
reket etmi~tir. 

Londra, 23 (Radyo) - Ruıı 
Fın baroı hakkında gelen ha· 
berlere göre her üç cephede 
Ruslar bozgun halinde ricat et · 
mektedirler. Harpten ve şiddetli 
soğuklardan cesaretleri kırJlan 
Rus askerleri mühim miktarda 
bephane bırakarak kaçmakta 
ve Finlaodıya kıtaatı da nıuka
bıl taarruzlera devam etmekte
dir. 

. 
Akdenizde 

Şiddetli fırtına var 
Ankara, 23 - Akdenizde şid 

detti bir P'" 'r z r rhnası hüküm 
sürmekte vapur ve trenlerin ta-

ahhürüne sebebiyet vermekh.dir 
Denizde bazı kazalar ' vuku bul 
duğu bildirilmektedir. 

---~ 
Bulgaristanda 

IVIebus intihabı 
Sofya, 23 - İstefani ajansın

dan : 
Bulgariatanda teşrii intih2ba

ta pazar günii başlaoacaktır. 

Hükümet taraftarlarının bü} ük 
bir muvaffakıyet kazanarak 173 

mebusluktan r.ısgari yüz onunu 
elde edecekleri tahmin edil
mektedir. 

H alkevi kö;;esi 

Halkevi reisliğinden': 
Halkeviruiıde 1111940 foribin

de başlamak ve 3115/940 sonu
na kadar dev:-ım etmek ÜZ( re, 

ressam ve heykcltraş B. Fuat 
Mensi iduesinde resim dersleri 
verilecektir. M ><ıkova, 23 - Finlilerin bir 

Rus lcruv zörünü batırdıkları 
hakkıoda ecnebi menbalarda 
çılrn ı h!l erle, tekzip edilme k 

tedır. a. a. 

kil,at yapılacağı ilan· olunur. 

Toptan çuval ile 
Perakende (Bir çuvaldan az tat.şiar) 

Kilosu 4 Kr. 

" 5 " 1 
İsteklilerin her gün Hal kevi 

bürosuna kaydolmalnnoı rica 

ederim. 

1 

Finlilerin taarruzlan 12 mil
lik l>ir cephe üzerinde inkişaf 
etmektedir. 7 Ru! tanln zapte

dilmiştir. 
Ladoga gölü mıotakasında 8 

Rus taarruzu püsltürtülmüştür. 
Rusların Fıolaodiyada mühinı 

zayiat' ererek ricat ettikleri du ı 
gece neşredilen Ru! tebliğinden 
anlaşılmıştır. 

Tebliğde, Fınlaodiyamn arı
zalı arazisi, ve yolu RZ olduğu, 
gölleri çok ve ormanları da g-e· 
çilmez bir halde buluaduğundı:ın 
babsedilroekte ve Manenhaynı 
hattının Ziğfo t hattı kadar miis
tabkem bulunduğu zikredilmek
tedir. 
Ruslar kendi zayiatlarını 1800 

ve Finlilerin zayiatını da 2200 
olarak göstermektedirler. 

Tebliğde, Fin kuvvetlerini bir 
darbede süpürmeği hiç bir za
map akıl\arıoa getirmedikleri de 
ilave olunmaktadır. 

Sitalinin, Fin harbini idue 
eden general Meleksofu azlet

t ği bildirili} O" 

Her zaman R s muzafferiye
tinden bahseden .iman ajansı 

nihayet Artik mıntakasındaki 
Rus ricatini itiraf etm: ktedir. 

Valimizin 
teşPkkürleri 

BiriDci kanunun 20 inci gü
nü Aydında yapılan ha vn tanr
ruzlcrınn kar~ı p~sif korunma 
tecrübesi ""' hakem heyctile mev· 
kiin pasif korunma amirliğinden 
alınan programlara ve tatbikat 
esnasında Lizzat şahidi olduğum ~ 
ahvale göre şayanı şükran bir 
netice vermiştir. 

Muhterem halkımızın hava 
taarruzu başloyınca oizam r ame ~. 
v~ t limat kukümlerine göre 
mefruz ~ığınaklara ı~ emali sül fı- ~ 
net ve intiırım'a çekılmiş olma- 1 
ları ve taarruza kar~ı vazife ı 
alan butün korunma el<ipleri şef 
ve erlerinin der bal \ azifcl~ri \ 
başına koşernk uhrlel rme te-
re,tlüp eden işleri cansiperane 
ifa eylemiş bulunmaları ve bu 
ekiplerin yetiştir itmesinde yük-
s k himmetleri görfilen daire 
müdur ve amirlerinin korunma 
işlerindeki hassasiyet ve gr,y
retleri ve ciheti askeriyece her 
zaman yapılmakta olan yarcl•m 
ve müzaheretin bu tatbikat es
nasında da göstt; rilmiş olması 
dolayısile sayın halkımıza ve 
bütün vazifedarlara karşı vila~ et 
namın:ı derin teşekkürlerimin 
muhterem gazetenizle arz ve 
ibtağına delalet buyrulmasını 
rica ederim. Vali 

Sabri Ç1h:k 
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Ve çocuk sıhhat yurdlarımızı 
yal1m ve tanıtalım 

-2 

tanı-

Yayan: Aydın çocuk hastalıkları 
mutahassıaı Dr. REMZi ULUTAŞ 

Sağlık bütçemiz henüz çok meti verilir. Son beş senedenberi 
fakir, az bir bütçe ile milletin prafoıyen yetişen genç doktorları-
sağhğıoı korumak azmindeyiz. mıza da epey çocuk hastalıklar nı 
Feragatla çalışıyoruz. kavrıyacak kadar malumat ve· 

Cumhuriyet devri bize bir çok riliyor, bunlar sıkı bir imtihana 
bilgili doktorlar, gör, sıtma, tab.c1irler . Memleketin her kö-
frengi mücadeleleri, hastaneler, şesine bilgili yetiımiı ~ çocuk 

' çocuk hastaneleri, bakım evleri, ha .. tahğmdan anlar doktor gön· f 
aüt çocuğu nasihat yurdları ka· dcriyoruz. 
zandırdı. Ankara nümune hastanesinde 

Bizde bundan beş sene evve- Alman profesörün oeıarcti al · 
line gelinceye kadar, sabık tıp tında da müteaddit çocuk ko· 
fakültesinde doktor yetiıenlere ğuılarımız ve müteaddit çocuk 
çocuk hastalıkları öğretilmezdi, mutabaHıılarımız da vardır. He-
bu dersden imtihan da edilmezdi. I nüz burnumuzun dibinde, lspar· 
Samimi itiraf etmek te bir fazilet· ta, Denizli, Antalya ve buna 
tir sanırım. Biitün doktorlarımız, 1 mümasil vilayetlerimizde bir ço 
çocuk hastalıklarından anlamaz· ı cuk mutabassısı yoktur. 
lardı küçük, bilyilğün nümunesi I- Bugün Aydında_!ltı yedi _se· _ 
farzedilirdi. Halbuki bu işin in- ı nedir süt çocuğu müşavere evi 
ce işleri olduğu öğrenildi. Her ı-açılmıştır. Dört beŞ çocuk ml·-
ne olursa olsun doktorluk bir 1 tahaHısı gelip gittiler, henüz 
usta çırak işidir. Büyük çocuk 1 halk liyık olduğu itibar ve kıy-
bastanelerinde tecrübe edilmi- meti veremiyor bu nedendir ? 
yen amprik ilaçlarla çocuk te· Süt çocuğu müşav~re evi de- , 

AYDIN 

Uruguay hükümeti 
Alman protestosunu 

redde. tti 
Buenos Aires, 23 - Uruguay 

hükümeti, Almanların Graf von 
Spee kruvazörüne taınir için çok 
kısa müddet verildiğini bildiren 
prote~tosunu reddetmiştir. 

Hükumet bu hususta Labey 
mukavelesini hatırlatmış ve mü· 
tahnssısların verdikleri raporda 
72 saati kafi gördüklerini bil
dirmiştir. 

~:_. 

Himler Berline 
avdet etti 

Roma, 23 - İ ıd gündenberi 
Romada bulunmakta olan Al
manların Ge,tapo ıefi Himler 
Berline hareket etmiştir. a a. 

Unıurlu belediye 
reisliğinden: 

Umurlu belediyesi hududu 
dahilindeki üç kabristanda mev- 1 

cut hüdayinabit r.ğaçların kök
lenmesice talip çıkmadığından 
25/12/939 gfinü saat 16 ya La
kar pazarlığa bırakılmışbr. Ta· 
tiplerin şartnameyi görmek üze· 
re belediyeye · müracatları. 
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SAYI 716 

RADYO 
PAZAR 24/12/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

12.30 Program ve memleket 
saat. ayarı 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri 

12 50 Türk müziği (seçilmiş 

eserler 
Ankara radyosu küme ses ve saz 
heyeti, İdare eden: Mesut Ct mil 

13.30· 14.30 Müzik (Küçlık or· 
kestra Şef : Necip Aşkın ) 

1 - Freire: Ay-Ay· Ay 
2 - Ganglberger: Küçük top 

lantı 
3 - Bizet : Arlezyen suiti 
4 - Micheli : İspanyol •ere· 

nadı 

5 - Franz Lehar : Tarla ku· 
şunu öttüğü yer 

6 - Tschaikowsky: Romans. 
18 00 Program 
18.05 Memleket saat ayarı 

ajans ve meleorolojı haberleri 
18.25 Müzik ( Radyo c u: or

kestrası ) 
19.00 Çocuk saatı 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk müziği. (Pi.) 
13.30 14.00 Müzik ( Hafif 

müzik Pi.) 
18 00 Program. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji ha\.cı leri. 
18.25 Müzik ( Radyo caz or· 

kestrası ) 
19.00 Ko .. uşma ( Ormanları· 

mızı tanıyalım ve koruyalım) 
19.15 Türk o.üıiği 
Çalanlar: Vecibe, Fahire Fer 

san, Reşat Erer, Cevdet Kozan 
1 - Okuyan Semahat Ôz

dcnses 
1 - Bime:ı Şen · Bestioigir 

şarkı (Derdimi ummana döktüm) 

2 - Şevki bey • Hicaz şarkı 

3 - Refik Feraao-Hicaz ıar 
kı (Ey benim gonca gülüm) 

4 - Hicaz ıarkı ( İndim ya· 
rin bahçesine) 

2 - Okuyan Radife Erten 
1 - Şehnaz şarkı ( Açıldı 

nevbabar bir goııca gül) 

davi edilemez. Bu asırda millet mek : Buraya basta olsun olma- "!:!!:~==~"!!!!!!!!'!==~====~ 
sertleşmiş bir millet doğar. Yer 
yüzünde kudretli ve heybetli 
milletler sırasında yer alırıı. 

Bunun için her bil~ili Türk gen
ci bunu düşünüp bilmiyenlne 
aşılamalı. Doğru yolu göstere
rek milletimizin menfaatini bar 
menfaatill, her ddşüncenin üs

tünde tutmalıdır. Maalesef bu
gün biz her nimetten istifade 
etmesini bi lmiyoruz. Halk ve 
köylüye rebper ister, Bu olursa 
taıkrnlığımız çabuk geçer ne 
yaptığımızı biliriz milletin gözü 
çabuk açılır. Esasında çok yük· 

1 

sek ideal olan çocuk yurtları· 

mızı derhal tanıtırız . Ve birbi· 
mizi teşvik ederiz. 

19.30 Türk müziği Halk tür
küleri. 

2 - Sadettin K 11 ynak · Şeh
naz ıarkı (Dalda bir ishak öter) 

3 - Şemsettin Ziya - Hicaz 
şarkı (Kim seni) 

4 - Şemsettin Ziya - Şehnaz 
tecrübe tahtası olamaz. ıin çocuklarını ano~leri getirip 

Ben kendi hesabıma söyltlyo- muayene ettirecek, fikir alacak, 
rum. Ben de on iki sene evvel çocuk bakımını öğrenecek, an· 
herkes gibi doktor çıktım Çocuk nelere nasihat yurdudur. Bu mu· 
haıtalıkları malumatı öğretilme- kaddes gaye burada unutuluyor. 
den, berk es >. ibi imtihana tabi Acemi bir anne ;yetiş1rse çocu-
tutulmadan doktor ç.ktım. Aydın - ğun;-eyi bak;;:-ikinci çocuğu~u 
gibi sıcak bir muhite bükilmet :hastalıksız olarak büyütür, bas
doktoru oldum, gittiğim yerde talığın vaktinde önüne 'geçer'; 
deh,etli yaz iıbalinden çocuk· - bu yüzden"'"'"i> z-;;;;n Üzülüp. yıP..-
lar kırılıyorlardı. Bana getiri- ranmaz. Ve hem de çocuk 
yorlar, bana bağlanıyorlar, uğ- gürbüz, sağlam çelik gibi bir 
raııyorum, çalışıyorum, ekseriya yavrn bir nesil dünyaya gelir 
6lilmden kurtaramıyordum. Na· bundan her aile memnun olur. 
ııl olsa bir kabız iliç yazmak Memleket htifade eder. Çürük, 
kabil olsa bile çocuk gıdalarını, hnstalıklı, bünyesi bozuk evlit-
çocuk perhizlerini bilmek, ve tan ne baklenir. Yaşasa da bir 
bunları yerinde iıtimal etmek bat belindır. Sağlam. dimağ ve 
bir ihtisas işidir. Bilmeyince -rubÜn sağla-;- vüc.utd;- oldufu-
öğrenmeden hiç bir şey yapıla nu söylerler. Biz de şehirliden 
maz. En nihayet vicdanımın em- ıiyade yüzümüzü ağartan köy-
rile çocuk mu~aha&1·sı olmağa lüdür. 14 milyon köylümüz ço· 
karar verdim. Henüz bizde yeni cuk bakımmı bilse, iptidailikten 
başlıyan onbet yirmi senelik bir kurtulsa atalarımızın "Turk ka-
taribi; ve mevcudu otuzu geçru i 
yen çocuk doktorluğu şubesinde 
ıenelerce gidıp çalıştım ve böy· 
lece mutabassıs oldum. 

Şimdi millet ve memleketime 
daha nafi bir uzuv olarak çalı
fır ve yardım edebilirsem benim 
için manevi bir zevk ve bahti 
yarhktır. 

Bunu söylemekten maksadım 
J çocuk doktorluğunun bizde yeni 

yetiıtirildiği ve öğretildiğini 
mendana koymaktır. 

Şimd i dört beş senedenberi, 
Üniversitemizde çocuk hocası 
ordinaryüs profesör Ihsan H .lmi 
Alantar doktor olacak talebeye 

ders veriyor. Şişli çocuk hasta
nesi emrindedir. Çocukların do. 
ğumundan itibar~n büluğ çağını 
atlatıncaya kadar ber hastalı· 

ğım yatırıp tedavi edecek ko
ğuşlar, pavyonlarımız vardır. 

Burada yetişmiş doktorlarımız 
tecrübe _görilr, baıtane idare 
eder, nihayet üç s'ne muvaffa
kiyetli bir imtihandan sonra 
mutahassıs olur. Ondan sonra 
Anadoluda bir çocuk müessese· 
mizin baıına getirilir devlet biz-

dar kuvvetli" ıözünü Avrupaya 
nasıl yapmıılarsa bunun tekrar 
isbah kolay olacaktır. S1tmalı, 

veremli, cılız, kanbur çarpık ve 
çelimıiz bir nesil ne kendini ve 
ne de vatan ve milletin; koru· 
ya bilir. 

Bizim bir kabahatimiz varsa 
kadınlarımızın ekserisi çocuk 
büyütüp beslemeıini bilmiyor. 
Onun için de on çocukla ikisi 
tesadllfen yaşayor. Millet için 
çocuk bir sermayedir. Bu ser
ml\ye hazan lüzumsuz nahak 
yere kar gibi eriyor. Anneler 
ve babalar yavrulannı kaybet
mek yDzünden üzüntüden harap 
olur. Kadınlarımız kiç olmazsa 
çocuk bakımını öğretecek nasi· 

l\at yurtlarında yetişirse, nüfu
sumuz az zamanda misli misline 
aıtacaktır. Halkımızı İrşad et
mek köylümüze } ol kstermek 
llzımdır. Nasıl erkeklerimiz as· 
kerlik usulünü öğreniyorsa ka
dınlarımız da aoneli!-, çocuk 

btiyiltüp bestemelc: uıul ve hıf
zıssıbbasıoı talim edip öğrenme- \ 
iidir. Bu olursa hastalığın vak· 
tinde önüne geçilir. Çelikleşmif, 

Çocuk müesseseleri hayat 
bulur. Yükstlir aksi takdirde 
anliyış klt, dii,ünc'8İ az kimse· 
ler bunu lüzamsuz bir yurt ha 
linde görürler. Ve kabacmasmı 
ister. 

Bu işlerde maalesef batı dok· 
torlanmız da ferağat nefsi gös
termiyorlar. Çocuk yurtlarının 

1 
yaşaması ve tanınması işlerine 
menfaatlerine aykırı geliyor sa
nırım . Her şeyden anlar, bilgili 
görünüyorlar. Bundan millet 
zararlı çıkıyor. İşin doğruıunu 
millet seçmeli ki istifade kabil 
olsun. Zaten kültürlü bir ana 
baba çocuğunu her halde her 
işte salalıiyet sahibi bir dokto· 
ra götürOr. İhmal etmez. Bugün 
açı1ao çocuk yurtlarından azami 
istifade etmesini bilir. Asıl köy· 
lüye lazım olan rehperliği yap· 
mak her türltün vicdan ve iu-
sani borcudur. Çeğalmak için 
doğanı ya7atmak ve sağlam 
yetiştirmek de ancak bu sayede 
olur. 

i ······· Abone şeraiti ........ : 
. Yılltğı lıcr rcr 1ÇID fi lira. : 
: Alb aylağı 3 liradır. t 
i 3 aylığı 150 kuruştur. i 
. idare yeri : 4yJındA <... H ! 

İnebolulu sarı Recek tarafından 
Çalanlar: Ruşen Kam, Reşat 

Erer, Refik F ~rsao, Cevdet Ko 
zan 

1 - Okuyan Necmi Riza A
bıskan 

1 - Nihavendi kebir peşrevi 

2 - Ari t bey · Nihavent şar 
kı (Şarap iç gülf eminde) 

3 - Rabmı bey • Nıhavent
şarkı ( Ssç!arına bağlanah) 

4 - Reşat Erer Keman tak
simi 

5 - Nihavent şarkı (Çözül
me zülfüne ey dilrüba) 

6 - Ar if bey · Nihavent şer 
kı (Söyle nedir baisi zarm gö 
nül) 

7 - Nihavendi kebir saz se· 
maisi 

2 - Okuyan Melek Tokay 
1 - Rahmi hey • Hiıar pu· 

selik 1ark1 (Bir nevciva sın) 
2 - Rahmi bey • Hicar pu

selik şarkı (Dilde arhk kalmadı) 
3 - Selahattin Pınar · Kar

c ı ğar şarkı ( Kalbimi ayağına 
atsam) 
!4 - Osman Nihat • Kürdili 

hicazkar şarkı (Kaç yıl yüreğim 
sızladı) 

20.30 Konuşma (Türk tarihi) 
20.45 Türk müziği. (fasıl he

yeti) 
21.30 Müzik (Cazband - Pl) 
22 00 Memleket saat ayan, 

ve ajans haberleri 
22.15 Ajans spor servisi 
22 25 Müzik ( Cazbant Pi. ) 
23.25-23.30 Yarınki program 

ve kapanış 
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(Denizin dalgasını bekliyorum) 

3 - Okuyan Muzaffer hkar 

1 - Ferahnak peşrevi 

2 - Zekai dede - Ferahnak 

beste ( Söyletme beni cauım e· 
fendim) 

3 - Lemi • Ferahnak şarkı 
(Lerzan etHyor) 

4 - M İlker · Ferahnak ıar 
kı (Gözlerim kan ağlıyor) 

5 - Şakir ağa - Feubnak 
yürük semai ( Bir dilbere dil 
duştüki mahbubu dilimdir) 

20. 15 Konuşma ( Çoçuk ter
biyesi ) 

20.30 Türk müziği:(Fasıl he
yeti) 

21.15 Müzik (Küçük orkestra 
Şef N ccip Aşkın) 

1 - Morena : Potpuri 

2 - Mouuorgsky : İran dan· 

3 - Anton Rubiustein : Fe· 
ramorı operasından bir paı ça 

4 - Czeroik: Rakseden kalp 
ler 

5 - Rebikoff: Romans 

6 - Suppe: Maça kızı ~pe

rasının uvertürü 
22.00 Memleket saat ayarı 
22.00 Ajans, ziraat, e ham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 

22.20 ( Küçük orkestra - Yu· 

kardaki programın devamı) 

22 35 Mdzık Pl. 
23 00 Müzik ( Cazband • Pi) 

23.25 23.30 Yarınki program 
ve kapaDış. 
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i P. Baaımevi. : 
! ıaxeteye ait yazılar için 1 
~ yazı itleri müdürlü~üne, ilin- i 
i lar için idare müdür1iitiinf' 1 
: "Dfirara-.t f'tfi1melidlr. 1 

1 Ankara Palas 1 
1 ! Memleketin en ucuz en temiz en rahat en konförlü otelidir. i 
1 ı Hükümet caddesinde Aydoğdu mağazası üıeriade ı 
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