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Sovyet Rusya ile Finlandiya arasııida harp başladı 
Sovyetlere göre Finler, Finlere göre1 

de Sovyetler hududu tecavüz etmişler 
Sovyet tayyareleri Helsinkiyi 

•• 
üç defa bombardıman 1 

etti. Olülerin miktarı henüz malum değil 
Moskova, 1 - Tas ajansı bil 

diriyor. 
30 teşrinisanide sabaha karşı 

saat 2 de şimal sahilinde Ko· 
vorgi kasaba.3ında Finlandiya 
kıtaatı Sovyetler birliği hudu
duna tecavüzle Kızıl ordu kıta
atma taarruz etmişlerdir. 

Sovyet kıtaatı Finlandiyalıla· 
rı arazilerine sürmüşler ve za
yiat verdirmişlerdir. Saat 3.15 
geçe Karelidea mitralyöz ateşi 
açılmış ve kalabalık bir takım 
Fin a skeri tecavüz etmiştir. 

Hudut kıtalarının mukabil ta
arruzu Finlileri topraklarına pils 
kürtmüş ve 10 asker ile bir ye· 
dek subay esiı edilmiştir. 

Saat 4 de bir Finlandiya müf 
rezesi Karelide karakolumuza 
taarruz etmişse de tüfek ve m;t 
ralyö 1, ateşile püs"ürtülmüştür. 

Lcningrad askeri mıntakası 
kıtaatı Kareli berzahından ve 
diğer mıntakalardan Finlandiya 
hudqdunu aşauşlardır. 

Kızılordu cüzü tamları devlet 
hududu garbinde 10 15 kilomet 
re ilerlemişlerdir. 

Kareli berzahında Derojori 
kasabasile istasyonu zaptedilmiş 
tir. Havanın müsaadesiz olma
sına rağmen tayyarelerimiz ke
fİf hareketleri yapmışlar ve tay 
yare meydanlarını bombalamış
lardır. 

Helsioki, 1 - Finlandiya a · 
jansından, 

Ruslar harp ilan etmeksizin 
bir çok noktalardan Finlal'.ldiya 
topraklarına hücum etmişlerdir. 

müştür. Sovyet fıloau sahilin 1 Londra, 1 (Radyo) - bu sa-
bazı noktalarını bombardıman bah Ruslarla mütareke akdet-
etmiştir. 

Helsioki, 1 - Finlandiya rad
yosu aşağıdaki resmi . tebliği 
neşretmiştir : 

Sovyet kıtaları harp ilan edil
meksizin hududu muhtelif nok
taların dan geçmişler ve ilerle
mişlerdir. Finlandiya kıtaatı 
Ruı kıtalarını püskilrtmüştür. 

İki Ru~ tankı tahrip edilmiştir. 
Hanku cı d tsrna yapılan bombar
dımanda müteaddit kimseler 
yaralanmıştır. 

Rus filo1Ju sahilin muhtelif 
noktalarını bombardıman etmiş

tir. Finlandiya askerinin mane
viyatı çok iyidir. 

Helsinki fen mektebi bom'-lar
dıman neticuinde yıkılmıştır. 

Londra, 1 - Royter ajansı 

Helsinkiden bildiriyor : 
Kabine bu sabah erkenden 

istifa etmiştir. Moskova ile sulh 
şartları imza edecek bir kabi
nenin kurulacağı zannedilmek
tedir. 

Sovyet ~hiikümeti Finlandiya 
hükümetine bir nota vererek bu 
sabaha kadar bütün Sovyet tek
lifleri kabul edilmiyecek olursa 
Fiolandiyanın baştan b,qşa tah · 
rip edileceğini bilnirmiştir. Fin· 
landiya hükümetinin notaya ce
vap verip vermediği henüz ma · 
lum değildir. a. a. 

! mek üzere yeni bir Fin kabine· 
sinin kurulma-.ı için kabinenin 
istifa ettiği şayi olmuştur. 

Bütün partileri temsil eden 
bir milli kabinenin kurulacağı 

ve bu kabinenin mütareke ya
pacağı umulmaktadır. 

Londra, 1 ( Radyo ) - Lon
dradaki Fio mahafili Helsinki-

den malumat almıılardır. Mu
harebe esnasında askui biç bir 

faaliyet olmadığı ablaşılmıştır. 
Bu sabah ve öğleden sonra 

biri çeyrek geçe Helsinkide iki 
tehlike işareti verilmiştir. 

Sovyet ağır bombardıman tay 

yareleri" Helsin l-<i üzerinde uç· 

muşlarsa da bomba atmamışlar
dır. 

Lodoğo gölü civarile Karolide 

Rus taarruzu durdllrulmuştur. 

Dıin 11 kasaba ve mülhakatı 

bombardıman edilmiştir. 

Rus bava kuvvetlerinin Üs· 
tüolüğü inkar edilmemekte ise 

de karaya asker çıkardığı ıs· 

rarla söylenmektedir. 

Kopenbagdan gelen bir ha
bere göre: 

Sabahleyin saat 9 da üç Rus 

kruvazörü Hazo adasındaki is

tihkamları bombardıman etmiş. 

tir. Bu istihkamlar öğleye ka- ' 
dar düşmemiş .idi. 

Dünkü bombardımanda Hel
ginkide çıkan yangınlar devam 

etmektedir. 200 kişinin öldüğü 

tahmin edilmektedir Aokaz al · 

B. Menemencioğlu 
Londrada ekonomik meseleler 

kında temaslara başladı 
hak-

Lord Halif c. ks B. Numan Menemencioğlu şerefine 
bir öğle ziyafeti verdi 

Londra, 1 - Loodrada bu· 
lunm&kta olnn Turk ekonomi 
heyeti reisi Numan Menemenci 
oğlu hariciye ııazırı Lord Hali
faksla ılk görüşmesini y.ıı pmıştır. 

B. Numan Menemencioğlu mü

teakiben bazı hükümet azası 
iL:: de görüşmüştür. 

Ti.irk heyeti muhtelif nezaret· 
leri alakadctr .bir çok meseleleri 
m iizakere edecektir. Neşredilen 
nanrlar mecfüıi emirnamesi bu 
meselelere bir taoe daha ilave 
etrnelttedir. 

Malum olduğ J üzere Türk -
Alman ticiireti çok ehemmiyet
li idı. Mukabelei bilmisil tedbir
lerinin zararlarmı telafi etmek 
için Türliiyenin yeni mahreçler 
bıi°lması icap etmektedir. 

Türk heyeti Türk ihr .. cat em
tiasınclan bazılarının İogi tere, 
ne nisbette yapıhcağıoı da tes
bit edecektir. 

Hariciye nezareti müsteşarı 

Batley Avam kamarasında ati
deki beyanatta bulunmuştur. 

Keodisile bir anlaşma imza et 
tiğimiz 'Türldye bükümetioin ba
yati ehemmi} etini her halde 
sizde taudir edersiniz. 

Başvekilimiz 
- -.;:ı.J-- -

Doktor Refik Saydam 
Karabüke gitti 

Çankırı, 1 - Başvekil Dok· 

tor Refik Saydam bu sabah sa

at 2,30 da Çankırıya gelerek is 

tasyonda 20 d.ık ika tevakkuf-

Bu sebepten haric.iyc vc\{aleti 
genel sekreteri Numan Mene
mencioğlu ile arkadaşlarının 

Loodrayı ziyaretlerini büyük bir 
tehalükle selamlarız. 

İki memleket arnsında akde
dilen ittifakın siyasi ve iktiCJadi 
meselelerini görüseccğiz. Türk -

İngiliz t icaretinin inkişafına ha
leo mani olan engeller ortadan 
kalkacaktır. 

İagiltere hükümeti, Türk -
Bulgar hülcümetlerinin müşterek 
hubudundaki kuvvetlerinin azal-

tılmasına karar vermeleriai en 
büyük bir memnuniyetle haber 
almıştır. 8\J huduttaki gerginlik 

zail olmuştur. İ k i memleket ara~ 
sındaki itimadın yeniden doğa
cağını ümit ediyoruz. a.a. 

Londra, 1 - Royler aj:onsıo
dan : Hariciye nazırı Lord Ha· 
lifaks, B. Numan Menemencioğ· 

lu şerefine b~ r öğle ziyafeti ver
miş ve ziyafette bir çok nazır

lar da bulunmııştıır. B. Halıfak-

sıu Numan Menemencioğluna 

gayet iltifatgarane harekeli na
z:ırıdikkati celbettiği bilhassa 
kaydedilmektedir. a . a. 

Ticaret vekilimiz 

Bu akşam radyoda be
yanatta bulunacak 

2 biriocikanun 939 cumartesi 
günü saat 19,45 de Ticar et ve
kili Nazmi T opçuoğlu hukümetçe 
alıaao iktısadi tedoirler hakkında 
efkarı umuoıiyeye izahat vere
cektir. 

Sovyet taarruzları her taraf
tan tardedilmiştir. Bazı nokta
lardan ileri harekete başlamış 
olan Sovyet kıtalarının ilerle-

Londra, 1 - Helsinkiden bil
dirilen ve teeyyüt etmiyen bir 
habere göre Sovyet hükümeti 
Finlandiynya bir ültimatum gön
dererek bütün taleplerinin ka
bul edilmemesi halinde memle
keti tamamile istila edeceğini 
bildirmiştir. tında kalanların kurtarılmasına · tan sonra Kara büke hareket 

~ 

Büyük Millet Mec-
yişleri durdurulmuştur. İki Rus 
tankı tahrip edilmiştir Kareli 
berzahında ileri hareket ağır 
topçu tarafından hazırlanmıştır. 
Burada da iki Rus tankı tahrip 

edilmiştir. 
Finlandiya kıtaları biç bir 

noktada hududu tecavüz etme

miştir. 
Helsioki, Sovyet tayyareleri 

tarafından üç defa bombardıman 
edilmiştir. Bombardımanda bil
hassa siviller kurban gitmiştir. 
Bir çok binalar · yanmıştır. Ek
ıerisi kadın ve çocuk olan ölü
lerin miktarı malum değildir. 

Dört şehirde bombardıman ne 
tice!ıinde zarar ve ziyan vardır. 
İki Sovyet bombardıman tayya· 
resi düşürülm1ştür. Helsiı:ıkide 

~bir Sovyct tayyaresi düşürül-

Par lame oto bütün gece de
vam eden bir içtima akdetmiştir. 

Vaşington, 1 - Rei ;icumhur 
Ruzvclt So ·1yet birliğile Finlan
diya hükümetlerine bir mesaj 
göndererek barbarlık hareketi
ne tevessül etmiyecdderi ve 
açık şehirlerle sivil halkı bom 
bardıman etmiyecekleri hakkın-
da her iki hükümetten söz İS· 
temiştir. 

Sovyetlerin Fiolandiyaya te
cavüzü bütün Amerika mahafi
linde derin bir infial tevlit et
miştir. 

Ayan ve mümessiller meclisi 
azaları arasında büyük bir tesir 
uyandırm;ştır. Mümessiller mec
lisi ilk içtimaında Amerika hü
kümetıoin Sovyet Rusya ile dip
loması mürıasebctleri kesmesi 
teklif edilecektir. a. a. 

çalışılmaktadır. etmiştir. 

Hereke istasyonur da bir 
tren kazası oldu 

Ankara, 1 - 30 teşrinis&ni 
perşembe güoil saat 6,5 de He· 
reke istasyonunda vukubulan 
tren kazası etrafında alakadar 
makamlarca yapıl.rn resmi tah
kikata göre hadise şöyle ol
muştur. 

Hereke ishsyonundaki mar
şandiz kataı ına Yarımcadan He 
reke istikame:tine gelen Ankara 
Haydarpaşa yolcu tre ni arka
dan çarpmıştır. Müsademe neti
cesinde beş yük vagonu hasara 

• 
uğramış ve makine drayman 
yapmıştır. 

Hasarzede vagonlar altında 

kalan bir yağcı ölmüştür. Yolcu 
treninde hasu ve insanca zayi
at yoktur. 

Hat knpaom ış olduğundan Hay 
darpaşa - Ankara ve Ankara -
Haydarpaşa yolcuları aktarma 
edilmiştir. 

Yol öğleden sonra açılmış ve 
trenler normal şekilde seyrü se
f c re b.ışlamıştır. 

lisi toplantısı 
Ahkara, 1 - Büyük Mıllet 

Meclisi bugüu Şemseddin Gün
altayın riyasetinde toplanarak 
devlet demiryollnra ve limanları 
umum müdürlü~ıle posta ve tel
graf umum müdürlüğünün 1935 
yılı hesabı katilerine a.it kanun 
layihalarını müzakere ve lcabul 
etmiştir. 

B ·Jndan sonra ruznamede mev 
cut vekiller heyetinin verilen 
salahiyete istinaden idbal edi 
len sanayide müstamel iptidai 
maddelerle makine alat ve ed
va t yedek parçalarının gümriik 
resminden istisnası hakkında o 
lan kararlarının iktisat vekili
nin hu1urile müzakeresi tasvip 
olunarak toplantıya nihayet ve· 
rilmiştir. Meclis pazartesi günü 
toplanacaktır. 

. ..... - ..... ,!r.• •· d 



YOZ ı 2 

Mevsim Hastalıklarından : 

KUŞPALAZI 
/ (Difteri) 

-Dünkü sayıdan devam-

Bu devre ancak boğazdan a · 
hnan ifreza mikroskop mua)e
cecıi yapıldıktan soura labora
tuvar teşhisi i:e anlaşılır. 

Boğaz muayenesinde kızarmış 
ve şişmiş bademcikler üzerinde 
veya boğazın arkasında beyaz 
veya kül •renginde leke görü
lürse hastalığın ilerlemeğe yüz 
tuttuğu anlaşıhr. Bu devrede 
hastalar yutkunmakta güçlük 
çekerler, ağız fena kokar, bo
ftaz ve burunda kuruluk bisse· 
dilir. 

Şiddetli vakalarda basta ya.,. 
runun yüreği bir kaç gün zar-
fında hastalığın zehirine ( tok· 
sin ) dayanamıyarak durur. Ba-
zı difteri hastaları da asfeksi
den ( nefeı hkamıısmdan ) ölür
ler. Buna " zebha ,, diyoruz. 

lhtil4tları 
Boğaz ve burundaki difteri 

çocuğun boğazını tıkayarak ne
fes aldırmaz, o zaman basta 
dudakları morarıp sesi kesilerek 
ölebileceği gibi difteri mikrop· 
larının toksini kalp adeleleri, 
böbrek, beyin ve sinirler üzeri
ne tesir ederek felç (kötürüm ) 

. ve körlük de yapabilir. 
Kuşpalazı esnasında çocukta 

her hangi nefes darlığı ha
sıl olursa ibmal edilmemeli, 
hemen boğaz mütehassı bir dok
tora muayene ettirilmeli, şayet 
boğulma tehlikesi varsa nefes 
borusu delinerek açılan yerde~ 
nefes alması temin edilmelidir. 

Tedavisi 
Kuşpalazı olduğu şüphe edilen 

çocukları derhal doktara mua
yene ettirerek şafi serumu yap· 
tırmakla kurtarmak mümkün
dür. 

Doktor böyle bir çocuğun bo
ğazından hemen ifraz alarak 
devlet tıp müesseselerine veya 
husulli müesselere gönderip mu
ayene ettirir. Eğer hastalığın 

seriri arazları tamam ise hemen 
serum tedavisine başlar. Labo 
ratuvar araşhrmsında mikrop 
bulunduğu sabit olursa serum 
tedavisi ıiddetlendirilir. 

ra şırınga yerinda kırmır.ılık 
hasıl olursa çocuk kuşpalazın~ 
müsteit demektir. 

Çocuklarımızı difteriye karıı 
korumak için difteri a,ı!ı (ana
toksin) yaptırmamız liz1pıdır. 

5 yaşından 6 yaşına kadar 
olan çocuklarda hastalığa isti
dat % 60 oisbetindedir. 

5-10 yaşına kadar çocuklar
da bu istidat azalır ve nisbet 
% 35 e düşer. 

Her ana ve babanın yavrula• 
rına daha ilk yaşların da difteri 
aşısı yapbrmaları çok yerinde 
bir harekettir. Küçüklüklerinde 
aşı olmıyanler ilk mektebe gi
derken vaya bu mekteplerde 
yapılacak umumi difteri aıısı 
zam;rnında aşılanmalıdular. 

Hastalığa karşı diğer korun
ma çareleri batında temizlik 
gelir. Bu da burun ve boğazı 
damla ve gargaralarl-!- temizle.
mek, hasta olan evleri ıiy.aret 
etmemek, hastaların yanlarına 

gitmemek, mikrop taşıyan por
törlerle temas etmemek ile 
mümkündür. 

Hasta, evde tedavi ediliyor· 
sa odasına ancak bir kişinin 

girmesi lazımdır. 

Hasta iyi olup nelcabat dtv
resiode boğaz ve burunda mik
rop kalmad~ğı anlaşıldıktan son
ra mektep ve mahalle arkadaş · 

ları ara!lına karıfmasına müsa
ade edilmekle de koruoulur. • 
Nekahat devrinde boğaz ve bu
runda mikrop olup olmadığını 

ar2ştıracak laboratuvar yoksa 
ihtiyat olarak 30 gün geçmeden 
hastayı kimıe ile temas ettir
memelıdir. 

Hastanın silmüğii, tükrüğü ve 
kusmak suretile ifraz ettiii şe~
ler mikroplu olduğundan kullan· 
dığı mendil, yediği kap ve di· 
ğer eşyalar sodalı !U ile ka~
natılmak ve yattıfı odayı fenni 
şekilde temizlemekle hastalığın f 
sirayeti önüne geçilebilir. i 

Difteri ne kadar erken teş
hi!ı ve tedavi edilirse ölüm teh
likesi de o kadar azalD?ış olur. 
Hele hastalığın ilk g-ününde an- 1 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez 1 
Hıfzıssıhha müessesesi korunma ı 
için difreri aşısı ve tedavi için ı 
şafi difteri serumunu ber an 
hazırlamakta ve icabında yur
dun her tarafına taze olarak 
göndermektedir. 

O halde: 
titoksik serum şırınga edilirse 
ölüm tehlikesi hiç yoktur. 

Serum tedavisine hastalı ğın 
ikinci günü başlanırsa ölüm 
tehlikesi % 6 ya çıkar. Serum 
tedaviı1ine bastelığm beşinci 
günü başlanırsa ölüm tehlikesi 
% 50 ye çıkar. 

Kuşpalazı, görülüyorki şifası 
kabil olan bir hastalıktır. Yeter 
ki hususi serum hastaya ilk gün
ler inde tatbik edilmiş olsun. 

Di/teriden na$ıl korunulur? 
Her çocuk kuşpalazına tutu

labilir. Bilhassa küçük yaştaki 
çocuklarda bu istidat daha faz
tadır. 

Bir çocuğno difteriye yakala
nıp yakalanmıyacağt Dr. Şıkın 
bulduğu teamülle pek kolay 
anlatıla bilir. 

Bu tecrübe şu suretle yapılır: 
Difteri toksininden pek az bir 
miktar çocuğun derisinin içine 
şırınga edilir. 24-48 saat son-

l - Hasta çocukların boğa
zında kırmız ılık, beyaz leke ve· 
ya zar varsa derhal doktora 
götürülerek hemen muayene et-

. tiriniz veya doktoru e.inize ça · 
ğırınız. 

2 - Difteri şüphesi olduğun-
da laboratuvar teşhisini bek~e-

1 meden doktorun tavsiye ettiği 
, d ifteri serumunu yaptırıoız. 
1 
1 ~ - Difteri salgını 9lıun ol· 
masın bir ya_.şından beş yaşına 

1 kadar olan çocukları difteriye 
1 karşı aşıJatınız . 
1 4 -· Küçük çocuklara pastö• 

1 
rize edılıntmiş veyahut kayna
tılmamış 'silt içirmeyiniz. 

5 - Difteri olan yerleri zi
yaret etmeyiniz, bu gibi yerlere 
yavrularınızı götürmeyiniz. 

6 - Difterili çocuklar müm- • 
kün olursa bir hastaneye ''eya j 
dispansere yatırılmalıdır. f 

7 - Difterili hastaları he- 1 

A.YDIN SAYI t.97 
- ==t'7: 

Hayat pahalılığı 

Etrafında hazırlanan 
raporlar 

RADYO 
.. . 

Dahiliye Vekaleti, bundan 

bir müddet evel hayat pahalı
lığı etr~fında alınan ve alınmak-

ta olan tedbirlerle, ibtikirla 
yapılan mücadeleler etrafında 

vilayetlerden mufassal maluqıat 
i~temişti. Vilayetler, Vekaletin 

bu isteği üzerine hazırladıkları 
raporları peyderpey Vekalete 

göndermektedirler. Bütün ra
po: far geldikten sonra tetkike 

başlanacak ve bu tetk.klerdr.n 
alınacak neticelere göre yeni 

kanuni tedbirler alımp ahoma

ması kararlaştırılacaktır. 

-~--

Belediyelerimizin -
Yeni teşkilat kadroları 

Yeni barem kanununa göre 

hazırlanmı, bulunan belediye 

lerin teşkilat kadroları İcra Ve- • 

killeri heyetince tasvip olup

mu,tuı. Dahiliye Vekaleti, be

lediyelerimizin yeni kadrolar1nı 

mahallerine sevketmiye batla
mıttır. 

~·-

Eski barem kanu-
•• nuna gore 1 

1 
25 lira ile tayin edilmiş 1 

- ---
olanların vaziyeti 

Eıki barem kanunu mucibin

ce 25 lire asli maaıla memuri
yete tayin edilmiş olan bir kı· 

CUMARTESİ 2/12/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

13.30 •Program ve memleket 
saat ayarı. 

13.35 Ajans ve meteoroloji , 
haberleri. 

13.50 Türk müziği 
Çalanlar: Reşat Erer, Cevdet 

Kozan, Refik Fersan, Kemal N. 
Seyhun. 

Okuyan Müzeyyen Senar 
1 - Osman Beyin hicazkar 

peşrevi 

2 - Arif bey - Hicazkar ,ar 
kı ( Bir balet ile süzdü yine 
çeşmini dildar) 

3 - Udi Mehmet - Hicazkar 
şarkı (Seni candan severim) 

4 - 0Jmao Nihat- H.cazkir 
şarkı (Ellere uzaktan bak bana 
yakın gel) 

5 - R~ıat Erer - Keman tak 
simi 

6 - Suzinak şarkı (Görünce 
gerdanında çifte b . li) 

7 - Suzinak saz semaisi 
8 - Hüzzam türkü (Alıverin 

bağlamamı) 

9 - Bursa halk türküsft 
14.30 Müzik ( Riyaseticumhur 

bandosu: Şef İhsan Künçcr 
1 - Franz von Blon: Marf 
2 - Ricbardz : İspanyol rap

sodisi 
3 - G. Pares: Rişilt uvertürü 
4 - P. Vellones : Prelüd ve 

Hint dansı 1 

15.15-15.30 Müzik (D .. ns mü 
ziği PJ) 

18 00 Pıogram sım yüksek mektep mezunları

nın maaş\arının yeni barem ka
nunile 30 liraya çıkarılması bll 

1ı müracaatları mucip olmuştu{. 

Bu müracaatları nazarı dikkate 

alan Maarif Veklleti eski ka

nuna göre 25 lira ile tayinleri 

icra edılmit o\anların maaıları

nın 30 liraya çıkarılması husu

suda Maliye vekildi nezdinde 

teşebbüılude bulunmuştur. 

l Askerlik hizmeti 

Maarif Vekaletinin bu talebi, 

haber. alcLğuwu göre, Maliye 

Vekaleti ta~afından tetkik ol.an
maktadır. 

sırasında 
İşlenen suçların infazı 

Askerlik ·hizmetini ifa sıra
sında işledikleri suçlardaD do
layı askeri mahkemelerce mab-

küm ed'1eolerin askerlik sıfat
ları zail olduktan sonra kalan 
cezalarını umumi ceza evlerin
de tamamlamaları kararlaşmıt
tır. 

--~· ·-

' rvtualllim mekteplerine alı-

18.05 Memleket saat ayarı 

ajans ve meteoroloji haberleri 
18.25 Müzik ( Radyo caz or• 

kestrası ) 
19.00 Türk Mü2iği 
Çalanlar: Vecihe, Reşa t Erer 

Cevdet Kozan, Ruşen K<t"". 
1 - Okuyan Muzaff. r hkar 

1 - Arif bey - Hicaz şarkı 
(Şadeyledi bu gönlümü) 

2 - Hictı z şarkı (Ne bahtım 
dır ne yari bi aman) 

3 - Riza bey - Hicaz şarkı 
(Gamzeden hançer takınm .ş) 

4 - Refik Fersau-Hicaz ıar 

kı ( Mahmur ufuklarda batan 
gün gibi) 

S - Arif bey · Hicaz ıarln 
(Aman d.ğlar canım dağlar) 

2 - Okuyan Radife Erten 

1 - Sefahattin Pınar - Eviç 
şarkı ( Göz yaşlarınız kalbime 
toplanmış) 

2 - İshak Varan - Eviç şar• 
kı (Son ayrılığın matemi) 

3 - Nikogos • Ferahna1( şar 
kı (Bir tıflı yosma eda pelc) 

4 - ·Halk türküsü (Esmer bu 

gün ağlawıı) 

3 - Okuyan Mefharet Sağ· 

nak 
1 - Udi ~hmet,.. Hicaz tar 

lu (Recayı vasi için ol gülizare) 
2 - Hicaz türkü ( Yüril dil· 

ber yürü öı:nrümüo varı) 
3 - Hicaz türkü (Eli gözle• 

rioe kurban olduğum) 
4 - Hicaz türkü (Sarı kur

dele) 
20.00 Konuşma 
20.15 Türk müziği ( Korıtık 

prograt:D) 
Çalanlar: Hakkı Derman, Şe- · 

rif İçli, Hasan Gür, Hamdi Tok 
ay, Basri Üfler, ZtW.tü. 

21.00 Müzik (Küçük orkestra 
Şef Necip Aşkın) 

22.00 Memleket saat ayarı 
ajanı haberleri, ziraat, haberleri 

22.15 Konuşma ( Ecnebi dil
lerde) 

22.45 Müzik (Cazband - Pl) 
23.25-23.30 Yarınki program 

ve kapanış 

ilin 
Maarif Vekaletinin bu talebinin 

kanuni menuata göre isaf e· 
dilmesi iktiza etmektedir. Mali
ye V ~kal eti bugOnlerde ceva· 

nacak yatılı talebe 1 Aydın Belediye el~k-
Muallim mekteplerine alına- 1 trik müessesesinden 

bıoı Maarif Vekiletice bildire
cektir. 

cak parasız yatılı talebeya ait 
Birinci kanun 1939 tarihiuden 

ikinci listenin bazırhğına maarif 
vekaletince devam olunmakta- itibaren devairi resmiye ve mü-
dır. Liıte önümüzdeki bnfta esse!lattan gayri hususi abone-

lere ait e~ektriğin belicr kilovatı 
içinde vekilin tastikından çıka-

o.en bulımdukları yerlerdeki 
sıhhat dairelerine haber: veriniz. 

cakhk. 23 kuruşa ve sanayi motörleri· 
nin sufedecekleri elektriğin be· 
her kilovatı 15 kuruşa çıkarıl

mıttır. Muhterem abonelerimizin 
malumu olmak üzere ilan olunur. 

Eski zamanlarda bir çok yav
ruları kırıp gt>çiren ve çocuk
larm büyük düşmanı olan kuş 
palazı bugün hem korunması 

hem de tedavisi mümkün olan 
bir hastalık olmuştur. 

İşte koruyı.:cu tababetio za . 
feri .. 

Belediye encümenlerinin 
ceza tayini salahyeti 
Belediye enciimenlerinin ceza 

tayini hususunda haiz oldukları 
salabiy:etlcri gösteren 1608 nu
maralı kanuna ek bir kanun 
projesi hazırlanmaktadır. 

: ........................................................ : 
ı A 'YDINDA : ı 
: ı : ı 

ı Ankara Palas i 
! Memleketin en ucuz en temiz en rahat en konförlü otelidir t • • • 
ı Hüküı:nel cadduinde Aydoğdu mağazası üzerinde : · 
: ............... ~ .. ~ ....................................... ~ j 
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- ·-· Abone ıeraiti -·· ····ı 
Yıllığı her yer içıo 6 lirıa. f 
Alb ay lığı 3 JiradJr. , 
3 aylığı 150 kuruttur. f 

idare ye:-i: Aydında C . H. f 
P. Buımevi. i 

gueteye ait ·,azıJıu ic;in ! 
• yaı1 i~leri uıüdürlüğüne, ilin- ! 
lar için idare nıüdürlüjtün• f 
-nürua ... t f'dilmelidir. i 

.................. ............. ·-····· ... ········ 
lmtlya~ ıt=ı.hibi ve Umu111i N'etrlyatJ 

Müdürü : Eleuı Mf!oJreı 

Baa1ldıii'ı yer 
CHP Baaımevl 


