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Sayısı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİY ASI HALK GAZETESİ Sayısı : 100 Para 

Büyük Millet Meclisinde 1 Finler 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel Rana Ruslardan 15 bin 

T arhanın istizahına cevap verdi esir almışlar 
Ankar3, 6 - Büyük Millet 

Meclisinin bugünkü topla.ntısın 
da İstanbul mebusu Ali Raoa 
Tarhanın yeni ders ve müzake· 
re saatlerile mektep kitapların
daki yanlışlıklar ve ders • pro
gramları hakkında verdiği sual 
takririne, Maarif vekili Hasan 
Ali Yücel uzun izahat vermiş 
ve takrir sahibi Ali Raoa Tar· 
han verdiği izahattan dolayı 
Maarif vekiliae teşekkür etmiş 
tir. 

Bllndan sonra ruznameye ge

çile rek Büyük Mıllet M~cli.sinin 

939 eylül ayı hesap maz~..ı tası 
müzakere ve kabul edilmiş ve 

Türkiye ile Estonya a • asındaki 

kliriog anlaşmasında değişiklik

ler yapılması hakkındaki layi · 

hanın birinci müzakeresini yap· 

mıştır. 

Meclis c.ıma günü toplanacak-
tır. a. a. 

Finlandiya resmi ebliği 
Loadra, 6 - Finlandiya res

mi makamatının tebliğine göre, 
Kareli berzahında Finlandiyalı· 
lar lağım ve kara torpi ı leriyle 

64 Sovyet tankını tahrip etmit
lerdir. 

Fılhakika bu arazi motörlü 
bir orduya ağır zayiat verdire
cek şekildedir. 

Esasen bu arazide tuzak, la
ğım ve kara torpilleriyle dolu- ' 
dur. Bu keyfiyet Pravada gaze-
tesinin cephedeki muhabiri ta
rafaodan da t c! )İt edilmiştir. 

Finlandiyalılar Rusların dom · 
dom kurşuna kullandıklarını tes 
bit etmişlerdir. 
Ladoıa gölünün şimalinde ya 

Almanlar 

Kara Kovide g c nçleri 
tevkif ediyorlar ..... , 

Londra, 6 - Deyli Ekspres 
gazetesinin Bükreş muhabiri 
bildiriyor : 

Buraya gelen Polonyalı mül · 
tecilerin ifadesine rağmen Kara 
Koside milliyetçi olduklarından 
ekseJisi mektepli olmak üzere 
300 genç Polooyalı tevkif edil· 
miştir. 

pılan muharebede topçu kıtaları 
çok faaliyet göstermişler ve 3 
kanunevel pazar günü on Sov
yet tankıodan s~kizini tahrip 
etmişlerdir. 

Finlaadiyalılarııı tuttukları e
sirlerin ifadelerine göre, bunlar 
ancak üç aydaoberi askeri biz 
mete alındıklarını ve bir aydır 
talim ve terbiye gördüklerini 
söylemişlerdir. 

Rusların iaşe teşkilatmın da 
gayri muntazam işlediği anla· 
şılmıştır. 

Kareli berzahında 6 Sovyet 
tan! ı kara torpilleriae çarparak 
harap olmuştur. 

Sovyetler~ 

Fin ordusunu ikiye böl· 
mek istiyor 

Londra, 6 ( Radyo) - Fin
landiyadan son gelen haberlere 
göre: 

Sovyetler Finlandiyaya karşı 
iki noktadan taarruza başlamış· 
lardır. Sovyet plinıoın Finlan
diyayı ikiye ayırmak olduğu 
zannedilmektedir. 

~· 

Geştapo ajanları tarafından 
ihbar edilenler derhal kurşuna 

dizilmişlerdir. Diğerleri de baş· 
ka şehirlerde oturan arkadaşla
fl'IJD isimlerini vermek için iş
kenceye konulmuştur. a. a. 

1
Büyiik Sovyetlerle 
Küçük fakat cesur Finler 

-:ııoıE-

Peşte, 6 - Macar mebusan 
meclisinde maliye kanununun 

m zakeresi esnasında hariciye 

P k• J nazırı, son beynelmilel hadise· orte iZ petro ler hakkında izahat vermiş Vf: 

b 1 Avrupada büyük Sovyetlerle 
men a arı küçük ve cessur Finlandiya a-

JngiJiz ve Portekiz serma- rasında bir harp patladı demiş-

d 1 f d 
tir. 

ye ar arı tara ın an Mebuslar Finlandiyalıları şid· 

Stokholm, 6 - Helsinldden 
gelen bir haberde Finlandiyalı
lar Ruslardan 15 bin esir almış· 
lard1r. 

Ruslar iaşe hususunda mühim 
sıkıotı çekmektedir. Zira Fin· 
landiyalılar tabliye ettikleri yer 
lerdeki er zalu ya götürmekte 
veya imha etmektedirler. 

Helsiokide dün bankalar ye· 
niden açılmıştır. 

~ 

.. lsveç 
Finlandiyaya yar

dım etmezse 
Helsinbi, 6 - İsveçin , Finlan 

diyaya maddi ve mane\'İ yardım 
edeceği kanaati vardır. 

Gerek İsvef ve gerek diğer 
lskandinavya mahfillerinde fs
veçin tereddüdü çok vahim te· 
lakki edilmektedir. 

Finlandiyanın tehdıt tehlikesi 
karşısında İsveç kısa ıaman i
çinde Finlandiyaya yardım et
mediği takdirde İsveçin bütün 
dünyadaki p~reştişini tamir ka· 
bul etmez şekilde kaybedecektir 

·~· 

İngiliz Avam 
Kamarasında 

Londra, 6 - Avam kamı:ua
sında işçi partisi lideri Atliy, 
Finlandiyanın Milletler cemiye
tine müracaata İngiltererıin teş
vik edip etmediğini sormuş ve 
başvekil Çemberlayn cevap ve· 
rerels: Finlandiya kendi teş e b· 
büsile hareket etmiştir demi:ştir. 
~ 

Almanya ile Romanya 
arasında müzakereler 

yeniden başladı 
Bükreş, 6 - Almanya ile Ro 

manye arasındaki ticaret mü-
zakeresi kabine buhranının hi· 
tamından :>onra tekrar başla
mıştır. 

Alman ticaret heyeti reisi 
Glodyos. matbuata bey~natta bu 
lunarak müzakereden iyi bir ne 
tice elde edileceğini ilave et· 
mekte olduğunu söylemiş ve 
müzakerenin ben üz iptidai saf· 
hada olduğunu gizlememiştir. 

En büyük müşkülat mark ile 
ley arasındaki farktır. Mawafi 
Almanlar Lir markın 50 ley O· 

larak tesbit edecek bir itilafa 
varaca~larını ümit etmektedirler işletilecek detle alkışlamışlardır. a. a. 

Londra, 6 (Radyo) - Por· ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tckizde bulunan vasi petrol ma
denleri İogiliz ve Portekiz Ser
ma vedarları tarafıodan taşkil 

ediJ. n bir şirket tarafından iş· 
letil aeğ • başlanmıştır. Madt-n
ler bulunduğu mıntaka 250 ki
loa etre murabbaıdır. Daha zen
gin dan.arlar araşhrılma!.ma 
başlaomıştır. 
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Köy bürolarının nazarı dikkatine: 
Yüksek Dahiliye Vekaletinin göndermiş olduğu formül 

d.ıhiliode vilayet köy bürosu şefliğinin tashihinden geçen 
v c> ihzari mühim malumatları bulunan 940 seneci köy büt-
çdfl"i matbaamır.cl.t basılmaktad!r. Pek yakında il<mal cdi· 
lect~ l<tir. 

".f 

Sovyet - Fin harbi 
Sovyetler ağır hezimete uğradılar 
Londra, 6 - Finlandiya umu· 

mi karargahından gelen haber
lere göre, Sovyetler Jarmi böl
ge~inde c\'reyan edeıı muhare-
bede ağır hezimete uğramışlar 
dır. 

Gerek bu bölgede ve gerek 
Kareli mıntakasında Finlandiya 
k ı taa tı sabile d ğru ilerlem ş
lerdir. 

Petsarnoya yeniden takviye 
kıtaatı ~etmiştir. Bir müddet· 
tenberi derpiş cdılen taarruz 
için Sovyetlerin gönderdikleri ı 

bu takviy~ kıtaları gayrı kafi-
• dir. 

Kopenbag, 6 - Sovyet bil· 
kümeti, İsveçin Sovyetler nez· 

dindeki Finlandiya menafiini bi· 
maye hususunda vaki teklıfleri· 
ni reddetmiştir. 

Sebep olarak, Sovyet'erio Fin 
Jaodiya hükümetioi tanımadık
larını ve bu ittbarla bu hükü
metio menafiini himaye mese· 
lesinin mevzuubahs olamıyaca· 
ğını ileri sürmektedir. 

Fin istiklalin,in 21 inci yıldönümü 
Fin tayyarecileri Sovyet tayyaı e meydanına yaptık· 

1 

lan bir taarruzda 60 Sovyet tayyaresini tahrip ettiler 

L~>ndra, 6 ( Rad)'O )- Bugün 
Fin istiklalinin 21 inci yıl dö· 
ntimüdür. Fin milleti azim ve 
metanet:e Ru, taarruzuna mu· 
kavemet etmektedir. 

Fiolandiyadaıı gelen haberlere 
göre Fin tayyareleri Mormansk 
daki Rus tayyare meydanına 

bir taarruz yaparak 60 Rus 

1 
tayyaresini t::\brip etmişlerdir. 

Son Kareli berzahında yapı· 
lan harpte 60 Rus tankının tah
rip edildiği ve bir müsademede 
iki bin Rus askerinin telef ol· 
duğu bildirilmektedir. 

lsu boruları geliyor.Tst~syon köprüsü 
Orta ve Cuma mahalleler ine 

ait su borularının geçen. ağustos 
avmın sonlarında Almanyadan 
Moravya isminde bir vapura 
yükletilerek yola çıkarıldığını 
fakat Almanlarla İngiliz ve 
Fransızlar arasında b'arp başla
ması sebebile vapurun kAybol
duğunu ve nerede bulunduğunun 
biHnemediğini evdce yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre harp 
sebebile fspaoya limanlarına il· 
tica eden Moravya vapuru ge
çen bafta İzmi re gelmiş ve be 
lediyemize ait su borularını fz. 
mir gümrüğüne çıkarmıştır. 

Müteahhit şirket Dah liye ve
kaleti belediyeler imar heyetine 
müracaat ederek mukavele mu
cibince bu boruların gümrük 

resmirıdeo istisnası için icap 
eden • muameleain yapılmasını 

ve gümrükler umuırı müdüriye
tile İzmir gümriik müdüriyetine 
emir verilmesini istemiştir. 

Filitrc cıha zı da bu vapura 
yükledilmiş olduğundan borular
la beraber fil itrenin de İzmir 
giimrüğüoe çıltarıldığı tahmin 
edilmektedir. 

1 
1 İngilterenin mühimmat 
siparişi 200 milyon sterlin 

1 

Londra, 6 (Radyo) - Harbin 
başlangıcındarıt!eri şimdiye ka 
dar Britanya btikümetinin sipa· 
riş ettiği mühimmat ve techiza· 
tın bedeli 200 milyon stcrlinge 
baliğ olmuştur. 

Harpten evvel sipariş edilen 
bir milyon tonilatoluk ticaret 
gemısı ınşa projesi de genişle· 
tılmekted•r. 

• 

Dün sabah, lzmirdeo gelen 
8 inci işletme müdürU yüksek 
mühendis B. Galip ile Belediye 
reisi B. Etem Mendres yükse\· 
tilmek üzere açılmakta bulunan 
i:.tasyon kökrüsünü tetkik et· 
mişlerdir. 

Öğrendiğimize göre işletme 
müdürü yüksek mühendis B. Ga· 
lip bu köprü üstünün beton ile 
örtülmesini muvafık bulmuş ve 
emrini vermiştir . 

Ayrıca, iki köprü arasında 

açık bulunan kısının da beledi
yece örtülerek büyük bir mey
dan haline getirilmesi içın lazım 
gelen bazı malzemenin temini 
hususund:l valimiz sayın Sabri 
Çıtağın teşebbüse ge çtiğini mem 
nuciyctle öğrendik. 

~--

Elektrik memuru 
Mühim bir ~aza geçirdi 
Belediye elektrik memuru Ah· 

met Buluş dün tamir edilmek 
üzere açılmış olan istasyon köp 
riisünün başına konulmuş olan 

ı kırmızı işaret lambasınıa yan· 
madığını görerek sebebini an
lamak için muayene etmek iste· 
miş, havanın rutubetli olmasın-
dan kendisini elektrik cereya
nına kaptırmış ve baygın bir 
halde yere yuvarlanmıştır. 

Ustasının cereyana kapıldı· 
ğını gören muaviı>i Mehmet Dö
\'er, Ahmet Buluşu müşkillAtla 
kurtarmıştır. 

İngiliz kralının teftişleri 
Londra, 6 ( Radyo ) - Bri· 

tanya kralı altıncı Corc, Fran· 
sadaki İngiliz ordusunu teftişe 
devam etmektedir . 
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ORTAOKUL 
Ve Lise talebelerinin devam saatları 

ve besleme tarzları 
Ortaokul. ve Lise talebelerinin devam saatları ve besleme 

terzlarını tetkik etmek için Maarif Vekaleti Üniversite profe· 

sörlerinden mürekkep bir komisyon teşkil etmişti. Komisyonun 

Maarif Vekaletine takdim ettiği raporunu aynen neşrediyoruz: 

Sayısı bir milyonu geçmiş bu
lunan terbiye ordumuzun fikir 
ve beden sağlığı içersinde ve 
muasır pedegoji csas!aı ı dahi
linde yatiştirilmesi için planlı 

bir mesei proğramı hazırlamak 
üzere toplanan Maarif Şürasın
da maktep hıfzıssıhhası da e· 
hemmiyetli yer almıştır. 

Mekteplerimizde öğretimden 
iyi ve kuvvtli neticeler almak 
ve proğramlarm çok fazl.ı yük
lü olması dolayısile günlük ders
leri vaktinde hazırlamıyarak 
imtihan zamanlarında yorucı.1 

bir şekilde çalışmak mecburiye
tinde kalan ve bu yüzden sihat
lerini dahi tehlikeye koyan ta
lebeleri metodlu ve plinh ça
lışmaya alıştırmak için şüra ders 
vekilleri proğrammda bazı ta
dilata karar vermiş ve dersle
rin başlama zamanlarını bir 
saat kadar erken almak ve ders 
zamanlarını da kırk beş daki
kaya indirmek suretile dersleri 
öğleden evvel toplamayı tasvip 
etmiştir. 

Şuranın bu isabetli kararını 
mektep bıfzıssıhhasının istilzam 
ettirdiği sağlık ve psikoloji du
rumunda tahlil eden komisyo
numuz tetkikatta şu neticelere 
olmuştur: 

Gündüz yorulan her şahıs 
yorgunluğunu gidermek için 
uykuya muhtaçtır. Her yaşın 

uykuda geçireceği saatler aynı 
değildir. 13 - 18 ycışındaki orta 
ve lise devresindeki gençlerin 
muhtaç oldukları uyku zamanı
nı en az 9 saat olarak kal:>ul 
edilmiş olduğuna göre kalkma 
zamanı ile yatış saati bu fizyo
lojik ihtiyaç göz ö:ıünde bulun
durularak teıbit edilmiş, yatılı, 
yatısız ve çift tedrisat yapan 
orta ve lise okulları için ilişik 
yirmi dört saatlik müşterek 
prllğram vücude getirilmiştir. 

Bu proğrama göre ortaokul ve 
liselerimizdeki derslerin bütün 
diğer memleketlerde olduğu gi
bi sabah sekizde başlama sı yu
karı da arzettiğimiz sıhbi esu
lardan çok faydalı görülmüştür. 
insan cemiyetinde görülen te
rakki ve tekamül hamleleri ba
kımından da milletimiz çok ça
lışması lazımdır. 

Bu da ancak her ferdin bün
yesinin müsaadesi nisbetinde 
azami bir surette çalışması ile 
mümkilndür. Bu imkan da çocuk-

' luk yaşından itibaren bu tarzda 
bir çalışma itiyadı almakla te
min olunabilir. Esasen memle
ketimizin mühim bir kısım balkı -güneşle kalkar ve yatar, gün-
düzün bol ziyasından istifade 
eder. İstikbal erken kalkanla
rındır sözü fizyolojik ve sosyal 
ihtiyaçların bir ifadesidir. Uy
ku ile dinlenmiş ve sabah er
kenden uyanmış bir dimağın 

mesai mahsulü daima daha kuv 
vetli v~ isabetlidir. Araştırma

lar gece yarısından evelki uy 
lkuoun daha dinlendirici ve ço · 

cuklarda neşıvünemayı daha ko· 
laylaştırıcı vasıflarda olduğunu 

göstermiştir. Binaenaleyh çocuk
larımızda, yaşlarının icap ettir
diği saatlerde ebeveyinlerini bek
lemeksizin yatıp kalkmalarını te 
min etmekle hem fert ve hem 
de cemiyetin umumi sıhhatine 
en büyük hizmet edileceğini ka-

• bul etme\< lazımdır. Bir çok 
memleketl~.rde büyüklerin bile 
en geç olarak geeenin on birin
de yattığı görülüyor. Bu suretle 
memleketin umumi sağlık ve re· 
fahrna hizmet edilmiş olur. Bi
nffnaleyh bü tün bu cihetlerden 
ortaokul ve liselerde tedrise tın 
eski senelere nazaran bir saat 
e ı1 el başlama ıı ı sıhhi ve sosyal 
bakımlardan daha faydalıdır 

• 
Komisyonumuz ortaolrnl ve li-

selerimizdeki saat pro~ramlnrı
nın ayni bir sistemde olmasını 

faydalı gördü. Yalnız bazı [l;ev
zii sebepler dolaynıile ( ı klim, 

mevsim, nakil vasıtaları) bu s n· 
atleri biraz ileri veya geri al
mak icap ede.bilir. O zaman da 
b11 tadilatın yapılması için Ma
arif Vekaletinin miisaadesini al· 
mak işlerin iyi ceryan etmesini 
temin için şarttır. 

Bu proğrama göre yabh ve 
yatısız talebenin ders ve ders ' 
dışı zamanları, yaşayış tarzları 
dahi birbirine benzetilmiştir. 
Bütün· ortaokul ve liselerde sa
bahları saat sekizde ders erin 
başlatılması ve her bir dersin 
kırk beş dak:ka devam etmesi 
ve dersler arasında on dakika 
teneffüs temini ve 101

/ 2 radde
lerinde 20 dakikalık teneffüs 
enıası:ıda basit bir kahvaltı 
{mesela biraz ekmek peynir ve 
y tereyağı çaysız) yatılı mt:k-
t plerde ayrıca saat beşte kab
vealtı (çays1z) verilmesi uygun 
görülmüştür. Proğrama göre 

dersler saat 12.35 de sona ere
cekt!r. Günlük dersleri hazırla-

mak için öğleden soDra çocuk
lara 3 saat ayrılmıştır. Cumar
tesi günleri öğleden sonra tatil 
olduğu için cumartesi proğra-

mında ortaokul ve liseler ara
sında ve bilhassa çift tedrisatlı 

ortaokulların ders zaman~arıoda 
bazı tadilat yapılması zarureti 
basıl olmuştur. 

Yalnız prensip olarak çalış
ma için ayrılan zamanlardan 
başka vakitler için ve vazifele 

ri veıilmemesine, matematik 
gibi ağır derslerin sabah saat
lerine konulmasının temennisine 
ve cumartesi öğledeo sonra ve 

pazar günleri çocukların tam 
dinlenmelerine hasredilmesinin 
sıhhi zaruret olduğuna işaret 

işaret edilmesine karar veril
miştir. 

- Sonu var -

1mtlyaz .ahlbl ve Umumi N,,şrlyat J 
MlMürü : Etem Menrlre• 

P.a • ıldı,,, yer 

C H P Ba.ımevi 

AYDIN 

939 · YILI 
Ulusal Ekonomi ve Artırma 

haftası programı 
1 - 939 Ulusal Ekonomi ve Arbrma haftası 12112/939 

• 
salı günü başlıyarak 18/12/939 pazartesi günü bitecektir. 

2 - Haftanın açılması münasebetile, Ankarada Başveki
limiz sayın Dr. Refik Saydamın verecekleri açış nutukları, 

Halkevi boparlörlerile ilin edilerek Aydında da haf ta baı
lamış olacaktır. 

3 - Milli ekonomi, sanayi ve mahsullerimizi alakadar 
eden dövizler, haftanın devamı müddetince alan ve cadde· 
lerde asılı bulunacaktır. 

4 - Kahvelerde müşterilere, evlerde misafirleı e hafta 
içinde tercihan milli mahsullerimiz ikram olunacaktır. 

5 - 12/12/939 günü saat 20 de Halkevi salonunda bir 
köylü ve halk gecesi tertip olunacakhr. 

A : istiklal marşı . 
B : Milli ekonomi, sanayi ve zirai kalkınma hareketleri 

hakkında bir konferans. 
C : Haftayı alakadar eden bir sinema filmi. 
6 - Onuncu Ekonomi ve Yerli mallar haftasının ilk pa

zarına rastlıyan 17112/939 pazar günü tezahürat yapılacaktır. 
A : Saat 14 ten itibaren Sanat, Orta, İlkokullarının 3, 4 

ve 5 ioci sıoıf talebelerile bütun cemiyet ve mOessesat men
supları ve halk Halkevi alanına gelmeğe baş\ıyacak, saat 
14,30 da toplanmış bulunacaklardır. 

B: Top~antıya Halkevi bandosu da iştirak edecektir. 
C : Alanda inzibat ve yer gösteTme işi, emniyet ve bele

diye zabıta memurları tarafından temin olunacaktır. 
Ç : Saat 14,30 da, alana konulacak halk kürsüsü yanında 

ayrıl a cak mahalde İlbay, komutan, askeri, adli, mülki erkin 
ve memurlar)a belediye reisi umnmi ve şehir mtclisi, parti, 
h ~ lkevi, cemiyet ve müessesat ve bankalar erkanı yerlerini 
alacakl a rdır. 

D : Bunddn soora tören başlıyacaktır. 
istiklal marşı, 
Ulusal ekonomi kurumu adına söylev, 
Sa oat, Orta ve ilkokullar adına üç söylev veya ıiir. 
E : Söylevlerden soora okul talebeleri, ekonomi şiarlarile 

bir geçit resmi yaparak şehir içinde dolaşacaklardır. 
7 - Hafta icinde her gün saat 17,30 da Halkevi hopar

lö· lerile, ulusal ekonomi kurumu taraf mdan birer konferans 
v •rilecektir. 

8 - Milli iktısat, saaayi ve zir ai kalkınmaya ait şiarlar 
Aydıo gazetesile her gün neşrolunacaktır. 

9 - Bu program davetiye yerinedir. 

.......................................................... • • 
: AYDINDA: i : . 
I Ankara Palas i 
t Memleketi~ en ucuz en temiz en rahat en konförlü otelidir. • : ı 
• Hükümet caddesinde Aydoğdu mağazası üzerinde : : . . ........................................................ . 

ilin 
Na~illi belediyesinden: 
12/12/939 taribioe rastlayan 

salı günü saat 14 de Nazilli be· 

lediye ihale encümeninde eksilt 

me komisyon odasında ( 42318) 

lira 84 kuruş bedeli keşıfti Na

fia vekaletince musaddak Nazilli 

kasabası elektrik şebeke ve 

transf.trmatör ve tesisatı 2490 
sayılı kanun hükümlerine göre 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 

konmuştur. 

Muvskkat teminat miktarı 3173 

. 
lira 91 kuruştur. 

Fenni şartnameleri, proje, ke· 
şif hülasası ile buna müteferri 

diğer evrak 6 lira mukabilinde 
Nazilli belediyesinden ahoabilir. 

isteklilerin teklif mektupları 
en az 30 bin liralık bu işe ben-

.zer iş yaptıklarına dair nafıa 

idaresinden almış olduğu vesi~ 

kalara istinaden ihale tarihi..
den 8 gün evvel alınmış ehliyet 

ve 939 yılına ait ticare odası 
vesikal arını havi zarflarİnı 12/ 

12/939 sah günü . saat 14 de 
kadar Nazilli belediye encüme-

nine gelmeleri lazımdır. 
29 15 30 8 (71) 

Köy bürolarının nazarı dikkatine: 
Yüksek Dahiliye Vekaletinin göndermiş olduğu formül 

dahilinde vilayet köy bürosu şefliğinin tashihinden geçen 
ve ihzari mühim malümat bulunan 940 senesi köy büt
çeleri matbaamı7.da basılmaktad1r. Pek yakında ikmal edi
lecektir. 

SAYI 702 

......... _.._ ................. ... 

l Babalar :·her doğan çocu- l 
' ğa bir kumbar ,, f 

{ . Ve her kumbar.ıya her gün t 
~ bıraz para. ~ 
l . Çünkü kumbara: En emin ~ 
l sıgorta. f .. .......-.............. ..., .......... . 

RADYO 

CUMA 8/12/939 

., 
1 

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. (Pl.) 

13.45· 14.00 Müzik ( Karışık 
program Pi.) 

18 00 Program 

18.05 Memleket saat ayarı 

ajans ve meteoroloji haberleri 
1 18.25 Türk müziği (Fasıl he
yeti) 

19.10 Konuşma 
19.25 Türk Müziği 

L Çalanlar: Hakkı Derman, Şe

rif İçli, Hasan Gür, Hamdi Tok 
ay. 

1 - Okuyan Mustafa Çağlar 

1 - Hicaz peşrevi 

2 - Selihattin Pınar - Hicaz 

ısrkı (Sızlayan kalbimi sev) 

3 - Şevki bey . Uşşak ,arkı 

( Bu dehrin germü serdinden ) 

4 - Şevki bey - Uşşak şarkı 
(Bir katre içen) 

5 - Hicaz şarkı ( Ateşi su-
.zanı fırkat yakh cismi canımı) 

6 - Hicaz saz semaisi 

2 - Okuyan Radife Erten 

1 - Haşim bey - Bestenigar 

şarkı ( Kaçma mecburundan ey 
ahuyi vahş\) 

2 - Enderonlu Hü!nÜ · Bes

tenigar ıarkı (Çok sürmedi) 

3 - Eviç türkü (Şabane göz 
ler şahane) 

4 - Halk türküsü ( Haticem 

saçlarını dalga dalga taramış) 

5 - Halk türküsü (Ekin ek
tim çöllere) 

20.10 Temsil 

21.10 Müzik ( Radyo orkes

trası: Şef Hasan Ferit Alnar) 

1 - G. Rossioi : il Sıgnor 
Bruscbino operasından uvertür 

2 - L. von Beethoven : Se
kizinci seofoni, Fa majör 

3 - K. Atterberg : Yaz ge
cesi danslar 

22.00 Memleket saat ayarı 

22.00 Ajans, ziraat, esham, 
kambivo - nukut borsası (fiyat). 

22 20 Müzik Pi. 

22.50 Müzik (Cazband • Pı) 

23.25-23.30 Yarınki program 

ve kapanış 

:···-··· Abone teraiti ···-·ı 
: Yıllığı her yer ıçin 6 lira. İ 

Alb aylajı 3 liradır. . 
3 aykğı 150 kuruştur. ! 

. ld:m~ yeri: Aydında C. H. ~ 
: P. Basunevi. : 
: ra:ı:eteye alt yazıJar için i 
: ya:ıı itleri müdürlüğüne, ilin· f 
i lar için idare müdürJii,iin• ; 
: .,,Ürftu:ıt .-dilm.-!idir. . . ..... ············ .....•...................... -·· 


