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Büyük -Millet Meclisi Türk -Sovyet müzakere-; 
}eri sona ermek Üzere · Dikili felciketzedeleri için 300000 lira

Parti kongreleri 
başladı 

Cumhuriyet Halk Partisinin 
ocak kongrelerine dünden itiba• 

B. Saraçoğlu ile Romen hariciye nazırı 
arasında bir mülakat yapılacağı 

haber veriliyor 
Moskova, 16 - Öğrenildiği

ne göre Sovyet Türk konuşma
ları neticeye yaklaşmaktadır. 

guliyetlerinden ileri gelmiş bu
lunmaktadır. 

Bükreş 16 - Tilrkiye harici· 
ye vekili B. Saraçoğlu ile Roman· 
ya hariciye nazırı B. Gafenko 
arasında ya Köstencede veya 
Karadenizde bir mülakat yrpıla
cağı ve bu mUliketın Türkiye 
hariciye vekilini memleketine 
götüren gemide vukubiılacağı 

Türkiye Hariciye Vekili Bay 
Saracoğlu ile Sovyet Hariciye 
komiseri Bay Molotof arasında 

başlayan mihakerelerin bir ne· 
ticeye vardırılamamasının müş· 
külattan mütevellit olduğunu zan 
etmeğe mahal yoktur. 1 tahmin edilmektedir. Romen 

mahafılinin kanaati Moakova 
görüşmelerinde Türkiyenin, milt
ttfiklerinin menafiine aykırı biç 
bir teklifi kabul etmediği mer· 
kezindecir. 

Müzakerelerin gecikmesi Al
man hariciye nazırı Von Rib · 
bentropun Moskovayı ziyaretin
den ileri gelen taahburlarla Sov ' 
yetlerin Baltık denizindeki meş 
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İZMIRDE 
Pasif korunma tecrübeleri tam bir 

muvaffakiyetle neticelendi 
İzmir 16 - Bu sabah lzmir

de, Bornovada ve Karşıyakada 
pasif korurama tecrübesi yapıl
mıttır. 

Dokuz tayyareden mürekkep 
bir hava filosunun Değirmen

dere üzerinden İzmire geldikle
ri canavar düdükleri ve hoper· 
lorla halka ilan edilmiş ve sa
at 10,36 da hava filosu bükii· 
met konağı üzerinden Karşyaka 
ve Bornova istikametine doğru 
getmişlerdir. Bu esDada filo, 
hükumet konağına yangm, tah· 
rip ve gaz bombaları a mıştır. 

Hükumet konağıoda çıkan 
yangını mahalli vasıtalarla sön
dllrmek mümkün olamadığından 
belediye itfaiyesine haber ve
rilmiş ve derhal yetişen itfaiye 
yangını söndürmüştür. Yarala
nan beş keşi imdadı sıhhi oto
mobili ile hastahaneye sevk 
edilmiştir. 

Filo ayni zamanda kışlaya da 
iperit gazı atmış ve biç kimse~ 

Belediyenin cenaze' 
otomobili geldi 
Beledizeoin izmirde yapılmak

ta olan ' yeni cenaze otomobili 
ikmal edilerek dün lzmirden Ay· 
dma getirilmiştir. Bu otomobilin 
şasısı 1250 liraya satm alınmış 
ve üzerinin karoseri de 600 li· 
raya yaptırılmıştır. 

Öğrendiğimize göre belediye 
bu otomobil ile cenaze naklinin 
ne suretle temin edile~eği hak
kında bir talimatname hazırlı
yacak ve. bir ücret tarifesi ya· 
pacaktır. 

ye zarar vermeden gaz temiz· 
me teşkilitları tarafından temiz .. 
lenmiştir. Bundan sonra karşıya
ka istikamete geçen filo kartı· 
yakaya da gaz, tahrip ve yangın 
boml>alan atmııtır. 

Zekinin kahvesi yıkılmlf ve 
iskele karşısında Davudun kah .. 
vesinde yankın çıkmıştır. Tay
yrrelerin attığı iperit gazını 

gaz temizleyici ekipleri temiz
lemiştir. 

Bornovada Nusretia hanında 
yangıo çıkmışse da derhal sön .. 
dürülmüştür. Tayyarelerin attı· 

ğı yangın bombalarından hii
biimet konağında yangm çık
mıştır. Nusretin kahvesinde bir 
kişi yaralanmıştır. 

Alarm işareti vaktinde veril· 
diği için hiç bir telaş ve karı· 
şıklık olmamış herkes s6kunet
le sığınaklara çekilmişlerdir. Bu 
tecrübede biitün müfrezeler ve 
servisler tam bir muvaffakıyetle 
itlerini görmüşlerdir., 

Parasız yatılı 
talebeler 

Parasız ve yatılı Lise ve Or· 
ta okullara kaydedilmek üzere 

açılan imtihanlara bu sene 4498 
talebe girmiş ve bunlardan 340 
talebe muvaffak olarak kabul 

edilmişlerdir. İmtihanda muvaf

fak olan 340 talebe arasında 
Aydından Feyzi KarJyel, Selim 

Çuhacı, Ziya Akçeıu, Ümit Al· 
tıolaf, Mümtaz Köşkdereli oğlu 

ve Şükran Güngör vardır. Teb· 
rik ederiz. 

lık fevkalade bir tahsisat kabul etti ren vilayetin her tarafında bat
lanmıştır. Ocak kongreleri ikin-

Ankara 16 - Büyük Millet 
Meclisi bugüa reis vekili Refet 
Canıtezin reisliğinde toplanmış

tır. 

Celsenin açılmasını müteakip 
söz alan Maliye Vekili Fuat 
Airalı;~ meclise gelen evrak me
yanında bulunan ve biri yeni· 

den ihdas edilen bilyilk elçilik
lerin maaşlarına ait taadül cet· 
veli, diğeri de zelzeleden müte· 
enir olanların ihtiyaçlarına sarf 
edilmek ilzere 300 bin liralık 

fevkalade tahsisat verilmesi 
hakkındaki kanun llyibalarrnın 
mBstacelen müzakerelerini iste· 
mit ve kabul edilmişıir. 

Btıyük elçiliklere ait kanun 
layihası kabul edildikten sonra 
zelzeleden müteessir o\acaklara 
yapılacak yardım hakkındaki 

kanun layihasının müzakeresine 
geçilmiştir. 

Söz alan bazı hatipler bu yar 
dımın yerinde olduğunu söyle
mişler ve bu civar halkının ma· 
ruz kaldığı f dike ti hafifletmek 
için Zıraat Bankasının tazyik 
yapmamasını temenni etmişler
dir. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekili Hulusi Alataş ile başve
kil Rdık Saydamın bu mevzu 
etrafında verdikleri izahattan 

sonra kanunun heyeti umumi
yesi üzerindeki müzakere kafi 
görülerek maddelere geçmiş ve 
maliye vekaletinde açılacak fas· 
la 300 bin lira tahsisat konul
ması kabul edilmiştir. 

Meclis Pazartesi günü içtima 
edecektir . 

ci teşrin ayının 15 inde ve na· 
biye kongreleri de sonunda bit
miş olacaktır. Yeni parti nizam· 
namesicde yapılan tadilat mu· 
cibiDce şimdiye kadar iki sene
de bir yapılmakta olan kaza 
kongrelerinin her sene yapılması 
kabul edilmiş olduğundan ki· 
nuuuevel ayı içinde de kaza 

j kongreleri ya~aktır. 

1 Parti kaza idare 
heyeti toplandı 

Lik müsabakaları 

Parti kaza idere heyeti evel· 
ki güo avukat Süleyman Eray
dmın reisliği altında yaptığı 
haftalık mutat toplantısında Ay
dın merke1 kazasına bağlı na· 
hiyelerin lto !lgre gilnlerini tes
bit etmiştir. Kaza idare heyeti
nin tesbit ettiği kongre gilnleri 
vilayet idare heyetinin tasdikine 
arzolunacaktır. 
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Pazar günü spor alanında yapıldı 
Belediye daimi en

cümeni toplandı 
Senenin lik müsabakalarana 

pazar günü Aydın spor alabın
da baılanmışhr. 

lık maç, ıaat on dörtte Sü
merapor ile Sökespor kulüpleri 
arasında yapılmış ve 11 · 1 Sü
me:sporun galibiyeti ile bitmiş· 
tir. 

ikinci maç, saat on altıda Ay
dın spor ile Çinespor kulüpleri 
arasında yapılmıthr. Neticede 
Aydınspor 7 O galip gelmiştir. 

Haftaya pazar günü Sümer
sporla Aydınspor ve Sökespor 
ile Çiae spor kulüpleri karşıla
şacaklardır. Aydınsporla Sümer
ıpor takımlarıoın maçı çok he· 
yecanlı olacaktır. Çünki her iki 
takım aynı derecede kuvvetli
dir. Bu maç için şimdiden spor 
meraklıları arasrnda heyecan 
başlamıştır. 

Atletizm müsabakaları neti · 
celeri: 

100 metre sürat koşusunu: Bi
rinci Nevzat Akıncı 11 5, ikinci 

Tayinler 
Yeniden kadroya ilave edilen 

üçbin kuruş maaşlı memleket 
hastanesi eczacılığına eczacı 

mektebinin 938 senesi mezunla
randan Müşerref Gökpınar· tayin 
edilmiştir. 

~· 

Yeni mühendislerimiz 
Nafia Vekaleti, teknik okulun 

eylül devresinden mezun olan 
genç milhendislerimizin tayınle
rini yapmıştır. 

Bunlardan Nihat Şenalp ve 
lıyas Vargün Aydın su işleri 
dördüncü şube kısım mühendis
liğine. tayin edilmişludir. 

Kernal, üçüncü Fatih Biltekin. 
600 metre koşuyu: Birinci Ra

sim Çetiner 1,38,9 ikind Tah
sin, üçüncü Riza. 

Tek adım atlama : Birinci 
Kemal Tanyeri 6,09, ikinci Ke
mal Önlü, Üçüncü Fatih Bilte
kin. 

2000 metre tahammül koşusu: 
Binci Rasim Çetiner 6,44 dakika 
ikinci Tahsin, üçuncü Riza. 

300 metre sürat koşusu : Bi
rinci Fatih Biltekin 41,5 ikinci 
Kemal Önlü, üçüncü Kemal Tan
yeri. 

Y6ksek atlama : Birinci Ke
mal Önlü 1,50 metre, ikinci 
Kemal Tanyeri, üçüncü Fatih 
Bil tekin. 

200X 4 bayrak yarışı l ,52,S 
dir. 

Belediye Daimi Encümeni dlln 
Belediye reisi B. Etem Mendre .. 
sin reisliği altında haftalık mu
tat toplantısını yapmıştır. Encü· 
men bu toplantıda belediyenin 
dahili işlerine ait bazı evrakı 
tetkik ederek karara bağlamı,, 
belediye tenbih ve yasaklarrna 
aykırı baraketleri görüld6ğün
den dolayı haklarında zabıt va
rakası tutulmuf olan muhtelif 
suçluları hafif para ceıalarile 
cezalandırmıştır. 
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Bölge heyeti 
.toplandı 

Beden terbiyesi bölge idare 
heyeti vali Sabri Çıtakın riya· 
seti altında mutat haftalık top· 
lantısını dün akşam yapmışbr. 

Nazilli pamuk üretme çiftliği mü
dürlüğünün pamuk çiftçi

lerinden ricası 
Akala J?amuğu ekim bölgesi bulunan Aydın, Denizli, Muğla, 

Antalya, İzmir, Manisa, Bahkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, 
Tekirdağı, Kırklareli, İstanbul, Kütahya, Kocaili, Bilecik, 
Eskişehir, Çorum ve Çankırı vilayetlerindeki pamuk çiftçile· 
rinin, tohumluk fidanlar seçüp mahsullerini iyi pamuklardan 
ayrı olarak burdurmamışlarsa tohumluklarını muhitlerindeki 
Ç\1 çır evlerinin iyi pamuklnrından şimdiden tedarik etme· 
leri lazımdır. Bu suretle iyi ve ilk toplanan çekirdekli pa
muk mabsuliinün çekirdeğinden ayni zamanda ucuz fiatla 
tohum tedarik edilmiş .,ıur. Hatta lüzumlu tohumun iki ka
tını tedarik etmek de daha ihtiyatlı bir tedbir olur. 

Nazilli pamuk üretme çiftliği tarafından tohumu tebdil 
edilecek bölgeler mevsiminde bildirileceği cihetle bütün pa
muk çiftçilerinin hiç bir şayiaya inanmayarak tohumluklarını 
şimdiden bir tarafta hazır bulundurmalannı ve ıslak olmayan 
havadar bir yerde muhafaza etmelerini ehemmiyetle tavsiye 
ederiz. 
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Seyahat notları : 

Am rikadan dönüş 

Amerikadanberi içinde seya· 
bat ettiğimiz muazzam Kont 
Dasavoya vapuru Fransanın Kan 
şehrinden ayrılınca İtalyan sa· 
hillerhi takip ederek Ceneveye 
geldi. Burada vapur altı saat 
kalacaktı. Biz bu fırsattan isti· 
fade ederek şebri dolaşmak is· 
tedik. Bir kısım arkadaşlar da 
bir grup yaptılar. Biz 9 kişi 
idik. İki otomobil kiraladık. iki 
saat gezinti için yüz lirete pa· 
zarlık ettik. Bizim para ile on 
banknot ediyordu Yani bir o· 
toı:nobil için iki saatta beş lira 
ve saati 250 kuruşa geliyordu. 
Bahalı değildi. Otomobilci ben· 
zınm İtalyada bahalılıiından 
bah!etti. Gideceğimiz yer yokuş 
ve yüksek idi. İtalyanın bu şeh· 
ri deniz kenarında gayet müs
tahkem idi. Deniz seviyesinden 
başlıyarak beşyüz metreye ka
dar yükseldik. Arkadaşlar bana 
ön tarafta şoförün yanı başın

daki yeri verdiler. Gezdiğimiz 
yerler hakkında şoförden izahat 
alarak onlara terceme edecek· 
tim. Bir aralık otomobiller mu
azzam bir binanın önünde dur
du. Bunun bir kilise olduğu an· 
laşıhyordu. içeri girdik. Haki
katen dışarıdan göründüğü kadar 
içi de albn yaldızlı süslü pek eski 
bir zamana ait gotik mimari 
tarzında idi. Muazzam sütunlar 
adeti Ayasofyayı andırıyor. 
Oradan yine otomobiller ile 
umumi meyda1ılıklardan geçdik 
büyük bir m~ydanlık ortada bir 
havuz ve havuz ortasında Kıral 
Emanoilin heykeli vardır. Ora· 
dan tedrici bir surette otomo
biller mahalleye girdiler. Evler 
muntazam ve caddeler çok iyi 
giderken şoför bize tepelerdeki 
top mevzilerioi gösterdi. Şehrin 
müdafaası için sarp tepeler ü
zerine istihkamlar yapılmıştı ve 
bir çok yerlerde telsiz telgraf 
merkezleri görünüyordu. Oradan 
doğruca asri kabristanlığa git
tik buradaki asarı mimariye 
hayran olmamak kabil değil. 
Dönüşte şehrin pazarını do

laştık yine v.ıpurumuza döndük. 
Vapurumuz buradan hareket 
etti. Roma sahillerini takip e
derek sabahleyin Napoliye çık
tık. Napoli Ceneve kadar bü · 
yük ve ayni umanda Ceneve 
kadar işlek bir liman. biz daha 
vapurda iken işittiğimiz müna
sebetsiz bir hal bizi heyecana 
sevk etmişti. Programda ağus
tosun on altısında fstanbula 
muvasalatımız kararlaşmıştı. Sa
ati satine yerimize dönmemiz 

Natta acentesinin teminatı muk
tezasından iken vapur komiser
liğinin bize verdiği son bir ha
bere göre yedi gün !onra yani 
ağustosun yirmi ikisinde ancak 
ldanbula varabileceğimiz anla
şılıyordu. Bu hal grubumuz içi
ne yayılınca herkesi heyecan 
kapladı. Hakkımız da var. Çün· 
kü içimizde vaktinde mektepte 
ispntıvücı,tt edecek muallimler, 
atelyesi sekteye uğrıyarak bir 
iki yüz lira zarara girecek diş
çi doktorları ve bükümetin res-

Hulusi Agdınoğlu 

mi doktorlara memurrlar, bayan
lar vardı. Hepimiz birleşerak 
komiserliğe müracaat ettik. 
ltalyan mülizimi yalnız bir iki 
kişinin mümessil olarak gelme· 
sini istedi. Aramızdan iki üç 
kişi gittiler. Kendisinin bir şay 
yapamıyacağından ve Ceneve· 
ye muvasaJatta beJki bir iş ya
pabileceğini söyledi. 

Biz de Ceneveye çıkar çık

maz müracaat edecek idik. 
İçimizden bazıları da halyanın 
harp dolayısile Napolide yedi 
gün kalmamızdan şüphelenmiş· 
lerdi belki da bu kasden yap1l 
mış bir me!lele olabilirdi. İstan
bula telgraf telgraf çekerek 
Natta ıirketioi protesto ettik. 
Tehire uğramadan ltalyadan 
geçebileceğimiz haberini aldık. 

Napoliye iner inmez biz yine 
eski yolumuzu takiben Brendi
ziye gelecek idik. Borada tari
hi bir şehir olan Napolinin ta
rihçesini yazmadan geçemiyece· 
ğim. Çünkü Napoli kadim bir 
şehirdir. İptidaları Yunanilere 
ait olan bu şehir sonraları Ro
malılara intikal etmiş bunun 
için Yunan ve Roma asarı um
raniye!İ müşahede olunmakta
dır. 

İtalyan arkeoloji ilmi diyorki! 
Napoli Güm civarında eski 

Yunaniler tarafından tesis edil· 
miştir. Eski ismi Pakles Polis 
yani eski şehir demektir. 

Buranın tesisi Miladı lsadan 
yediyüz sene eveldir. Şu hesap
ca 2639 sene evvel tesis edil
miı bir memlekettir. Bura aha
lisi uzun müddet Yunanilerin 
seciye ve adetlerini mubafrza 
etmiştir. Romalıları buraya cel 
beden yegine amil ikliminin iti
dali ve t.abiatın güzellikleridir. 
Bir çok şehirler inşa etiler. Bun· 
ların içinde en meşhuru timdiki 
Oiu şatosunun yakınmda Eşya 

dağının eteklerinde Logullos 
şehri idi. Burası evciden bir do
kalık iken kraliyet olmuş, kra
liyetin payıtahtı olarak şöhret 
almıı ve istila devirlerinde bile 
taravet ve güzelliğini kaybet· 
memiştir. 

Bir çok istilalara maruz kalan 
Napoli Fransızlardan Borbonlar 
ve daha sonra da Bonapartın 

eline düşmüıtür. 1860 senesinde 
Garibaldi bütün ltalya ittihadını 
vücude getirdiği zaman ittihada 
dahil olmuştur. İtalya iltihadıoın 
Karbonarı cemiyeti ilk defa bu
radan doğmuştur. 

Burada eski Yunan ve Roma 
medeniyetinin izlerine rast geli 
nir. Hili ayakta duran eski şa
tolar ve tiyatrolar vardır. 

Napolide türistleri en ziyade 
alakadar eden mevzu müzeler
dir. Milli müze bunların en ebem
miyetlisidir. Avrupa arkeoloji 
müzeleri içinde en zengin mü
zelerden olup balvetleri Here
külanum ve Pompei asarıatikası 
ile doludur. Pazar günleri antre 
meccanendir. Sair günler saat 
9 dan 16 ya kadar açıktır. Du
huliye beş İtalyan liretidir ki 
bizim para ile elli kuruş eder. 

Bu müzeden başka Napolide 

AYDIN 
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ı Bu ders yılı iç ·.n 1 Biçki ve Dikiş Yurdu hiç maırafsız talebe yetiıtireceğini 
4I söz verir. Pariıin en son kabul ettiği napoliten metodlar kı· ı 
e sa bir zamanda biçki, dikiş, 7apka, çicek, boya, hasır işleri 
411 kısa bir zamanda öğretilmektedir. Layikiyle hayatlarını kur· 
ti tarmak istiyenlere talebe kaydına başladığını bildirir. Fazla D 
4111 izahat almak istiyenler Yurt direktörlilğüne müracaat ede· a 1 bilirler. 1 
CI ' ADRES: Gazi Bulvarı Biçki Dikiş Yurdu sakak 7 it 
41 S. DiKER • 

(2) Pa. - Ça. D ..... ., . .-
Birinci artırma Temdit 

Mıntakası Tarihi Günü Tarihi Günü 
Aydın merkez ye köyleri 24/10/939 Salı 28/10/939 Comar. 
Köşk nahiyesi ve köyleri 26/10/939 Perşenbe 2/11/939 Perşen. 
Karahayıt ,, ,, 28/101939 Cumartesi 2/11/939 ,, 
Korapınar ,, ,, 2/11/939 Perşenbe 7/11/939 Salı 
Germencik ,, ,, 4/11/939 Cumartesi 7/11/939 ,, 
Koçarlı ,,sarıçay-güdüşlü7/11/939 Sah 11/111939 Cumar. 
Koçarlı Tekeli-Halilbeyli 8/11/939 çarşaoba 11/111939 ., 
Koçarlı çakmar· çakırbeyli 9/11/939 Perşenbe 16/11/939 Perşen. 

VakıfJara ait zeytinliklerden merkez kazasına ait olanların 
939 mahsul satış günlerile birinci artırmada talip çıkmıyacakların 
temdit tarihleri işbu cetvelde yazılıdır. Muvakkat teminat % 20 
ve satış bedeli peşin ve açık artırma suretiledir. Arbrmaları 
Aydın vakıflar idaresi merkezinde saat 10 da başlanaceaktır. 
Temdit müddetinde de talip çıkmıyan mahsullerin satışları pazar
lıkla yapılacaktır. Diğer kazalara ait satış giinlerile bu bapta 
fazla malümat almak istiyenlerin Aydın ve kazalardaki vakıflar 
idarelerine müracaatlara. 10 14 17 (41) 

: .................................................. <++••: 

1 Nazilli Çelikel biçki, f 
1 dikiş yurdu ! 
ı ı 

i BU DERS YILI İÇİN i 
i Nazilli muhitinde bir hayat ve iş yuvası olarak Maarif i 
ı Vekiletinin tensibile açılmıştır. Yurdun tahsil müddeti ı 

ı iki senedir. Yurdu ikmal eden kızlarımız başlı başına yurd ı J açmak için kauuni salahiyeti haizdir. Atıl ve tenbel olmaktan f 
ı kurtulmak ve bayatını kazanmak istiyen kadın ve kızlaramız ı 
ı için bu en iyi fırsattır: Elinin emeğile geçinmek cemiyette bir ı 

ı mevki almak ve biç kimseye muhtaç olmadan hayatta refah ı i istiyen kadmlarımızın bu fırsatı kaçırmam'lları lazımdır. ı 
ı Şahsi faidelerinizi temin ve yurd sevğinizi ispat için evler· i 
ı de iısiz oturmaktan ve çok az masrafla benliğinize ve : 
ı hürriyetinize sahip ve baldm olmak f•rsahnı buluyorsunuz. ı 
ı (18) Sa. Cu. ı 
: ........................... 4 ............................ : 

x:: 

müze Martino, müze Flanjiyeri, 

milze Kapodimon, müze Deflo

ridyana ile sanayi müzeleri de 
vardır. 

Martino müzesinde Baruk ve 

Şartirozun anıtları vardır. Bu 

müzede duhuliye yoktur. FJan

jiyeri müzesinde eski asarıatika 

mobilye eşyası ile tablolar ve 

porselen mamulatı vardır. Salı, 

perşembe ve cumartesi günleri 

açıktır. 16 hazirandan 15 eylüle 

kadar kapalıdır. 

Bunlar dan başka sekiz on ka • 

dar büyük tiyatrosu ve bir kaç 

tane eski krallara ait saraylar 

ve meşhur kiliseleri vardır. Bile

bisto meydanında birinci Ferdi

nandın at üzerinde heykeli na
zarı dikkati cclbeder. Velhasıl 

Napoli şu son on senedenberi 
modern bir şehir olmuş, ve Av

rupanın en işlek limanlarından 
maduttur. 

lıan 
Kiralık depo 

Aydıo hükümet caddesinde 
Aydoğdu mağazasının yanındaki 

büyük depo kiralıktır. 110 met· 
re murabbaı olan bu depo, ma
ğaza, kahve, lokanta olmağa 
müsaittir. Arzu edenler Aydoğ
du mağazasına müracaat etsin
ler. 

:........ Abone ıeraiti ........ : 
: Yıllığı her yer için 6 lira. f 

Altı aylıtı 3 liradır. • 
3 aylığı ıso· kuruştur. i 

idare yeri: Aydında C. H. i 
1 P. 8a11mevi. i 
i gazeteye ait yazılar için i 
! yau İfleri müdürlüğüne, ilh- i 
• 1 . . id -d- ı- - ı ; ar ıçın are mu ur utune : 
i 'llÜru-aa.t cdilmelidfr. ! ............. .................................... ·······. 

imtiyaz: ıahlbl ve Umumi N~ı,rlyat 
Müdürü ı Etem MeudrH 

Buıldıiı yer 
C H P Ra••m•"' 

1 

SAYI ı '" 

RADYO 
SALI 17 /l 0/939 

ANKARA RADYOSU 

1 

DALGA UZUNLUGU 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kca. 

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk müziği 
Çalanlar: Vtcihe, Ruşen Kam, 

Cevdet Kozan, 
1 - Okuyan Muzaffer İlkar 
1 - Vasilinin kürdili hicaz

kar peşrevi 
2 - Lemi - Kürdili hicazkir 

şarkı (Gül gibi dolaşırsın) 
3 - Selahattin Pınar - Kür

dili hicazkar şarkı ( Neden sev 
dim o zalim kadmı) 

4 - Cevdet Kozan· Ud tak 
simi 

5 - Rahmi bey - Kürdili hi· 
cazkar şarkı ( Sana ey canımın 
canı efendim) 

6 - Leyla hanım· Kürdili hi 
cazkir şarkı ( Çeşmanrn göster 
de) . 

7 - Kürdili hicazk1r saz se 
maisi 

2 - Okuyan Melek Tokgöz 
1 - Nevres - Muhayyer şarkı 

(Gün kavuştu) 
2 - Refik F ersan • Mahur 

şarkı (Kirpiğine sürme çek) 
3 - Udi İbrahim - Şehnaz 

şarkı (Süzüldükçe güzel gözlerin) 
13.30 14.00 Müzik ( Karııık 

progrıım Pl. ) 
18 00 Program. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik ( Dans müziği 

Pi.) 
18.55 Konuşma (Halk iktısat 

saati ) 
19.10 Türk müziği 
Çalanlar: Vecihe, Ruşem Kam 

Cevdet Kozan 
1 - Okuyan Radife Erten 
1 - Rahmi bey - Bayati şar 

kı (Gül hazin sünbül perişan) 
2 - Rdik F ersan • Hicaz 

şarkı (Göğsümden kaçıp gittin) 
3 - Hicazkar şarkı ( Bana 

hemdcm eyleyen) 
4 - Selibattio Pınar ·Hüzzam 

şarkı (Seviyordum onu ruhumda 
kanarken yaralar) 

5 - İshak Varan - Hüzzam 
şarkı (Kaç yıl seni ben) 

2 - Okuyan Necmi Riza 
1 - Arif bey - Suzinak şarkı 

(Bir dilki esiri gam olur) 
2 - Arif bey - Kürdili hicaz 

kar şarkı ( Düşermi şanına ) 
3 - Asaf bey - Kürdili hi

cazkar şarkı ( Buan dalarım o 
güzel çehreye) 

4 - Suphi Ziya • Kürdili hi
cazkar şarkı (Bir gamlı bazan) 

5 - Kürdili hicazkar sitro 
19.50 Konuşma ( Ormanları· 

mızı tanıyalım ve koruyalım) 
20.05 Türk müziği Klasik pro· 

gram. 
Ankara radyosu küme ses ve saz 
heyeti, İdare eden: Mesut Cemil 

21.00 Konser takdimi. Halil 
Bedii Yönetken 

21.15 Müzik ( Radyo orkes
trası: Şef Hasan Ferit Alnar) 

22.00 Memleket saat ayarı 
22 00 Ajans, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
22.20 Serbest saat 
22 30 Müzik ( Cazbant PJ. ) 
23.25 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

Polis beyannameleri kaydına mahsus defter matbaamızda satılır 


