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Büyük Millet ·Meclisi 
1 

Bazı devairin hesap mazbatalarını ka- 1 

bul etti. Meclis 1 il. teşrinde toplanacak J 

Ankara 23 - Büyük Mil
let Meclisinin bugün Şemsettin 
GOnaltayın riyasetinde yaptığı 
toplantının, Millet Meclisinin 
1939 yılı T emmuı ve Ağustos 
ayları heıabı hakkındaki maz
bataya ittda keıbetmiş ve An· 
kara ıehri imar, de~et hava 

yollan umum müdürlilğiiniln, 

hudut ve sahil sıhhiye umum 
müdilrlOğünüo, tahlisiye umum 
müdürlliğiloün 1935 yılı hesap
larına ait mazbataları kabul et
miıtir. Meclis öoümüıdeki içti
maını 1 ikinci teşrinde yapa-
caktır. a. a. 

Meclis Parti Grubu 
Hariciye Vekilimiz , Saraçoğlu Grup 
içtimaında Moskova müzakereleri 

hakkında izahat verdi 

• 
lngilte~e hükümetimize 
Altmış milyon 

kredi 
İngiliz 
açıyor 

liralık bir 

-----
Ankara - 23 Royter ajansı

nın salahiyettar mabfellerden 
öğrendiğine göre, lngiltere pek 

yakında Türkiyeye 60 milyon 
logiliz liralık bir kredi vere
cektir. 

İngiltere ayni zamanda Türk 
ihracatının en büyük kısmını 
mas edecektir. 

Bu husustaki müzakereler, 
muıhedenio akdile neticelenen 
g6rüşmeler esnasında yapılmıt-
tır. a.a. 

Garp Cephesinde 
Almanlar yaptıkları bir taarruzda 

boş siperlere girdiler 
----------------

Pariı, 23 - Royter ajansın· 
dan: 

Fransız baıkumandanlığı par· 

sız ordusunu kuşattıklarını zan
nettikleri halde boş siperleri 
bulmuılardır. 

Ankara, 23 - Parti Grubu ı 

umumi heyeti bagDn Bilyük Mil
let Medisi umumi heyeti içti· 

Moskova müzakereleri hakkında lak bir sevkülceyt bareketile 

t Alman erkinıbarbiyeainio biltün 
Bu vaziyet Almanları Ren, 

Mozel, Sar civarında su basmıf 
mıntakalarda bırakmaktadır. 

izahat verdi ki memleket ara· 
planlarını bozmuştur. 

smdaki dostluk, taati edilen fi 1 
kir vuzuh ve sarahati ve kar- şgal etmekte bufuadukları Paris, 23 - Havas ajansı as 

maından sonra saat 15,30 da Fransız hatlarına karşı aenit keri harekat bakk,nda aıajıda· 
H S L b 'ılıklı beyanat umumi heyetin e 

reis vekili asan aa:anın aı- · 1 t mı·kyasta bir taarruz hazırlı yan ki teblig" i neıretınektedir. mtı:mnuniyeti.oi mucıp o mut ur. 
kanhğıada toplanmıştır. iki saattan fazla silren iza- Almanlara karşı başkumandan Almanlar yeni mevzilerine 

RuzaamP.de yalnız Moskova battan sonra bazı hatipler söz Gamlen bu hatları bir gecede yerleşince kartılarmdaki kuvve-
seyabatinden avdet eden bari- aldılar. tabliye ettirmiş ve cephede sa· tlerin vaziyeti bakkıoda yeni 
ciye Yeklli Ştıkr& Saraçoğluaua Hariciye vekilimiz suallere dece iki tabur askerle l'Öıterif mal6mat elde etmete çahımak-
izabatı vardı. Celsenin açılma- ve izahlara cevap verdi. harbı yapabilecek kadar mil- tadırlar. 
sıaı müteakip Şükrü Saraçoğlu Saat 18,30 da celseye son himmat bırakmışhr. Fakat Almanlar bu hatların 
yirmi gliadenberi devam eden verildi. a. a. Bütün •tıklar yerli yerinde ancak çevresini anlayabilmiıler-

• f\- duruyordu. Almanlar, Fransız dir. 

'Hı·tıer lngı·ıı·z ve Fransız- hatlarının iki gilndür boş oldu- Fransızlar da ayni maksatlar· 
ğunu taarruz hareketi çıktığı la pusu hareketleri ve ketif 
zama~ anlıyabilmilşer ve Fran- faaliyetine tetebbiis etmektedir 

ları ezdikten sonra 1

8 
.. 
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Pol~nyadan Kızılları ~tarak mustakıl ı nın ikinci haftası 
hır Ukranya devletı kuracakmış 

Londra, 23 - Havas ajansı
nın Pqte muhabiri bildiriyor: 

Alman orduları ara11ada git
tikçe artan bir gerrinlik vardır. 

Nazi ajanları önümüzdeki ilk 
baharda Franıız ve lnrilizi ez
dikten sonra Hitlerin Polonya· 
dan Kızılları atacağına ve mis -. 

· Rus-Alman 

Ticaret anlaşması müza
kereleri devam ediyor ---

takil bir Ukranya vücuda ge
tireceğine dair şayialar çıkar· 
maktadırlar. 

Arkadaşlarile beraber siper 
kazmağa gönderilirken kaçan 
bir Polonya subayı gündelik ta
yının bir dilim ekmekten ve su 
dan ibaret olduğunu söylemiştir. 

Erzurum hattını 
---9816--

Açmağa giden heyetler 
Ankaraya avdet ettiler 

Ankara 23 - Sıvas Erzurum 
hattını ifletmeye Açmak iizere 
Erzuruma giden vekiller ve 
heyetler bugün öğleden evvel 
ıebrimize dönmüılerdir. 

Bölıe lik müsabakalarının ikin
ci haftasına pazar giinü Aydın· 
spor alanında devam edilmiştir. 

1 Alanda pek çok kalabalık var
dı . Yalnız Nazilliden başlarında 
Sllmerbank basma" fabrikası 1 
mDdürü olmak üzere seyirci o· 
larak 60 kişi kadar gelmişlerdi. 

hk maç Çine ve Sökespor 
kulüpleri arasında saat ondört
te başladı. Birinci devre bir 
sıfır Çinelilerin galibiyeti ile 
bitti. 

sert bir şut ile takımına ilk 
sayıyı kazandırdı. 

Oyun ilk devrenin sonuna 
kadar ayni heyecan ve tehli· 
keli akınları ile devam etti. 
Netice birinci devre 1 - O Sü
merlilerin galibiyeti ile bitti. 

ikinci devrenin onuncu da
kikasında Sümerliler aleyhine 
verilen penaltıyı Zihni kalenin 
tam ortaı•na çektiğinden kale
ci kolaylıkla topu tuttu ve Ay
dınlılar mllhim bir fırııat kay
betmiş oldular. \kinci devrede ise h~ r iki ta· 

kım müsavi surette akınlar yap · 
mıştır. Devrenin son dakikala-
rında Sökeliler arka arkaya üç 
sayı yapmak suretile galibiyetle 
bitirdiler. 

Onbeşioci dakikada Aydın, 
kornerden beraberlik sayısını 

1 
yaph. Bu beraberlik seyirciler 
arasında bUyiik memnuniyeti 

- Sonu 2 l•cl Sayfada -
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Parti 
Ocak kongreleri 
Aydın merkez kazasının ltık

Jı, Arapkuyuıu, Şevketiye, Ka
dıköy, Yenik6y parti ocak kon· 
2releri yap:lmııtır. 

Bu kongreler minaıebetile 
yapılan seçimlerde yeai ocak 
idere heyetlerine seçilen parti· 
liler şunlardır: 

lııklı köyü: Nuri kahveci oğlu 
ocak reisi, Mehmet Tezkin, Nuri 
Karaca aza. 

Arapkuyusu k6y8; Ali Yaıar 
ocak reiıi, Nuri Kıbnçar1lan, 
H&aeyin Kahraman aza. 

Şevketiye köy&: Mahmut Bay
ıat ocak reiıi, Ömer Balkıı, 
Osman Şen aza. 

Kadık6y: lsmail Pazarlı ocak, 
reisi Abmet_lpekdenga, Ali Ko· 
caman aza. 

Y eniköy: Mehmet Ali Daman 
ocak reisi, Osman Gümilf,..Ayet 
Acar aza. 

~ 

B11l11dig11d11 : 

Daimi encümen 
toplandı -

Belediye daimi encDmeni dlln 
öğleden sonra Belediye Reisi B. 
Etem Mendresin reisliği altında 
haf talık mutat toplantııını yap
mııtır. 

•?tE-

Halkevi idare 
heyeti toplandı 
Halkevi idare heyeti din ak

ıam Halkevi reisi avukat 8. 
Neıet Akkorun reisliği altıada 
haftalık mutad toplantısını yap-
mışhr. 

Dr. Şakir Şener 
geldi 

Mebusumuz doktor Şakir Şen 
er dlln 6ğle postasile S6keden 
tehrimize gelmiş ve akşam tre· 
nile tekrar Sökeye gitmittir. 

!llL 1 1! 

Mısır matbuatı 
Kahire 23 - Mısır matbaab, 

imzalanan iiç taraflı muahedeaia 
ehemmiyetini baı makaleleriacle 
yazmakta ve Tllrkiyenin kail· 
rama11ca hareketi karıı11nda 
Mısırın duyduia sevinç ve bay
ranhğı tebarüz ettiriDektedir· 
ler. a.a. 

Moskova, 23 - Rus .. Alman 
ellonomi mibakereleri müıbet 

bir tarzda devaoı etmektedir. 
Alman bilyDk elçisi esasları ha
zırladıktan sonra Berline dön· 

milttiir. 

Alman· heyeti; mesaisine de
vam etmektedir. Halk komiseri 
Teletofun riyasetinde bir heyet 
yakında Berline giderek Alman 

yanın yapacağı sipariılerle ve
receği mallar hakkında müzake
reler yapacaktır. 

a.a. 

İngiliz tayyarele!'İ 

ikinci maç Aydınsporla Sü
menpor kultipleri arasında ya
pıldı. İki taraf takımları 
halkın allu1lar1 arasında sa· 

1 at on altıda sabaya çıktılar. 

Hava muharebesinde denize düşen 
Alman tayyarecileri kurtarıldı 

Londra, 23 - lngiliz istihba 
rat nezart tinin tebliği: 

Bugün öğle üzeri cenubu gar
bi istikametinde iki düşman tay 
yaresi görülmüş ve avcı tayya
relerimiz tarafından durdurul
muştur . Tayyarelerden biri dü· 
ştirülmDttUr. 

Oyuu B. Siyamettinin hakemli· 
ği ile bcşlamışhr. 

Çok samimi bir hava içinde 
başlayan oyun her iki tarafın teh
likeli akınları ile devam etmek
te idi. Tam beş\nci dakikada 

1 Silmerden Hamdi birden ve 

Londre 23 - Geçen Cumar· 
lesi giinil Şimal denizinde vuku· 
bulan hava muharebesinde dll-
şen beş Alman tayyancisi kur
tarılarak Grespide karaya çıka 
rılmışhr. Ağar yaralı olan 2 ta
nesi bir balıkçı gemisi tarafın-

daa kurtarılmıştır. 
Liıtikten ı!f ak bir sandala 

binen üç kiti 18 saat deaizde 
kaldıktan sonra pazar sabahı 
yine bir balıkçı gemisi tarafın· 
dan görülerek kurtarılmııtar. 

Bunlardan da birisi yaralıdır. 



Köycülük konuşmala,.ı : 

Ceza a u umuzun 1 

Çocuk düşürme ve düşürtme suçlarma
1 

kesdiği ceza nedir ? 
Köylerimizde memnuniyete şa· 

yandır ki, çocuk düşürme ve 
düşürtme suçlarmm azlığına 

rastlanması karşısında duydu· 
ğum sevinç pek büyüktür. Kö
yümüzün anaları, şehirdekiler 

kadar uzun düşünür ve ileriyi 
emniyete alır değillerdir. Onlar
ca, karında taşınan çocuk ço
cuktur. O, masumdur; kababat
sızdır. Ne de olsa, onun anası 
yine kendisidir. Bu düşünce, k~
nuşmamızdan da anlaşılacağı ii
zere ( gayri meşru ) dediğimiz 

ve kendi dilimizle ( Piç ) diye 
andığımız çocuklar içindir. 

Bilhassa çevremizde, içtimai, 
iktisadi, sebep ve saikler ve 
buna katılan mahalli örfü adet
ler, an babaların, kızlarına is
tekli çıkan gençlerde aradıkları 
şart ve vasıfları ve erkeklerin 
de bu bölgenin göz önünde tut
tuğu ( güçlü kadın, çok iş gö
rür kadın ) telekkisi, açıkca ya
zılmakta bizce mahzur görülmi
yen ve acı bir hnkikati de te
barüz ettirmesi itibariyle şayanı 
kayd olan ve bunu başkalarına 
da öğretmekten istikbal için ge· 
reldilik duyulan ve cemiyetin 
bunu da bertaraf etmesi zaru
reti karşısında bulunulan ( •· i
kahsız evlenmeler, gayri meşru 
evlilikler ) ve bunun çokluğu ve 
nikahlı evlenmelerin bugünkü 
kanunumuzun kadın lehine olan 
geniş himayesi ve boşanmaların 
bir kaç ana sebebe ayrılışı ve 
boşanmanın güçlüğü karşısında 
bu nevi evlilikl~rin erkek lehi
ne olan avantajı gibi esbap ve 
amiller köy muhitinde geniş bir 
tesamüh uyandırmış ve piç ço
cuk telekkisi eskiye nisbetle 
tiksindirici mahiyetini kaybet
miştir. Bunun içindir, ana kar
nındaki çocuğu kendi meıı u 
evladı saymakta, baba, nikah 
bağı olmasa da bu çocuğu be
nimsemekte. 

Bizde, bilhassa çevremiz köy
lerinin bazılarında ve umumi
yetle denebilecek derecede ço· 
cuğa verilen, kadına ayrılan e
hemmiyet ve kıymet acı olmak
la beraber hayvanlar kadar da 
değildir. Köylünün hakkı var. 
Çünki, bizde kadın ve çocuk, 
hüdayi nabit bir şey telakki e
dilir. Ona malik olmak için, bir 
hayvana verilen para ve emegc 
ihtiyaç yoktur. Türk köylüsüoiin 
veludiyeti, tabiidirki, binneticc 

bu düşünüşü doğurmuş buluna
caktı. Saltanat, koskoca Ana
doluda, ~yıkıkhktan ibaret bir 
ülke Mısır, Hind, Efgan, İran, 
Faı, Cezayir, Tunus, Trablus, 
Yunan, Bulgar, Rumen, Sırp, 
Macar ülkelerinde ise köprüler, 
kervansaraylar, camiler, yollar, 
ban ve hamamlar, mamureler 
bırakarak fak t Turk köylüsünü 
mahvederek azaltar k bitgia bir 
halde bırakar k ve küçük bir 
sınır içine bahsederek göçOp 
gitti. 

.. 
Türk köyünün ahlaki, iktisa

diyatı, içt mai varlığı bütün a
cıhğıyla perişan edilerek terk 
olundu.: 

Türk kanı yok yere oluk gi
bi, kuru çölleri ıcılath. Hayal
perest şahısların ihtiraslarına 

Türk köylüsllnün pulad gövde
leri her yerde yok yere kurban 
edildi.: 

Köyde ne varsa, her şey bu 
emeJler peşinde harcandı : 

Canı, mala, ırzı ... 
Ve nihayet oau dirilteo, ona 

cau ve kcın veren, onun öz var
lığını kazanmasına, uyanmasına 

kalkınmııısına el uzatan cumhu
riyet devri geniş ufuklaraoı açb 
Doğan Atatürk güneşi bu ufkun 
üstünde duran Türk göklerinden 
ona bayat verdıği günler geldi. 

Bu devirde kadın, erkek ka
dar çocuk da değerini kazandı. 
Bugün önümüzde bir ( Cocuk 
davası) vardır. Gürbüz, sağlam, 1 
dürüst çocuk yetiştirmek. Köy
lerimize kadar yayılan köy ebe 
leri, köy okulları onun iç ve dıt 
varlığını istenilen şekilde hazır
lama yolundadır. 

Peki amma, devlet yorulma
dan çalışır, nüfusu artırmağa 

çalışırken gözden kaçmıyan ço
cuk düşürme ve düşürtme illeti- f 
ni de ortadan kaldırmak gerek 
degil midir? 

fşte devlet, bu sahay' da boş 
bırakmamış, kanunlarımıza bü
yük suç olarak kabul ettiği ço· 
cuk düşürmeyi de sokmuş ve bu 
suçları işleyen ve işleten ann, 
baba, komşu, doktor, ebe kim 
olursa olsun hiç acımadan ce
zalandırmak için kanunlara mad 
deler koymuştur. Şimdi bunları 
birlikte inceliyelim. 

1 - Tark ceza kanunu, isti
yerek çocuğunu düşüren kadına 
(Bir yıldan dört yıla kadar ha
pis cezası vermektedir. 

2 - Bu kadına, çocuk dü
şürmek için öte beri vererek 
onu çocuk düşürmeğe sürükli· 
yene (Altı aydan iki yıla)kadar 
cc za vermektedir. 

3 - Bir kadının isteği olmak 
sızın çocuğunu düşürten kimse
ye (Yedi yıldan on iki yıla) ka
dar hapis cezası verilir. 

4 - Kadının isteğiyle çocuğu 
düşürtene ( İki yıldan beş yıla) 
kadar ceza verilmekle beraber 
buna uyarak çocuğunu düşürten 
kadına da ayni ceza verilir. 

- Sonu var -

lıan 
Vilayet Daimi Encü

meninden: 
Hutanenin ihtiyacı olan 70 

ili 90 ton Gölhisar maden kö · 

mürü 27 /10/939 tarihli perşem 

be günü saat onbeşte ihale e
dilmek üzere 20 gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. Talip 

Jerio yüzde 7,5 teminat akçele
rile sözü geçen günde Vilayet 
Eencümeninde hazır bulunma-

ları fazla malômat almak isti
yenlerio her gün dainıi encümen 
kalemine müracaatlara ilin olu

nur. 11 15 19 24 (43) 

A.YOIN 
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Dul ve yetimlerin 
yoklama işleri 
sadeleştiriliyor 
Mütekaitlerle dul ve yetimler 

için aJtı ayda bir yapılmakta 

olan yoklamanın kısmen kaldı
rılması hakkında Maliye Veka
letince hazırlanan kanun layi· 
hası Büyük Millet Meclisine ve
rilmiştir. 

Bu liyibaya göre mütekait
lerle dullar ve reşid kız çocuk
lariyle yüksek tahıile devam et 
miyen reşid erkek çocuklar ma 
aş almak için bizzat müracaat 
ettikleri ve fotoğraflı cüzdan· 
lariyle resmi senetlerini göster
dikleri takdirde, başkaca kayıt 
ve muameleye tabi tutulmaku
zın maaşları kendiJerlne ver ile
cektir. 

Aylıklarını bizzat almayan ma 
aş sahipleriyle yüksek talisilde 
bulunan erkek çocuklar eskisi 
gibi yoklamaya tabi tutulacak
lardar. 

Yoklamadan maksat aylık sa
hiplerinin maaş almak hakkını mu 
hafaza edip etmediklerini tesbite, 
yani bayatta olup olmadıklarını, 
başka taraftan maaş alıp alma-
dıklarıoı, kız çocukların ve dul 
kadınların evlenip evlenmedik
lerini tahkika matuf olmasına 

göre maaş al:ıcaklardan fotoğ
raflı hüviyet varakası istemek 
suretile bayatta bulunmak ci-

hetinin tahkiki mümkün olmak
ta, maaşa müessir sair vaziyet
lerin kontrolu için de kanun 
bazı murakabe tedbirltri vazet
miş bulunmaktadır. 

Layihanın kabulil, ihtiyar mü· 

tekaitlerle dul kadınları ve ye· 
tirA1leri her altı ayda bir bele· 
diyelerden ve ihtiyar heyetlerin 
den ilmühaber getirmek külfe
tinden kurtaracaktır. 

Aydın inhisarlar 
başmüdürlüğünden: 
. f da remize ait emteanın 939 
yılanda Aydından Çineye ve 
Çineden Aydına yaplacak nak-

liyatı eksilmeye konulmuş ise 
de verilen bedeller daddi layık 
görülemedığinden ve daha aşa
ğısına talip zuhur etmediğinden 
nanliyatın pazarlıkla ibalisine 
karar verilmiştir. 

lsteklile rin ihale günü olan 
26 birinci teşrin 939 perşembe 
günü saat onda başmüdüriyeti
mize müracaatları ilan olunur. 

(57) 

Vilayet Daimi Encü
meninden: 
Bozdoğan kazasında hususi 

idareye ait eski medrese bioa

smıo mülkiyeti artırmaya konul

muştur. 

Taliplerin ~n 7,5 teminat ak

çeler ile birlikte 27 / l O/ 939 ta

rihli perşembe günü saat onbeş 
de vilayet daimi encümeninde 
hazar bulunmaları ve fazla ma

lfınıat almak i!liyenlerin her 
gün vilayet daimi encümen ka

lemine müracaatları ilin olunur. 

11 15 19 24 (44) 

imtiyaz sahihi v~ Umuııı1 Ne,rlyal 

Müılürü ı Etem MeacirH 
ijaaıldıiı yer 

C H P Ra•••••' 

Bölge 
Lik müsabakalarının 

ikinci haftası 
Baı tarafı birinci aahlfede 

mucip oldu. Çünkü Sümerlilerin 
her an oyundaki faikiyeti na
zarlardan kaçmıyodu. Heyecanla 
anlar başlamışta. Oyuncular ga
libiyet sayısını çıkarmak için 
canla başla çahııyor. Bütün 
kudret ve enerjilerini. kullanı
yorlardı. Maneviyatları yükselen 
Aydınlılar Sümer kalesine teh
likeli bir keç akın yaptılar. Sü
mcrliluin müdafileri bu akınları 
kestiler. 

Vakit geç olduğundan ha va 
kararmağa başladı. Ayni zaman 
da oyun şiddetlendi. Her iki 
takımda sık sık favullar olma
ğa başladı. Devrenin bitmesine 
yirmi dakika kala Aydın takı
mından sol açık Aliyi ceza o
larak hakem dışarıya çıkardı. 

Ayd,nlılar on kişi ile oyuna de 
vam ettiler. Takımda bir oyun
cunun eksikliği mühim · bir fark 
oldu. Hava ~arardıkça seyirci
ler arasında heycan ziyadele
şiyordu. Top uzaktan adeta gö 
rünmez oldu. Karanlıkta sayı 

yapmak çok müşkül idi. Top 
ekseriya Aydın kalesi önünde 
olduğundan Aydın takımı teh
likeli anlar geçiriyordu. Nihayet 
devrenin bitmesine üç dört da
kika kala havanın çok karar
dığı bir anda Sllmerliler bir 
sayı daha yaptılar. Bundan son 
ra Aydınlılar ne kadar çalıştı
larsa da sayı yapmağa muvaf
fak olamadılar. Netice Sümer
lilerin 2-1 galibiyeti ile bitti. 

Sümerlilerin bu oyundaki ga
libiyetleri hakları idi. Hatta da
ha fazla sayı çıkarmaları da 
bekleniyordu Çünkü Aydın ta
kımının dört · aydanberi sabaya 
çıktıkları ve ekser.tiz bile yap
tıkları yoktu. Ayni zamanda iki 
mühim oyuncusunun da Aydın
da bulunmaması Aydıo takımını 
zayıf düşürmüştü. Bu sebeplerle 
oyunda Aydın takımının bir iki 
gibi bir fark ile mağlubiyetleri 
şayanı memnuniyettir. 

····-··· Abone ıeraiti -······: 
i Yılhiı her yer içiu 6 lira. ~ 

Altı ayhtı 3 liradır. ! 
3 aylıA-ı 150 kuruttur. ! 

, idare 7eri: Aydınd• C. H. 1 
1 P. Buımevi. ! 
i ra.zeteye ait ya:ıdar içib i 
: yazı itleri müdürlüfüne, ilin- ! 
i lar için ld•re müdürlütüH ! 
; 'DÜruad edilmtılldir. ! ....... ·~········ ················ ............... . 

SAYlı6 

11 ...... -=-R A_o_v_o _.I 
SALI 24/l 0/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

12.30 Program ve memleket 
saat ayan. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk müziği 
Yeni şarkalardan müntahap 

program. 
Çalanlar: Ruşen Kam, Reşat 

Erer, Cevdet Kozan. 
Okuyanlar : Radife Neydik, 

Melek Tokgöz. 
13.30 14.00 Müzik ( Karışık 

program Pi.) 
18 00 Program. 
18,05 Memleket saal ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 

18.25 Müzik ( Dans mfiziği 
Pi.) 

18.55 Konuşma (Halk iktısat 
saati ) 

19.10 Türk müziği ( Karışık 
program) 

19.50 Konuşma (Tavukculuk) 
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 caz or
kestrası - Şef Dr. Praetoriuı ) 

1 - Moznt • "Senfoni,, (do 
majör - .. Jüpiter,,) 

2 - Honnegger - "Pastorale 
d'Ete ,, 

3 - Schbert - "Rosamunde,, 
(Bdet müziği) 

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

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
22.20 Serbest saat 
22.30 Miizik (Cazband - Pi) 
23.25-23.30 Yarınki program 

ve kapanış 

ilin 
Kiralık depo 

Aydın hnkümet caddesinde 
Aydoğdu mağazasının yanındaki 
büyük depo kiralıktır. 110 met
re murabbaı olan bu depo, ma
ğaza, kahve, lokanta olma~a 
müsaittir. Arzu edenler Aydog
du m:.ğazasına müracaat etsin
ler. 

: ................................................. ~ .... .. 
1 Nazilli Çelikel biçki, İ 
1 dikiş yurdu 1 
ı i 
i BU DERS YILI İÇİN i 
J Nazilli muhitinde bir bayat ve iş yuvası olarak Maarif ı 
ı Vekiletinin tensi bile açılmıştır. Yuı dun tahsil müddeti ! 
ı iki senedir. Yurdu ikmal eden kızlarımız başlı başına yurd i 
! açmak için kanuni salahiyeti haizdir. Atıl ve tenbel olmaktan ı 
i kurtulmak ve hayatını kazanmak istiyen kadın ve kızlarımız ı 
• için bu en iyi fırsattır: Elinin emeğile geçinmek cemiyette bir ı • • : mevki alm:ık ve hiç kimseye muhtaç olmadan hayatta refah : i istiyen kadınlarımızın bu fırsatı kaçırmamaları lazımdır. i 
ı Şahsi faidelerinizi temin ve yurd sevğinizi ispat için evler· ı 
ı de işsiz oturmaktan ve çok az masrafla benliğinize ve : 
ı hürriyelinize sahip ve hakim olmak fırsatını buluyorsunuz. ! 
ı (18) Sa. Cu. • 
ı ................... 9 ...... ~~ ........................... : 


