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Sa,.. ı 100 Para 

• iz mir yolunda 
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Bir tren kazası oldu 
BİR ÖLÜ, fİÇ YARALI VAR 

müessif kazanın sebebi haklhndi tahkikat yapılıyor 
Dün 1al>ah Develikay ile Cu

maovaıı istasyonları arasında 

feci bir tren kazası olmuştur. 

·ÖjTendiğimize göre Develi 
k&y iıtasyonundan hareket e
derek lzmire gitmekte olan 

1356 numaralı katarın vag<mla· 
rından 13 tanesi Develi köy ile 
Cumaovaaı arsında katardan 

Yolculardan bir kişi ölmiiş. 

katar milstab<leminin<len iki ve 

Marmaris posta müdürünün yir
mibeş yaşındaki liızı nafif su
rette yaralanmıştır. 

Bu münasebetle yol kapandı
ğından lzmir - Afyon postası 
servisini yapa'mamıf ve bunun 
yerine Aydın istasyonundan ter· 
tip edilen bir k!ltar Afyona 
hareket ettirilmiştir. 

koparak yolda kalmıştır. Bu 
esnada Ödemişten İımire git· 
mekte olan 1312 numaralı yol· 
cu treni hızla vagonlara çarp
mıı ve bu çarpışma neticesinde 
vagonlardan dört tanesi parça
laninıt diier eri hasara uğra
mııtır. 

Denizli, Nazilli trenleri de 
şehrimize dör saat tehirli gel· 

1 mişlerdir Hadise hakkında müd· 
deiumumilik ve diğer alikaaar 
makamlarca talikikat yapılmak
tadar. 

~~lgny~ , başyekili 
Polonyalılara bjr beyanname neşretti 

Paris. 7 - Polonya başvekili 
Polonya milletine bir beyanna
me !'eıretmiıtir. Beyannamede 
ı&yle denilmekteClir. 

Gere1' kendi aclıma ve gerek 
arkada,larım , adına yemin eae
rimlil keM!ilerin ve size layik 
ve blltün vatandaşlar için Adil 
bir Polonya hlikftmeti kurmak- 1 

-tan başka hedefimiz yoktur. 
Bütiln dünya muvaceh~sinde 

resmen beyan ederimki, Polonya 
milletinin topraklarına ve eıi 

aziz haklarına tecavüz edilmiş
tir. Polonya milleti toprakları· 
nın parçalanmasına asla razı 

olmıyacaktır. 
a. a. 

Es~i Çe~Çiımh~r.reisi 
Londradan Parise geldi 

Çekoslovak hükumetinin 
teşekkül ede~eği 

şimd!lik Londrada 
tahmin ediliyor 

Pariı. 7- Eski Ç~k reisicum 
lıuru Beneı Londradan buraya 
a-elmittir. Beneı'e bir çok ze· 
vat refaliat etmektedir. Bu ze· 
•at arasında eski Çelfoslovak 
ordusu( miffefti~i ceneral · Diyes 
de vardır. 

Royt r ajansinın bildirdiğine 
rare. henüz resmen teeyyüt et-

~.~l~nya 
~,._-

memelde beraber Beıieıia Çek
oslovak hükumetinin baıııİa ge
çeceği ve hariciye nezaretini de 
Ososkinin deruhte edecefi tah
min edilmektedir. 

Devlet merkezinin muvakk:a
ten Londra olacağı kuvvetle 
tahmin edilmektedir. 

Bir Alman 
Denizaltısı liükümetine açılan . 

5,00~,o~o~:alık kredi 1 Bir lngiliz ~unu dali8 
batırdı 

nasıl sarfedilecek Londra, 7 - 786 tonluk İn-
_........_ giliz bandıralı Lenfav vapuru 

Londra. 7 - Yedi eylfıl ta- bir Alman tabtelbahiri tarafın-
ribinde Polonyaya açılmış olan dan torpillenerek batırılmıştır. 
\'e henüz kullanılmıyan beş mil· istihbarat nezareti, vapurun 
Yon İngiliz li.rahk kredi Pariste mürettebatının kurtarıldığını , 

yalnız bir tayfanın aldığı yara-
Yerleıen Polonya hüklimeti ta- lar neticesinde öldüğünO bildir-
.. •fındın urf c<lllccektir. a . a. m~ktcdir. / 

--
..... .z..- ',. .... .:. '"--""'' :-~~.,;. '~ ~- _t!Jt·-

lngiliz 
Genelkurmay 

başkanı • 

Fransız orduları başliu
mandanı ile konuştu 
Londra 7 - Havas ajansı 

t~rafıodan tebliğ edilmittir. 
İngiliz imparatorluğu genel

kurmay baıkanile hava mare• 
ıalı günün meselelerini müza· 
llere etmek içio Fransız bat
ICumandanı Gamlen. Fransız ha
va kumandanı deniz amiralalı 
ve askeri yüksek ıura azasın
dan ceneral Rorle görüşmeler· 
de bulunmuşlardır. a.a. 

~ 

B.Eden 
Radyoda bir nutuk söyledi 

Londra. ? - Dominyonlar 
nazırı B. EC:leo radyoda söyle
diği nutkunda ezcilmle şöyle de· 
miştir. 

Birit~nya imparatorluğu. 'Tor
balık devrinin nihayet bulması 
ve m'illetlerin harbe karfı tev
cih" edilmiş tehlikenin ortadan 
kalkmasına azmetmiştir. Süku 
net ve cesaretle harp etmek i

çin bütün fedakarlığı yapmağa 

amadeyiz. İmparatorluğun zen
gin türlü türlü kaynakları bu 
dava uğrunda birleştirilmiş bu-
lunmaktadır. a. a. 

~ 

Talebenin engel 
imtihanları 

Yeni imtihan telimatnamesi
nin 34 üncü maddesinde engel 
imtihanlarının ders yıh başla-

dığı günden itibaren bir haf ta 
içinde yapılacağı tasrih edilmek
te idi. 

Bu vaıiyetten talebenin ha
berdar olmamaıı ihtimalini gözö-

1 

nünde bulunduran maarif vekileti 
yalnız bu ders yılına münbaıır 
olmak Uıere _engel imtihanları
nın 1936 tarihli lise sınav tali · 
matnamesinin 47 inci ve orta 
okul sınav talimatnamesinin 41 . . .. 
inci maddelerine göre 15 birin-
ci teırine kadar yapılmasını 
tesbit etmiı ve buna göre mua
mele yapılmasanı alikadarlara 
bildirmiıtir. 

Halkevi 
başkanlığndan 

Spor şubesi komitesinde bo
şalan azalık için seçim yapmak 
üze spor şııl>esi umumi heyeti 
11/10/939 çarşanba günü saat 
20,30 da Halkevi salonunda 
toplanacaktır. 

Ya zıh azaların teşrifleri rica 
oluuur. 

Sayın A"ydınhJar : ,1 , ,. _ .. 

23/9/939 gecesi ve a-iAllnde 
İzmir ve bavalisinde ve betah· 
sis Dikili kazasında vukua ıe· 
len yer sarsıntısından Dikili ka
za merkezinin dörtte nÇüııün 
har•P. olduj'u ve Oçbjuden fazla 
yurtdaıımızın yuvaıız ve mes
kensiz kaldığı ve bir çok . kar• 
deılerimiıin de yaralandığı •e 
öldOğD :malumunuzdur. , 

Bu çok muztarip ve kederli • 
vatandaılar ve ölenlerin reride 
bıraktığı betbabt dul ve yetim· 
ler }>izim hamiyetli ellerimi;den 
yardım beklemektedirler. 

Bu gibi feliketzedelere ,., 
d~ımüşlere yardım, ıahaıında 
her zaman en ön safta bulunan 
kadirıinas Aydııılıların bu defa 
da bu milli yord işinde azami 
fedak'irhktan geri kalmıyacak
larını dOıünerek Kı~llaY. mer
kezimizde memleketimizin mu
teber tilccarlanndan ve münev· 
verleriııdeıı mllrekkep bir ko
mite ıeçilmiı ve bu komite de
ğerli . ve hamiyetli hemıebriİeri
mi ıin lütufkar yardımlarına ve 
müzaheretlerine güvenerek ba
yırlı mesaisini muvaffakiyetle 
hatarmağa ç•lııacaktır. 
~eberrüttta bulunanların isim

leri her fÜD gazete ile ilin edi· 
lecek ve toplanan paralar da 
doğrudan doj'ruya feliketzede
ler namına gönderilecektir. 

Bir çok hayırsever zevattan 
mllrekkep muhtelif komiteler 
halinde ve mGştereken çalıııl · 
mak ıuretiyle buründen itibaren 
teberruat kabul ve dercine bat· 
lanmıştır. · 

Civanmert Aydınlılardan bu 
feliketz~de kardeılerimize de 
yardıma koşmalarını rica eder 
<!erin saygılarımızı ıunaraz. 

Dikili feliketzedelerine 
yardım komiteİi namına 

Dr. Nuri Erkan 

23/9/936 gecesi ve lüoünde 
Dikili kazasında vukua jelen 
ve bu kaza merkeıiJin aörtte. 

• üçUnü harap ve üçbindeo fazla 
yurtdaşı ~vıiz ve meskensiz bı 
rakan ve bir çok vatandaılar~
mızın da yaralanmasına ve ö
lüm ilne sebebiyet veren ıon 
hareketiarz feliketzedelcriae 
yardım için diğer viliyetlerde 
olduğu gibi Aydınımızda da 
hayırsever ze•attan mürekkep 
bir komita toplanmıı ve bu ko 
mitanın davetine ilk def• ica
bet eden i(iymetli tücc~rlarımız
dan Hayrettin Bosnalı ve ker
deıleri müessesesi defat~n (200) 
lira teberruda. bulunmak sure
tiyle çok asiline ve alicenabane 
ve emsaline numunei imti11l 
teıkil edecek bir hamiyet eaeri 

.. 

köıtermiılerdir. 
t .Memleketin her felikatine ilk 
Hefa koıan ve bu gibi yardım· 
lar sahasında her zaman en ÖD 

ıafta mevki alan bu değerli mües
ıesenin çok kadırşiaaa ve civan-.. 
mert sahiplerine feliketzedeler . .. .. 
naoıına komitanuzın derin te· 
ıekkilrlerinia ibllfı-;.a sayın ra
zetenizin lntfen tav~11ut buyur
maıını rica eder saygılarımızı 
ıunarız . 

Dikili fellket~edelerine 
yardım komiteıi namına 

Dr. Nuri Erkan 
• f 

'.Aydın Kızılay merkezine 
,. yapılan teberrular 

Lir• K. . 
651 81 Evvelki yekun 

200 00 T6ccardan Hayrettin Boı 
nalı ve kardetleri 

SO Ttlccal'daıı Salih lrneci 
.. ve mahdumlan 
50 Şapkacı Cemal Tırıaz 
50 ., Nuri Can 
50 ,. Sadık Arıkan 
50 Tuhafiyeci Abdullah Kı-

zılkaya . - ~ 
1 00 Tuhafiyeci Kadir Kavruk 
2 00 ,, Ali Riza Ôz 

kavruk 
1 50 Tüccardan Hilmi ve Ah 

met Aksekili 
50 Tftcca;dan Emin Şen 

1 00 " Şaban Krzılkaya 
1 00 " Melim et Kızıl Ya ya 

50 " Hasan Akotlu 
1 00 J ,. lıpartalı Mehmet 

Gürer • 
50 TOccardan Mustafa Ak· 

J. çay 
1 00 Tüccardan Kizım Ay· 

dınel • 
5 00 TÔcc~rdan Raif GOnay

dın 

50 Koçarhlı ıoför Muıt~fa 
50 Lokantacı T e+fik Okşan 

1 00 Kündatacı Hilmi 
l 00 Kunduracı Ahmet Necip 

ve l>lracteri Klmil 
1 50 Terzi Hüseyin Pörtakal 

ye biraderi Ahmet 
1 00 Tacir Ali Riıa 
1 00 Saraç Cemal ve terzi 

'11imet .. 
1 00 Zal.iireci i8Çü1' Alimet 
1 00 :raccar<tan Neoati Teker 
1 00 Kunduracı AH Riza 
1 00 Kaoduracı S~lib ve lb

tabim 
1 00 Hükumet ıkahveciıi Ali 
1 00 Kavaf Karac&1ulu Meh· 

met 
1 00 Terzi Mehmet ince 

~ 

1 00 Kunduracı Oıman ve 
biraderi 

• 1 00 Terlikci Cemal 
1 00 Köfteci Süleyman ve Sa 

raç A1l 
5 00 Muhtelif esnaftan: Tacir 

Mehmet kara elile 
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İngiliz kıtaatının Köycülük konuşmaları : 

~ , 

Mayamız ·- Ve özümüz 
köylü ••. ·olan 

Fransaya nakli normal 
bir şekilde devam ediyor 

- 1-

Londra, 7 - İngiliz kıtaatı 
Dl D Franıaya nakli rece gün· 
düz arızasız olarak devam et
mektedir. Bu muazzam işin ma
hiyeti başvekil Çemberlayn ta
rafından Pazartesi günü avam 
kamarasında tebarüz ettirilecek-

Onu, içine sinerek, ruhuna 
yerleıerek, gönlüne ıaklanarak 
onunla balleıerek anlamak müm
kündür. O; maıa baıında, kafa· 
da bayalleşerek, bayalleıdirile-
rek tanılamaz. · 

Sadri Ertem, Behçet Kemal 
Çağlar, onu ancak onlarla bal
leıerek, onlarla dertleıerek ta
nıyabildiklerini ve bugllne ka
dar niçin tanıyamadıklarını ya
zılarında açıkladılar. Bunu ıöy
leyiı, açıkca deyiıte biraz geç 
kalıt vardır. Buna acımıy~ruz. 
Bugün kalem yllrüten bu üstad 
yazıcılar, gerçekliğin acııını duy· 
muı bulunuyorlar. Ne mutlu on• 
lara ki; özün engin varlığı için· 
de, onların acılarını dinlediler, 
glllilf lerini tanıdılar, özlerindeki 
derin duygaçlığı sezdiler. Bu da 
bir kazanç değil naidir? 

Onun derin yurd ıevgisini, 

toprağa bağlaoııını dün görme
diniz mi? 

Yeni evliler, Ayteyle Ahmed 
yan yanalar. Ahmed eıinden 
ayrılııına aglarkeo Ayşe eşine: 

- Ulen ne~ aglarsın? Sana 
aglamak yaraımaz gülmek ge· 
rek derken, ·beri tarafta, ayır· 
ma komisyonu önünde altmıılık 
ihtiyarın adı çağırılınca damar· 
larında ııcak ve asil kan, ru
hundaki sönmez yurd sevgisi 
coıan topçu çavuıu Oaman ça
vuş askerlik şubesi reisine : 

- Evlad beni neye almak iı
temeZ1iD? Sakat mıyım? İşe 
yaramaz mıyım ıanırsın ? ille 
beni de göndereceksin, ıen gön
dermeıen de ben ·giderim, gü· 
cilm yerinde, ıapa sağlamım, 

on gencin itini beceremezsem 
o zaman haklısınız! 

Deyiıindeki enginliği hanği 
milletin bu yaştakilerinde bul· 
mak milmkUn ? 
- Köylüyü tanımıyoruz. Tanı· 

mak istemiyoruz da. 
Ben onların içindeyim. Her gün 

her derdiyle beraberiz. Birbiri· 
mize o kadar tamıızki, o kadar 

Otomobili parasız sanmışdı
lar. Paralı bilseydiler belki de 
yaya gideceklerdi. Hatta, yolda 
bir iki kamyonun yolcuları 11pa· 
ramız yok J 11 diyerek yaya git· 
meğe kalktılar. Belki de yaya 
gittiler. Bunu anhyamadık. 

Bu işi kendilerine ticaret ya
panlar, bu erler için onbeş ku
ruıa ayrı bir tarife tatbik ede
mezler miydi ? Niye hiç alika
l•nmadık ? Bunlar bizden değil
ler mi? 

Her halde tarife ücretinden 
ucuza bunları taşıyabilirdik. Biz 
dışdan, bunların parasız taşın
dıklarını sandıktı. Bilseydikki 
parayladır, alikalanarak hiç ol 
mazsa otuz kuruştan daha ucu
za taşınmalarını belki temin e 
debilirdik. 

Millet işlerinde her nedense 
bazı kimselerin çok kayıtsız ol
duklarına yanmıyoruz. Fakat, 
uhdelerine belde hesabına vazi 
fe terettüp edenlerin biç birinin 
alika göstermeyişine acıyoruz. 

Bizim maksadımız açık ve bel 
lidir. Kendini münevver sayan
ların alikuını bekliyor ve on
ları köyü ve köylilyO biraz ol
ıun aydmlatmak için vazifeye 
çağırıyoruz• 

Halkevlerimizin köycülük ko· 
mitelerinin çoğunda iza olanlar 
da tlabil bu işe dört elle sarıl 

sın istiyoruz. Neden mi? izah e
delim: 

Köylerimizden deliler, hrabuz 
gibi yattıkları evleri gayet pe
rişan adeta in olan ve giyim
leri pek ziyade perişan bulunan 
en basit bilgilerden mah
rum olan bu köylülerden bir 
kaçıyla konuşdum. Sordum bu 
gençlerden ibaret olan dclikan· 
hlara: 

- Sonu var -

imtiyaz Hhlbl ve Umuaıt Netrlyet 
llOdOrO ı Etem MeaıılrH 

Baaıldıtı yer 
C H P Re•ıae..t 

tir. 

e ilin 
Aydın tapu sicil 
mu haf ızl ı ğında n: 

a .a. 

Karapınarın kızılca köy kar
yesinde çatal armut mevkiinde 
tarafları doğusu kundakcı oğlu 
mebmet batısı köy yolu kuzeyi 
terzi şükrü güneyi büseyio bah 
çe yoliyle çevrili 3200 M2 mik 
tarındaki içinde 45 ağaç zeytini 
havi tarla karapınardan kasap 
bayram alinin eskidenberi ta
rarruf ve temcllükünde iken 

kendisinin 926 senesinde vefa
tile işbu gayri menkul oğlu Meh
met ve kızı esmaya kaldığı ve 
bu suretle mezkur tarihten beri 
kendilerinin bili niza ve bili 
fasıla ubdei tasarruffarinda ol
duğu köyünden getirdikleri il
mühaber münderecatından anla
şılmıştır. 

Gazete ile ilin tarihinden 11 
giin ıonra mahalline ciheti ta
sarrufunun tetkik ve tahkiki i· 
çin memur gönderilecektir. Bu 
yerde bir hakkı mülkiyet iddi
asında olanlar varsa o gün ma
halline gidecek olan memura 
ve yahut 1388 fiş sayısile tapu 
idaresine müracaatları bildiriliı. 

(40) 

:-······ Abone ıeraiti ........ i 
ı Yıllıtı her yer için 6 lira. ; 

Altı ayhtı 3 llrad1r. ! 
3 aylığı 150 kuruttur. ! 

idare yeri: Aydında C. H. ! 
i P. Baaımul. l 
i ıazeteye alt yaıalar için l 
; yazı itleri müdürlütüne, ilin· ! 
l lar için idare müdürliJtüne l 
: '9iıruaat edllrnelldfr. 1 
: • •• ••••r• ••• •••• •••••••••• .. •••• •••••••• •• •••••• 

alıııkız ki birl>irimize... 

1
.aaaaaaıtaaae.ae•AAttlaA6adlıı .. 6•l 

Bir çagırışta, aıkerlik çağına 

gelıin gelme.in botnn köylü ka- 411 Bu ders yılı ı·çı·n ... 
zaya göçdü. Onlardaki aıkere 1 il" 

ae ı inerek gitmek iıteyişdeki ı 
l Biçki ve Dikiş Yurdu biç İnurafsız talebe yetiştirc!ceğini 

derin mana gittikçe mana aı e 
makta gittikçe başka şekiller • söz verir. Pariıin en son kabul ettiği napoliten metodlar kı- • 
almakta. 41 sa bir zamanda biçki, dikiş, şapka, çicek, boya, hasır işleri 1 

Yatı yerleri yetmiyen lıazada 4111 kısa bir zamanda öğretilmektedir. Layikiyle hayatlarını kur-
onlar için Halkevini açdık El- 41 tarmak iıtiyenlere talebe kaydına başladığını bildirir. Fazla 
den geldiği kadar onlarla ali 4111 izahat almak istiyenler Yurt direktörlüğüne müracaat ede 

kalanabildik. Bizden başka mer- 1 bilirler. 1 
cii~rden yardım istedik . . Bize 4111 ADRES : Gazi Bulvarı Biçki Dikiş Yurdu aakak 7 9 
bir ıilrü yollar açtılar ki, o yol- 41 S. DiKER • 
lardan geçmekle zaten iki üç 41 (2) Pa. - Ça. • 

gllnlilk kaİışları bitecek. -............... • •••••••••• ~ 
Hatta, b~alan camilerde~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

onları yatırmak ·için gerekli 
merciden izin istedik. Çıkmaz 
yollara sürüklendik. 

Onlara her şeyde kolaylık 
göstermek gerekirken, her bi
rinden, her günkü yolcuymuşlar 
gibi otuzar kuruş yol ücreti is
tendi. Binlerce kişi, yol harçlık
larını otomobil ücretine harca
dılar. 

: ............................... 4 ........................ : 

i . Doktor . Operator ! 
i Nureddin Adıson 1 
ı Memleket hastanesi kadm hastalıkları nıutabass111 ı 
ı Hastalarını her gün ıabab ve öğleden sonra Park karıı- ; 
: 11ndaki muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. (227) : 
: .................................................. ...... : 

RADYO 
PAZAR 8/10/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÖU 

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

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

12.35 Aj•ns ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Turk müziği Klasik e· 
serler ve halk türküleri. Anka-
ra radyosu küme ıes ve saz 
heyeti, idare eden: Me1ut Cemil 

13.30 14.30 Müzik ( KüçOr or
kestra : Şef Necip Aşkın ) 

1 - Ralpb Benatzky ; Grin
zing'e bir daha ( valı ) 

2 - Heinz Munkel : Venedik 
hatırası (serenad) 

3 - Puccini : La Bohem o· 
perasından bir parç 

4 - Franz Lehar : Vals 

5 - J. Strauss : Viyana or· 
manlarının efsanesi (Vatı) 

6 - J. Strauss : Polka 
7 - RoHini : Mozaik, No. 1 
18 00 Program. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

18.25 Müzik (Radyo cazı) 

19.00 Çocuk saati 

19.30 Türk müziği. 

Çalanlar: V ccihe, Ruten Kam, 
Cevdet Kozan, 

1 - Okuyan Sadi Hoşıes 
1 - Nıbavent peşrevi. 

2 - Udi Hasan - Nihavent 
şarkı - Sana bilmemki neden. 

3 - Ahmet merhum - Niba 
veot şarkı · Bir busene ermek 
için 

4 - Avni bey-Nihavent şar
kı - Issız gecede ben yine hic
ranı düşündüm 

5 - Yesari Asım - Sultani 
yegah ıarkı - Biz heybelide 

2 - Okuyan Mefharet Sağnak 

1 - Arif bey - Saba şarkı -
N igihı mesrine 

2 - Saba şarkı · Hayali yare 
değme 

3 - Arif bey - Karcığar şar 

kı - Gönlümün hayli zamandır 

4 - Karcığar tnrkii : Pınarın 
başında 

3 - Okuyan Mustafa Çağlar 

1 - Hafız - Hüzzam beste -
Aldım hayali perçemin 

2 - Şevki bey - Hüzzam şar 
kı • Gam dideleriz saki . sun bu
yidolu bade 

3 - Taksim 
4 - Hüzzam Türkü • Uzun 

olu efelerin bıçağı 

5 - Hiizzam türkü - Sana da 
yaptırayım Naciyem aman 

20.30 Konuşma. 

20.45 Türk mllziği. (fasıl be
yeii) 

21.30 Müzik (Danı müziği Pl) ı 

22.00 Memleket ıaat ayarı, 
ve a1ans 

22.15 Ajans spor serviıi 

22 25 Müzik (Cazbant Pi. ) 

23 25 23.30 Yarınki program 
ve kapanış. 
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12.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

12.35 Ajanı ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 TOrk müziği (Pi.) 
13.30 14.00 Müzik ( Karııık 

program - Pi. ) 
18.00 Program. 
18.05 Memleket 1aat ayarı, 

ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik ( Radyo ca~ or-

kestraıı ). 
19.00 Kontma. 
19.15 Türk milıiği. 
Çalanlar: Vecibe, Ruıen K•m. 

Cevdet Kozan. Reşat Erer. 
1 - Okuyan: Melek Tok6z. 

1 - Kürdilihicazkğr peırevi. 

2 - Kemani Sabak - Knr
dilihicazkir ıarkı: (Çılgınca &e

viştik ). 
3 - Bedriye Hoırllr - Kürdi· 

ilbicazkir şarkı: ( Kararan ıu

lerda ). 
4 - Nefise - Kürdilihicazkir 

şarkı: (Severim her gözeli). 
5 - Osman Nihat - Ktırdili

hicazkir farkı: (Gözümden git
miyor). 
2 - Okuyan: Sadi Hoııea. 

1 - Zeki Arif - Arak tıtrln: 
(Mızrabı bırak). 

2 - Selihattin Pınar • Hüz· 
zam şarkı: (Bilmem niye ıinem· 
deki yare). 

3 - Udi Haıan - Hilzıam 
t•rkı : (Akşam uyuyorken). 

4 - Sadettin Kaynak - Hllz· 
zam farkı: ( Erzurumda bai 
olmaz. 
3 - Okuyan: Radife Ertan. 

1 - Haıim bey - Beatenirir 

ıarkı : ( Kaçma mecburundan 
ey abu). 

2 - Hüsnü - Beanigir farkı: 
(Çok ıürmedi goçti). 

3 - Eviç şarkı: (Şahane göz
ler şahane). 

.. 4 - Halk türk6ıü: (Haticem 
saçlarını taramış). 

5 - Halk türküıll: (Ekin ek
tim çöllere). 

20.15 Konuşma. 

20.30 Türk müziği ( F a11l 
heyeti. 

21.15 Müzik (küçük orkestra: 
Şef Necip Aşkın). 

1 - Beetboven: Patetik ıo
natanın adacio kantablleai. 

2 - Emmericb Kalman: Fa· 
şingsfe potpuriei. 

3 - J oı. Gungl: Hidropalen 
(Vals). 

4 - Humpbriıe: Mazinin bul
yalan. 

5 - Erich Eineg: Bir zam••· 
lar bir Çigan vardı (Çiran 
entermozosu ). 

6 - J. Strauu: Binbir rece. 
7 - Berger: Manon ( Valı 

Boıto) . 
22 00 Ajaa, ziraat, eıbam, 

tahvilat, kambiyo - nukut bor
ıası (fiyal). 

22.20 Milzik (KOçOk orkestra 
Yukardaki programın devamı ). 
22.35 Müzik (Cazband - Pl.) 

23 25 23.30 Yarinki pr6gram 
ve kapanış. 

Polis beyannamCleri kaydına mahsus defter matbaamızda satılır 


