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Hariciye Vekilimizin 
Moskova seyahatı 

F 

B. Şül<rÜ Saraçoğlu istasyonda Sovyet 
ricali tarafından hararetle karşılandı 

Kremlin sarayında Kalenin ve MolotofJa görüştü 

ve öğle yemeğini Kremlin sarayında yedi 

Tas ajansından : \. Yunaniatan, Romanya orta el-
Moskova, 26 - Türkiye Ha· çile'ri tarafından ittikbal edıl· 

riciye vekili Şükrü Saraçoğlu miştir. 

ve refakatinde umumi katip Ayni trenle Ankara bllyük 
Cevat Açıkalao, birinci şube mü- elçiıile, Odesaya gitmit olan 
dürü Feridun Cemal ve husuıt hariciye komiıerliği ıark ıubeai 
kalem müdürü olduğu halde mildürfi de Moıkovaya gelmi,tir. 
Mo~kovaya varmıştır. Hariciye Moıkova iıtaıyonu Türk·Sov· 
vekili Şükrü Saraçoğlu Moskova yet bayraklarile donanmııb. 

istasyonunda hariciye komiseri a. a. 
Potemkin ile hariciye komiser Moskova, 26 - Türkiye Ha-
muawını Oekanaro, Moskova ı iye vekili Şükrü Saraçoilu 
Sovyet reis vekili, hariciye ko- Kremlin aaray1nda Molotof ve 
miıerliği umumi katibi, proto· Kalenin ile görüımllştür. Şükrll 
kol müdilrü, Moskova m~rkez Soraçoğlu oğle yemeğini bu ze-
knmandanı, Türkiye büyilk el- vat ile beraber yemiıtir. Bu ak 
çiıi Ali Haydar, lran, Afgan ıam Türkiye elçisi tarafından 
bllyilk elçilerile Bulgariatan, bir ziyafet verilecektir. --_: -=-----·r 

Alman denizaltlları 

z 

C. H. P. 
Meclis grubu toplandı 

' Ankara, 26 - Cümhuriyet 
Halk Partisi Büyük Millet Mec· 
tisi grup umumi heyeti bugün 
26 eyli'ıl 939 saat 15 de reis 
vekili Hasan Sakanm riyasetin
de toplanmıştır. 

Ruznamede yahıız Manisa 
mebusu Rdik incenin Büyük 
Millet Meclisi zabıtlarının yeni
den tab ve tevziine ait takriri 
vardı. Takrir hakkında bir kı:ıç 
hatip aöz aldılar. Takrir ~ahihi 
Refik İncenin, bunun riyaset 
divanınca tetkik edilmesi hak
kında verdiği takrir reye koTJa
rak ittifakla kabul edilerek u
at 16 da celseye nihayet verildi. 

~ 

icra vekilleri heyeti 
1 Ankara, 26 - Vekıller h•y-
1 eti bugün saat 18 de Başveki. 

Jette başvekil doktor Rcfık Say 
damın riyasetinde bir toplantı 

yapmıştır. 

~-· 1 

:Dr. Fuat Bayraktar 
gidiyor 

t 
Memleket hastanesi cilt bas-

SVCÇ bandıralı yük vapurunu batırdıJar . tahkları müfohassısı doktor Fu· 

lsveç hükümeti Almanyayı protesto etti. Denizaltı 
harbi sebebile Nazi şefleri arasında ihtila çıkmış 

Paris 26 - lıveç ajan11 Si
lizya yfik gemisinin bir Alman 
denizaltıı.ı tarafmdan batırıldı-
ğını bildirmektedir. • 

Franıız gazeteleri, Alman 
bahriye nezaretinin beceriksiz 

hareketini bilhassa kaydetmekte 
dit. 8 tar fları çok şiddetli tehdit 

didini ihtiYa eden ıidetli bir 
not• gCSndermiıtir. a.a. 

Londra 26 - lngiltereye o
dun yiiklü olarak gelmekte olan 
2850 tonluk lsveç bandıralı 
Sılizya vapuru den öğ'eden son 
ra bir Alman denizaltıın tara-
rıodan batarılmışhr. Vapurun 
19 kişilık müretttbatı dıger bir 
İsveç gemisi tarafından kutaral-
mışbr. a.a. 

at Bayraktarm 70 lira asli ma· 
atla ve terfian İzmir Eşrefpaşn 
hastanesi cilt hastalıkları mü
hha~ııılığına tayin edildiğini 
öğrendik. · 
Aydın Halkevi içtimai yardım 

ıubesinin başkanlıgını da Uzc:ri· 
ne alarak Halkevi işlerile çok 
yakından ve ciddi bir surette 
alikalanmış ve bu yolda faydalı 
hizmetlerde bulunmuş olan kıy
metli doktorumuzun fzmir gioi 
daha kültürel bir muhite tayin 
edılmesi bizi çok sevindirdi. 
Tebrik eder ve muvaffakıyetter 
dileriz. 

altında bulu duran Almanyanıo 
r düımanlarile ticaretten meneden 

bu ıidetli korkutma hareketle
ri bitaraflar ve bilhas!la Filan-

------~~~~~~~~~~~~--~------~ 

diya nezdinde infial uyandırmış 
tiddetli bir protesto notası ver
miıtir. 

Protestoya Almaoyanın ver
dıği cevapta, bunun fngiltereyi 

besliyeo Lit raflara bir ihtar 
teşkil ettiği bidirilmektcdir. 

Londı a 26 - Deyli ekispres 

gazetesinin Kopeohag muhabiri 
bıldiriyor. 

N zi şef' eri arasında ihtilaf
lar zuhur etliği kaydedilmekte-

tedir. Bunlardan biri mareşal 

Göring ile nmirnl Ranye ara
sında kayıtsız şartsız d~nizalh 

harbinden doğan ihtilaftu. 

2 Fıolaudiya ve bir İsveç va
purunun batmlması bitaraf şi· 

mal memleketlerinin ihracatını 
esaslı bir surette tehlikeye dil
türmektedir. 

İsveç vapurunun bahrılması 
lsveçfe infial uyandırmış ve lı1-
veç hükümeti bütün demir ih
rıcahno nihayet verileceii teh-

_lngiliz gazete e -i 
Fransız tayyarelerinin Frede ilcshafene 
yaptıkları baskından bahsediyor ar 
Londra 26 - Bu sabah logi

liz gazeteleri Fransız tayyarele
rinin FrederikBhafenin yaptık
tıkları baskından muazzam ba,
lıklar altında bahsediyorlar. 

Deyli telgraf gazeteai, diia 
akşam gelen haberler ceneral 

Gamtenin ihtimamli bir ıurette 
yapbğı baksıılıklarm ilk seme
relerini toplamak üzere olduğu 

iotibaını vermekte oldğunu ya
zıyor ve yaptıkları baskından 
dolayı Fransız tayyarecilerini 
tebrik ediyor. 

F raasız ve İngiliz tayyareleri 
şu iki lbtte Almanları vuruyor
lar. Konstanı gölü ve Kil ka
nalı bu iki nokta birbirnden 
uzak ise de her ildıia de taar• 

ruza müsait olduğu göriılü} or. 
Baskın sadece kudret tezahu

rll olarak kalmamıştır. Muvaf
fakiyetle erişilen hedef şu idi. 

Tayyare fabrikalarının tahri
bi "IUretile Alman hava kuvvet · 
lerinin artmasına mani olmak, 

ihtiyatlı fakat azimli yapılan bu 
hareket muvaffakiyetlc netice-
lenmiştir. a .a. 

Paris 26 - Alman İsveç bu· 
dudunda alınan ve Bernden 
bildirıleo bir haberde: 

Pazar akşamı Frederikshafene 
3 defa hava taarruzu vukubul
duğu teyit edilmektedir. 

Ancak bu hücumların netice· 
si hakkında biç bir haber alı· 
oamımıthr. a.A. 

Dikilide zelzele de
vam ediyor 

Evelki gün birbiri ardı sıra sekiz 
zelzele daha oldu 

Evelki zelzeleden çatlıyan bir çok binalar çöktü 
Kızılay umumi merkezi 600 çadır gönd~rdi 

İ; mir, 26 - Dün gece yara
sından sonu Drkilide 8 zelıel~ 
daha his!ledilmiştir. Tamir edi 
lebilecek evlerdea 10 tanesi da· 

ha çökmliş inşaatı yeni tamam· 
lanan bir fırıo da yıkılmıştır. 

Ei<mek ihtiyacı lzmirden hmi~ 
edılmektedir. 

Ankara Kızılay umumi mer· 
kezinden göaderıleo 600 çad1r 
f zmire gelmiş ve .derhal kam

yonlarla felaket mıotakasına 

gönderilmiştir. 

diye reisi ve mebuslarım z p<irti 
tetkilitımız, B ~rgaına kaym ~ ka 
mı, belediye reisi ve askeri ku
mandanlarım zla diğer vatand•t· 
mızdan gördüğümüz maddi ma
nevi yardımlardan dolayı sonsz 
minnet ve şiikranlanmızı bildi
rirken bu gibi felaketlerden 
vatan ve tandaşlarıo masun 
kalmasını temenni etmekteyiz. 

a.a. 

Tashih 
Dün İzmirde de bir ıelıele Gazetemizin diinkü nüıhasın· 

olmuştur. da Dikli feliketzed !erine ya-
Dikili belediye reisi atideki pılacak yardımlar için Aydın 

telgrafı göndermiştir. K1Z1lay kurumunun teberru ka-
19-20 Eylül ıecesi Dikiliyi buliloe başladığı yazılacak yer-

barap eden felaket karşısında de yanlışlıkla "Hava kurumu" 
Kııilay cemiyeti valimiz, bele· yazılmıştır. Tashih ederiz. 

- .- - -

Garp cephesinde 
To-pçu düellosu ve hava muharebeleıi 

Garp cephesinde : 
Paris, 26 - Bu sabahki Fran

sız resmi tebliği : Düşman top
çusunun Depomonuo doğu cenu
bunda faaliyeti devam etmiştir. 

25 eyliilde avcı tayyare'e·i
rniz Alman avcı tayyarelE-rile 
hir ><aç defa muharebeye girit 
mi tir. 
D~m akşamki Fransız resmi 

tebl ıği: 

Sarın şarkında piyade ileri 
müfrezelerimiz:n faaliyeti olmuı 
ve düşmanın topçu ateşi devam 
etmiştir. 

24 Eylülde avcu tayyareleri
miz iki daf a adetçe faik dnı
manın bava kuvvellerile çarpış-

mışbr. Müteaddit avcı tayyareıi 
düşürülmuştür. 

Alman resmi tebliği : 
Bertin, 26 - Cephede mab· 

dut topcu faaliyeti olmuştur. 
heri müfrezelerin bazı hare .eti 
o muştur. 

P .. rı!l, 26 - Dünkil h va rı. ıı
hareoeleriode Almanların ıekız 
Fransız tayyaresi düşürdü..: leri 
iddiaları doğru değildir. Haki
katte 2 Fransız tayyaresi dfitU· 
rülmüştür. Bunlardan birisin1n 
pilotu paraşutle Franaız hatla• 
rıoa lomtğe muvaffak olmuştur. 
Fransız hatlarına düşürülen 2 
alman tayyaresinin pilotları esir 
edılmiştir. 

Kızıl ordu ve Alman kıtaatı 
Polonyada mukabil istikametlerden yeni hudut 

hattına doğru ilerliyorlar 

Kızıl ordu kurmayının tebli
gindc: Kızıl ordunun 25 eylGlde 
hudut hattına doğra ilerlemesi 
devam ederek Şuvalki, Golyonı, 
Kumaru, Revnik, Kozniyo ıthir 
lerinj işgal ettiği bildirilmekte· 
dir. 

Alman resmi tebliginde de: 
Alman kıtaatının hudut hattına 
doğru ilerlemesi normal bir su
rette devam ettiği yalnız S •nın 
doğusund.ı bazı Polooya müfre· 
zelerile müsademeler olduğunu 

ve alınan esirlerin iki bine ba
liğ olduğu bildirilmektedir. 

Alman kıtaatı Motokoıki ka· 

lesini işgal etmiıtir. a. a. 
Bükreş, 26 - Havas ajanınn

dao: 
Bükreş hftkümet mahfilleri, 

Sovyet kıtaatımn Besarabyaya 
doğru ilerlediği hakkında Ame
rika gazetelerinin verdiği ha· 
berleri kat'i surette yalanlamak 
tad1r. Hiç bır taraftan hiç bir 
Sovyet hareketi olmadığı bildi
rilmektedir. Romanya - Polo ya 
hududu boyur ca munakalit bıt
tabi kapalıdır. F cakat Sovyet
lerle Besarabya hududunda mü
nakalit ve timendifer harekit. 
normaldir. •· a. 
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Kö;ıü"'~';~e muhtaç? '~---
ÇARŞAMBA 27/9/939 

YENİ, PRA TIK GÖRENEKLER! 
-2-

Yeni arıcılıkdan, iyi yapılırsa 
yeni kovanların yılda 60 · 70 
kilo bal vereceğinden, bunun 
nasıl mümkün olduğundan, do· 
kuma tezgihlarım nerede ve 
kaç liraya yaptırabileceklerin· 
den, kavaklı!darın on yıl sonra 
büyük bir servet, bir piyango 
teşkil edeceğinden ve böylelikle 
zengin olunacağından, köylünün 
yıllık gelirioi artırmak için mu· 
hitio meyveciliğe olan elverişli · 
liğindeo faydalanarak, yeni zey
tinlıkler, meyvelikler, bağlar ye· 
tiıtirmelerinden, bunların nasıl 

mümkün olacağından, bu gidiıle 
ve bu göreneklerle yeni devre 
yetişemiyeceğimizden, ne yapıp 
yapıp yeni bilgiler edinmekten, 
memleketteki büyük zırai mü· 
esseselerden, bunların köylfi için 
kurulduğundan, her köylilnün 
görgülerini tazelemek, yenile· 
mek için ne yapıp yapıp, büyük 
şehirlere ve z ırai müesseulue 
gitmesinden ve kazadaki zi"aat, 
orman, baytar, bukulcçu, mual
lim gibi bilgin kişilerle konuşup 
bilgilerini yoklamalarından, halk· 
evlerine gidip köycüler kollariy
le temas yapmalarından, yalnız 
bu gibi uzak köylere yılda bir 
veya iki kere gelebilen köycü
liik kolunun konuşmalariyle ik
tifa etmemelerinden .. Konuştuk 
durduk. Konuşmalarımızı muna
kaşalı yaptık. Fakat ... 

' Bugüne kadar olan çalışına· 
larımızın verimi bizi daha başka 
önlemeler, çalışmalara teşvik et
mektedir. 

Köylünün eski göreneklerini 
yenileriyle değiştirmek için, on
lara, onların muhtaç olduğu va
sıtaları ayaklarına kadar götür-
mek ve kolayhkla öğrenmeleri· 
nin teminine çalışmak. Bu bir 
teşkilat ve para işi dememek .. 

Her Halkevinde, bir veya bir 
kaç modern arı kovanı ve arı· 
cılık vasıtalı rı, aşıcılık gereç
leri, bir dokuma tezgahı ve do· 
kumacıhğıo gerekli &,;ıldığı alet-
ler olmalı ve buralarda açılacak 
kurslar tare fınan kazanın her 
köytınden seçilen kadın - erkek 
köylülere gerekli pratik bilgiler 

vermeli. Bunun için ne teşkilata 
ihtiyaç var ve ne de bütce dı· 
ıı paraya .. 

- Köylü her yeniliği g-Uçlllk 
le benimser. Her yeninin, ışıne 
uyarlığı nisbetinde ona dört 
elle sarılır. 

- Pamuk bugün umumiyetle 
mibzer makinelerile ekilmekte
dir. Köylü mibzer makinesinin 
faydalarını bizzat gördü: Düz
gün ekim, ameleden tasarrufu, 
toprağı öküz veya hayvanla iki 
dizgi arasını atlrmek kolaylığını 
sulama kolaylığını, toplama, ko· 
laylığını, amelenin dipleri kaz· 
ma kolaylığını, neticede bir çok 
yerinden yapılan tasarruf ne
ticesi, maliyet fiyatının ucuzlu· 
ğundan ve piyasa fiyatının yilk
sekliğinden haııl ol•n aradaki 
fiyat farkını kızanmaiı ... 

- Yine pamuk eklciler, mın 
takamızda hemen hemen yDzde 
90 nhpetinde, yerli pamuk ye
rine akala ekiyor niçin ? Çün· 
kü, akala yerliye göre, daha 
çok mahsul veriyor, ve telleri
nin uzunluğundan dolayı fabri
ka ve tüccar daha yüksek fi
yatla satın alıyor. 

Bu görüşlerden aldığımız ne
tice su olmaladır : 

Köye her götürmek istediği
miz şty, yenilik pratik değilse, 
istediği kadar çekici, parlak 
olsun bir değer kazanmaz; köy
lüce benimsenmez. 

Bizim kafamız göıümDzdedir. 
O halde, eski görenekleri, 

yenileriyle değiştirmeğe çalıib· 
ğımız fU zamanda, ~özde tutu• 
lacak nokta, yukarki iç 
görüılerin verdiği bilgiden 
faydalanarak ona gare çalıırnak, 
çalışmalarımızı ona göre ayar· 
lamak, köy ve köylfi için yap
ğımız uğraımalara bir çok yer· 
lerde olduğu sribi, fantezi ve 
işin alayından sıyr!larak ciddi 
şekilde ve pratik bir yola sap· 
mak, köylüye maval okumamak, 
konuşma! ra bile pratik ve 
faydalı şekiller vermek. 

- Halkevlerimizin çoğunda 
olduğu gibi. 

Uzak şarkta 
Çinde yapılan askeri harekat Japon

lara pahalıya maloldu 
Asyada: 
Tokyodan alınan haberlerde: 
Japonyada halkın hayatı pek 

güçleşmiştir. Netice vermiyen 
çok uzun süren harp memleket
te para bırakmamıştır. 

Temmuzda 37 ve Ağustosta 
28 grev olmuştur. 

Çin ajansı bildiriyor: 
Çin kuvvetleri Şangbay Nan

kin timendifer hattında bir Ja
pon as~eri treoine taarruz ede
rek treni tahrip etmişler ve i
çindekileri öldürmüşlerdir. Çang 
çede 10 bin Japon askeri mu· 
hasara edılmiştir. 

Çinliler dört muhtelif istika· 

metten taarruz etmektedir. Çin 

liler Şanghayın dıı ·mahallele

rindeki Japon mevzilerine tid· 

detti bir taarruz yapmışlardır. 
·~ 

Tayinler ve nakiller 
Aydın P. T. T. müdürü Os

man Bi~gölün 30 lira maaşla 
Ağrı viltlyetine ve Sivas P. T. 

T. müdürü Asaf Tanrı Kutun 
70 lira maaşla Aydın vilayetine 

nakilleri muoakalit vekaletinin 
tasdikine iktiran etmiıtir. 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

12.30 Proğram ve memleket 
sa:ıt ayarı. 

12.35 Türk müziği. (Pi) 

lS.00 Memleket saat ayart, 
ajans ve meteoroji haberleri. 

13 15-14 Müzik (riyaseti cum 
bur bandosu) Şef İb5an Tunçer 

1 - Franz von Bloo : Marscb 
Schützen, 2 - E. Becucci : Vals 

Mon Tre•or, 3 - Gounud : U· 
verture Mireille, 4 - Suite Ro 

samunde : ( No. 1 Introduction 
et Andante, Franz Schubert 

(No. 2 Eotr'acter, ( No. 3 Air 
de Bı.lle. 

19.00 Program ve memleket 
ıaat ayarı. 

19.05 Müzik (Bir konserto· Pı) 

19.30 Türk müziği( fasıl heyeti) 

20.15 Konuşma ( dış politika 
hadiseleri) 

20.30 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

20 50 Türk milziği. 

Okuyanlar: Necmi Riza Abıs-
kao, Safiye To~ay. • 

Çalanlar : Veçihe Daryal, Ru 
şen Kam, Cf\vdet Kotan 

1 - Ali ağa·ıehnaz peşrevi. 
2 - Dede-şehnaz Şarkı (sana 

ey canımın canı efepdim) 3 -
Rifat B.-hicaz şarkı (niçin bül-

bül figan eyler) 4 - Arif bey
hicaz ıarkı ( benim halim fira 

kınla yamandır) 5 Ruşen Kam· 
Kemençe taksimi, 6 - Bimen 

Şen-hicaz şarkı (yıllar ne çabuk) 
7 - Sedat Ôztopra k-şehnaz saz 

semaisi, 8 - Selibattin Pınar
Niha vent şarkı ( hali yaşıyor) 

9 - Sadettin Kaynak·Nıbavent 
şarkı (gönül nedir bilene) 10-
Sadettio Kaynak· Nihavent şarkı 
(kirpiklerinin gölgesi) 

21.30 Haftalık posta kutusu 

21.45 Müzik ( Vlelodiler Pi.) 

22 00 Muzik (Küçük orkestra) 
Şef : Necip Aşkın 

1 - Wiga - Gabriel: Hafta 
nihayeti pazar gelir - Marş. 

2 - Sidney jones : Geyşa 
operetinden potpuri. 

3 - Pepi Müller : Küçük Se
renad. 

4 - Fried Walter : Rüya 
( Keman solo ve orkestra için). 

5 - Leopold : Nıl Nehri ke
narlarında. 

6 - Bucalosıi: Pastalozzanın 
bir ,arkısı Giribiribin. 

7 - Ganglbergel: Efsaneler 
Ormanında. 

8 - Robert Stolz : Viyana 
geceleyin gezeldir. 

23.00 Son ajans haberleri, zi 
raat, esham tahvilat,· kambiyo· 
nukut borsası (fiat) 

23.20 Müzik (Cazbant P1) 
23 55 24 Yaı ıuki program 

imtiyaz ••hlbl Ye Umum1 Netrlyat 

MlldüriJ ı Etem Mendre• 
Ba11ldıjı yer 
C H P Rıu ım•YI 

IAYl ı '4f 

Polo ·ebelerini 
Yakından gören bir Fransız yüksek 
şahsiyeti Havas ajans ~ uhabirine 

müşahe e erin-i anlat yor 
Ankara, 26 - Dün gece ya

rısından bugün saat 12 ye ka
dar alı 21 an haberlere nazaran 
vaziyet: 
Şark cephesinden yeni bir 

haber alınamamıştır. 
Pari~, 26 - Polonya ha"dise

lerioi üç hafta yakından gör
müş olan yüksek bir Fransız 
şahsiyeti Havas ajansı muhnbi· 
rine atideki beya~ atta bulun· 
muştur. · 
Polonyanın mağlubiyetinin e

sasını Atman techizatıoın e1ici 
faikiyeti diğer harp tabiyesi 
teşkil etmektedir. 

Muharebenin da ha ilk anında 
Alman bava kuvvetleri yolları, 

şimendifer köprülerini tahrip et-

miştir. 

Asıl i şi zırhlı fırkalar görmOt 
ve Alman piyadesi ancak top· 
rnk i şgal etmiştir. 

Polonyalılar ıilahca müsavi 
bulundukla rı her yerde Alman· 
lan dövmüşlerdir. Alman ordusu 

0

1914 deki Alman ordusu değil
dir. Tank ve tayyarelerin hima 
yesi e mazhar olmazsa bir İf 
görmek kabilıyeti yoktur. 

Almanların zayiatına gelince 
bunu tahmin etmek guçtür. Arı 
cak bu zayiatın çok ağır olması 
laz ımdır. Piyade muharebeleri 
ço~ çetin olmuştur. H!lva mu· 
harebeleri esnnsında Almanlar 
her halde 300 den fazla tayya
re knybelmişlerdir. 

.. 666~ 

Bu d r yılı iç·n 1 
ti · Biçki ve Dikiş Yurdu hiç masrafsız lale!ıe yeliıtiroc•ğini İ 
ti söz verir. Parisin en son kabul ettiği oapo!iten metodlar kı· ı 

sa bir zamanda biçki, dı ki , şapka, çicek, boya, hasır işleri 
4111 kısa bir zamanda öğretilmektedir. Layikiyle hayatlarını kur

tarmak istiyenlere talebe kaydına başladığını bildirir. Fada • 
izahat almak istiyenler Yurt direktörlüğüne müracaat ede· • 

biHrler. 1 
ADRES: Gazi Bulvarı Biçki Dikiş Yurdu sakak 7 

S. DİKER 
(2) Pa. • Ça. • ... ..-

ı•••• .. •••••~••••••o••••• .. ••e•+4o••••••••••••• .... •+ .. ••: 

f Doktor Operator 1 
1 Nur ıson 1 
ı Memleket hastanesi kadın hastalıkları mutahasaısı ı 
t Hastalarını her gün sabah ve öğleden sanra P rk kartı· ı 
ı aındaki muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. (227) ı 
ı ................. ............... ~ ...................... : 
,;;;;;&;; x 

Aydın ortaokul dire törlüğünden 

Cinsi 
Ekmek . 
Sadeyağ 
Dana eti 
Koyun eti 
Pirinç 
Kuru fasulya 
Patates 
Soğan 
Toz şeker 
Sabun 
Salça 
Odun 
Yumurta 
Un 
Makarna 
Nohut 

Kilosu 
A"gari Azami 
12000 14000 

800 1000 
3000 3500 

800 1000 
800 1000 
500 600 

1000 1200 
400 500 
800 1000 
200 250 
200 250 

50000 60000 
9000 10000 

400 500 
250 300 
150 200 

1 - Aydın ortn okul pansi
yonunun Mayıs 1940 sonuna 
kadar ihtiyacı olan yukarıda 
cioslerile asgari ve azami mik· 
tarları yazılı erzak 15 gün mud
detle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhalesi 28/9/ 1939 Per· 
şenbe günü ıtaat 15 de orta okul 
t>iuasında toplanacak satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu erıakın şartn meleri 
ve nümuneleri tatil günlerinden 
maada her gün mesai saatleri 

Muhammen fiatı % 7,5 teminatı 
Kuruş Sa. Lira Ku. 

10 50 110 25 
100 00 75 00 
25 00 43 75 
40 00 30 00 
28 00 21 00 
13 00 5 85 
9 00 8 10 
6 00 2 25 

28 00 21 00 
30 00 5 62 
30 00 5 62 

' 1 50 67 50 
2 00 15 00 

13 00 4 87 
25 00 5 62 
10 00 1 50 

içinde okulda görülebilir. 
4 - İstekhlerin tecim oda

sına kayıtlı bulunduklarını bil
di ren v si a göstermeleri lazım
dır. 

5 - Her cins erzakın hiza• 
sınd yazı l ı muvakkat teminat 
miktarını nakten ~ermek isti-.. 
yenler Mals andığına teslim ede-
rek mRkbuzlariylc veya banka 
teminat mektuplariyle mezkür 
gün ve saatte okula gelmeleri 
ilan olunur. 

13 17 22 27 (232) 
• 

Polis beyannameleri kay4ına mahsus defte zdasatılır 



.. t --- :::;:::: 

. • 8 

OçONcO YIL 
No: 644 

PERŞEMBE 
28 

Eylül 1939 

idare yeri 

Ayclıa 

C. H. P. 
BaıımeYl 

SaJUI ı 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÔN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi Sayııı ı 100 Para 

aylaşılan Pol nya Garp cephesinde 
Sovyet kıtaatı 

şehirlerini 
bir çok 
işgal etti 

Leh Topçu faaliyeti de
vam ediyor 

Otuz askeri 
Şark cephesinde: 
Kızıl ordu umumi karugihı

nın tebliği: 
Kızıl ordu cüzü tamları 26 

Eylôlde Kovo, Zamoski, Daoberg 
tehirlerini işgal ve Viladistokuu 
30 kilometre cenubu garbisinde 
Garbo lskori ve Logoviçin 40 
kilometre cenubu garbisinde Me 
leniski hattına varmışlardır. 

Sovyet kıtaata tarafından gar 
bi Ukranyada Brestlitovsk ile 
Multua arasında 30 treÖ zapte
dilmiş ve içinde bulunan 25 bin 
Polony askeri esir edilerek ıi· 
lihları alınmıştır. 

Bunlardan maada siliblariyle 
beraber binlerce esir ve mühim 
miktarda harp malzemesi alın· 
mıştır. 

Alman baş kuınandanhğının 
tebliği: 

Alman kıtaatı Sovyd hiik6-
metile kararlaştırılmış olan hu
dut hattına ya~laşmaktadır. 
Mubaıematın başlangıcında 

açık bir şehir olarak telakki 
edilen ·ve buna göre muamele 
edilen Var şova, kumandanın es
ki kalelerin ve sivil halkm tes
libi gibi hareketlerle müstahkem 
mevki haline konulmuştur. 
Varıovaya yap!lao taarruz 

neticesinde timaldeki ilk bat-

Bir Holanda 

tren Rusların 
larla cenuptaki ikinci bat eli
mize geçmiştir. 
Varşova kumandanı bu sabah 

ıehrin ve garnizonun teslimi 
teklifinde bulunmuştur. Ceneral 
Blaskoviç mükalemeye memur 
edilmiştir. 

Hava kuvvetlerimiz Moblin 
müstahkem mevkiinin mühim 
askeri hedeflerini bombalamış-
tır. a. a. 

Ankara; 27 - Varşova mü· 
daf aa kumandanlığmın bu gün 
alanan 25 Eylül tarihli tebliği: 

Geçen gece ve bugün Varşova 
müdafaasıoıo en çetin dakika
ları yaşanmıştır. Düşman topçu 
ve tayyareleriyle ıehri sistemli 
bir şekilde tahrip etmektedir. 
Banliyöde bulunan asker sivil 
ahaliden daha az zayiat vermiş 
tir. Topçu ateşi bilhassa ıehrio 
merkezine tevcih edilmektedir, 

Ôlenterin adedioi tesbit imkan
sızdır. Varşova harabe halinde
dir. 8 düşman tayyaresi düşür· 
dük. MoLlin müdafaaya devam 
etmektedir, 

Londra 27 - Hevas Ajan
sma Çernoviskiden bildiriliyor. 

ltimad edilen kaynaklardan 
bildirildiğine göre, Sovyet aske
ri makamları hududa Stajerik 

Roman yadan 

Yolcu tayyaresıne bir de- Bir .Polonya bombardı-
nizaltJ gemisi taarruz etti man tayyaresi kaçtı 1 --

Amisterdam 17 - Bir Holan
da yolcu seyyaresi Helğolandın 
fİmRli şarkisinde bir denizaltının 
taarruzuna uğramışhr. Tayyare 
ye mütteaddıt kurşunlar isabet 
etmiı ve ağn yaralanan bir 
yolcu tayyar~ Amislerdama 
vaoıadan ölmütür. a.a. 

Macaristana 
Polonyalı mülteci akını 

durdu 
Pe,te. 27 - Yarı resmi bir 

rnenbadan bildirildiğine göre, 
Macaristana gelen Polonyalı 
nıülteci akını pazar günü eksil· 
nıiıtir. Pazartesi günü akın ta
mamiyle durmuştur. 

Şimdiye kadar gelen mülteci 
adedi 20 bin olup muntazaman 
tahıttüt kamplarına sevk edil
mektedir. 

Sovyet kıtaatı Macar budl1 

duna 10 - 15 kilometre mesafe
de olup macar hudut muhafız
lariyle henüz temasa gelmemiş-
lerdir. a. a. 

Bükref, 27 - Polonyalı bir 

tayyareci, içinde iki Polonyalı 

bulundvğu halde bir hafif bom

bardıman tayyaresine binerek 

ve kendisini tevkif elmeğe te 

ıebbüs edeo Romen askerlerine 

karşı gelerek Bükreş hava mey 

daD1ndan kaçmağa muvaffak 

olmuştur. 

Tayyarenin hangi istikamete 

kaçtığı malum değildir. A.A. 

Alman 
Propaganda nazırı Göbel- · 

sin yıldızı söndü mü? 
Zürih 27 - Berlinden, Al; 

mao propaganda şefi Göbelsin 

giSzden giiştüğü teyit edilmek· 

tedir. Harbe taraftar olmıyan 

Göbels, mereşal Göring ve ami

ral Reyner ile yaptığı müoaka-
f a lardan dolayı gözden düştüğü 

söylenmektedir. a.a. 

eline düştü 
köylerin bütün erkeklerini sefer
ber etmiştir. 

Alman tayyareleri İngiliz deniz kuv
vetlerine hücum ettiler 

Sovyetler hududundan alınan 
haberlerde, Polonyada yerleşen 
Rus makamları bazı şehirlerde 
bilhu4a Kolonija, Logov ve 
Tarnapola yabudi belediye nisi 
tayin etmişlerdir. 

Garp cephesinde : 

Dün akşamki Fransız resmi 
tebliği : 

Dilşman topçusunun iki köp

rünün cenup mevziinde faaliyeti 
olmuştur. Şııfakla beraber düt-

Hariciye Vekilimiz 
Şerefine S. hariciye komiseri ~olotof 
Kremlin sarayında bir ziyafet verdi 
Moskova, 27 - Tas ajansın

dan: 
26 Eylülde Sovyet halk komi· 

serler birl ı ği reisi ve hariciye 
komiseri Molotof, Türkiye ha
riciye vekili Şükrü Saracoğlunu 
Kremlin sarayında kabul etmiş· 
tir. 

Hariciye vekiline, Moskova 
büyük elçisi Ali Haydar refakat 
etmekte idi. Bu kabul esnasında 

hariciye komiser muavini Potem 
kin ve. Sovyetlerin Turkiye bü· 
yük elçisi de hazır bulunmuştur 

Hariciye vekili Şükrü Sarac 
oğlu Sovyetler birliği reisi Ka
lenin tarafından da kabul edil
miştir. Ayni gün hariciye ko
miseri Molotof bir ziyafet ver
miş ve ziyafette Türkiye hari
ciyesinin erkanı mareşal Voro-

şilof, Potemkin, Gorlin ve Te· 
lentiyef hazır bulunmuştur. Zi
yafette Molotof ve Şükrü Sa
racoğlu samimi nutuklar söyle- ı 

mişlerdir. A. A. 
Moskova, 27 - Tas ajansın

dan: 
Sovyetler birliği komiserler 

konseyi reisi ve hariciye komi
seri Molotof bugün öğle yeme
ğini Türkiye büyük elçiliğinde 
Türkiye hariciye vekili Şükril 
Saracoğlu ile beraber yemiştir. 
Yemekte mareşal Voroşilof, ha
riciye komiserliği erkim da bu
lunmuştur. 

Konuşmaların çok dostane bir 
hava içinde ve memnuniyetbahı 
bir şekilde devam ettiği bildi
rilmekı edir. 

Bu akıam tekrar görüşüle-
cek tir. A.A. 

Şiddetli yağmurlar . Berlin 
-~ 

Trabzon ve Artuvinde 
şiddetii yağmurlar oldu 

Trabzon, 27 - Düı:ı şiddetli 
yağmurla beraber ceviz büyük
liiğünde dolu yağmış fakat çok 
devam etmemiıtir. Yağmur ve 
dolu hasar yapmıştır. A.A. 

Artuvin, 27 - Çok şiddetli 
yağan yağmur, iç kale köprü
sünü, izi dahi belli olmayacak 
şekilde yıkmıştır. Artuvin· Hopa 
yolu üzerinde motöriü vasıtala
rın müoakalib dm muştur. Y ı · 
kılan köprü evelce sel yüzünden 
sakatlanmış ve tamir edilmişti. 

-*'.-

Polonya hazinesi 
Bükreşe geldi 

Bükreş, 27 - Polonya hazi
nesini baınıl 14 kamyon dün 
akşam Bükreşe gelmiştir. 

Haziııe, Romauya milli ban
kası kasalarına konulmu..,tur. 

Büyük elçimiz Hitler 
tarafından kabul edLdi 

Berlin 27 - Türkiyenio Ber
lin büyük elçi~i Hüsrev Gerede, 
Hitler tarafından kabul edileı ek 
it imatnameıini vermiştis. 

a .a. 
~· 

Yavuz zırhlısı 
T ekirdağında 

T ekirda~ 27 - Yavuz zırhlı
sı Zafer, Tınaztepe ve Kocate
pe mubriplerinden mürekkep 
bir f ılomuz 12,30 da Amiral 
Şükrü Okan ile birlikte buraya 
gelmiştir. 

Filomuz burada iki gün ka
lacaktır. a.a . . 

~· 

Ali Saip Ursavaş öldü 
Adana 26 - Urfa mebusu 

Ali Saip Ursavaş dün Adaoada 
vcf at etmiş ve cenazesi bugftn 

, mernıimle ica ldırılmııtır. 

manın yaphğı bir baskın hare· 
keti tardedilmiştir. a.a. 

Fraozız umumi karargihınıa 
bu sabah saat 9 da verdiği 
tebliğ : 

Al ınan ordusn başkumandan
lığının tebliği: 

Bu cephede faaliyet cüzi ol· 
muştur. Du,man bütün cep
hede mevzilerini tahkim et 
mektedir. Hava muharebeleri 
e,rıasında 2 Fransız tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Alman bava kuvvetleri, şimal 
denizi üzerinde, zırhlı, tayyare 
gemisi ve kruvazörlerden mürek· 
kep f ogiliz deniz kuvvetlerine 
hücüm etmiştir. 

Bir tayyare gemisi tahrip e· 
dilmiş ve bir ıırbhya bir kaç 
bomba düşerek ağ1r hasarata 
sebep olmuştur. 

Tayyarelerimiz hiç zir zayiat 
vermemiştir. a.a. 

Almanya 

Şark ordusunun mühim 
bir kısmını garp cephe

sine gönderdi 

Londra 27 - Havas ajanıı· 
nıo Kopenbag muhabiri bildi
riyor. 

Polonya cephe,inde bulunan 
Alman ordusunun büyük bir 
kısmı gatp cepheıııine gönderil· 
miştir. Aben ve Zilfırit hattanın 
civrıodaki şehir ve kövler ta
mamile tabliye edilmiştir. Vil
senburgta tahkimat yapılmak
tadır. Kıtaata iyi yiyecek ve
rilmekte ise sivil halka az mik
tarda ve vesika ile erzak Ye· 
rilmektedir. a .a. 

-::=4-e-

Alman hariciye nazın 
Moskovaya gitti 

Bertin 27 - Hariciye nazırı 
Fon Ribentrop bugün ıaat 8 de 
tayyare ile Moskovaya hareket 
etmiştir. 

Hariciya nazırına, hariciye 
müıteıarile Sovyetler birliğinin 
Berlin sefiri de refakat etmek-
tedir a.a. 

~-

Alman askerleri arasında 
hoşnutsuzluk 

Paris 27 - Polonyadan gelen 
tayyarecilerin söylediğine göre, 
Sovyet kıtalarının lehine olarak 
aldıkları arazilerin tabliyesi 
Alman askeri üzerinde çok fe
na tesir bırakmıştır. Kıtalarda
ki hoşnutsuzluğu gidermek için 
bu kıtalar da{fıtılmııtır. 



Köylüye sağlık ölütleri No. 4 

Sağla 
besi 

• 

Bozdoğan : Dr. Sadi Gök Ahmetoğlu 

Yeni doğan her çocuk mut
laka kadın sütile besleıı melıdir. 

Kadın ıütile beslenip beslt me
mesinde en önce gözetilecek 
olan çocuktur. Annenin ufak 
tefek şikiyetlerile çocuğuııu an
ne sütünden mahrum etmeme
lidir. 

Bir Anneniu çocuğunu emzir
mesine mani olacak haller ıun
lardır. 

1 - Meme başlarının içeri 
doğru çekik olması halinde mü
addit emzirme tecrübeleri y~p· 
tıktan ıonra çocuk ememezse. 

2 - Annenin şiddetli büm· 
mayi nefasisi. şeker iıemesi. 
böbrek iltihabı, eklamesi, zatnr
ree, muavazası bozulmuş kalp 
hastalıkları. 

3 - Vahim derecede asabi
yet, sar'a. 

4 - Aşikar Akciğer ve gırt
lak veremi. (Bu gibi vakayide 
çocuğu anneden tamamen ayır
malıdır. 

S - Yeniden hamile kalmak. 
( Bahusus bu hal memelı:rdeki 

ılltü fazla miktarda azaltmak
la müterafık olursa ). 

Bütün bu vakayide çocuğu 

anne memesinden kesmek bir· 
denbire olmamııhdır. Tedrici 
olarak hareket edilmelidir. Ev
veli meme yerine bir emzik ve
rerek gittikçe memeleri emzikle 
değiştirmelidir. Bu haller dışın
da anne firengili dahi olsa ço· 
cuğu emzirmesine mani değildir. 

Çocuk emzirilmiye başlanma· 
dan evvel kaynatılmış su ile 
bolca ıslatılmış bir pamuk par
çasile meme ucu ve civarı yı· 
kanmalıdır. Emzirildiktan sonra 
ayni ıekilde temizlik yapıltr. 
Temiz bir tülbent parçasile ku
rulanır ve yine temiz bir bezle 
örtülür. Memelerin sütle dolmı
ya başladığı zamandan itibaren 
memeleritazyik ediçi dar göğüslü 
elbise ve çamaşır giymemelidir. 

Yeni doğan bir çocuğa ilk 
gün hiç bir gıda verilmez. Eğer 
çocuk huysuzluk yaparsa biraz 
tekerlendirilmiş hafıf çaydan 
veya kaynatılmış sudan bir kaç 
kaşık verilebihr. Çocuk doğduk
dan 24 saat sonra ilk defa ola
rak emzirilir. ı İkinci günü üç 
defa üçüncü günil dört defa 
tekrar olunur ve Lundan sonra 

muntazaman her dört saatte bir 
kerre olmak ve gecede sekiz 
1&at fasıla vermek üzere devam 
ed.lir. Sütil bol olan ve bu yüz
den gergin ve asılı duran me
meler emzirilmeden evvel bir 
miktar bir fincan içine sağılır. 
Ve meme g~rğioliğioi biraz kay
bettikten sonra çocuk emzirilir. 
Emzirme müddeti alelade 20 
dakikadır. 

Süt çocuğunun birinci nlh nyı 
milddetince sütle beslenmesine 
mukabil altı ayı atlatınca bil· 
bassa öğle vaktine tesadilf e

den meme yerine ya etten ve 
yahut sebzeden (patates havuç 
gibi ) yapılmış az tuzlu su içine 
biraz irmik koyarak hnfıf bir 
çorba ynpmalı ve bundnn 150 -
200 santimetre mikibi vermeli
dir. Bu çorba çocuğun tuzlu ye
m eklere geçi§inin ilk köprüsü
dür. 

Çocuk çorbaya alıştıktan son
ra bunun yanına birazda ezme 
halinde seb..ze ilave olunur. 

Dokuz aydan itibaren artık 
çocuğa büsbütün safı hayvan 
sütü verilir. Memeden kesme 
müddetinin mutlaka elifi elifine 
dokuz ay sununda olması icap 
etmez. Yazın had beslenme bo 
zukluklarımn çokluğundan do· 
layı memeden kesmeyi - zamanı 
gelmiş bile olsa • son bahar 
tehir etmek muvafık olur. 

Çocuk et suyuna alıştıktan 

sonra ikinci meme yerine ta
mamlayıcı bir gıda daha ( me 
sela inek sütile yapılmış ma
hallebi ) verilir. Diğer meme 
emzirmeleri de emziğe tebdil 
edilir. Bilabara bu emziklerden 
biri yerine yine ikinci bir ma
ballebi verilir. 

Evelce öğle memesi yerine 
verilen et suyu yerine sebze 
başlaması veya patates ezmesi 
ve biraz rendelenmiş meyve ve· 
rilir. 

Bu suretle anne memesinden 
vaz geçirilerek tedricen hayvan 
sütune ve tuzlu yemeklere ahş 
tırılır. 

Bazı annelerin sütleri çocuk 
doğduk tan 8 inci güne kadar 
gelmeyebılir. Bu hal ekseriyetle 
ilk olarak doğuranlarda görü
lür. Çocuğu süt anneye verme· 
den veya hayvan sütiyle besle 
meye karar vermeden evel bu 
müddeti beklemek ve emerken 
çok az gelse bile emzirmeye 
devam etmek ve çocuğun ağzı
na hafif şekerli çay akıtmak i 
cap eder. Va ide 3fitiyle besle
meye imkan olmayan mesela: 
vakitsiz doğum vakalarında ço
çuğu süt nine sütiyle beslemek 
icap eder. Süt ninelerin sütleri 
en aşağı 2 ny kadar daha de-
vanı edcbılmeli ve sıhhi vazi
yetleri düzgün olmalıdır. Anne 
sütü gayri kafi olduğu ve ha
riçten süt nine tedariki mümkün 
olmadığı ahvalde ise anne sü
tiyle b eraber iııek sütü verilir. 
Bu karışık emzirme ·bir meme 
yerine bir emzik vermek ure• 
tiyle yapılır. 

Yalnız inek sütiyle beslemek 

Aydında: 

AYDIN 

• 

Avrupadn başlamış olan harp 
karşısında bize düşen vazife, 
Cumburiyet hükiimetimize her 
zamankinden fazla hü met ve 
sadakatle bağlanıp her sahada 
dikkatli ve ba iretli çalış rak 
memleketimizi her bakımdan 
kuvvetli bulundurmak olduğu 
herkesçe bilin bir harel<ettir. 

Siyasi vaziyet ne sekil alırs 
alsın bunu, millet ve memleke· 
timizin yuksek menfaatlerine 
uygun şekilde idare eden ve 
edecek olnn çok kuvvetli teşki
litımız olduğunu hepimiz iyi bi 
liyoruz. Anın için atiden emin 
olarak gelecek senelerde her 
çeşit istiosalfitı artırmak için 
geçen enelerden daha fazla 
çalışmak lazımdır. 

Önümüzdeki !onbahar ekim 
mevsimi yaklaşmakta olduğun
dan her şeyden evvel tohumluk
lar hazırlanıp mutlaka temizlen
melidir. 

Tohumlukların temizlenmesi 
için kalbur makineleri bulunan 
yerlerde bu makinelerden mü
kemmelen istifade edilmesi ve 

mnkine bulunm1yan yerlerde de 
el kalburları ile mümkün olduğu 
kadar temizlenmesinin çok fay
dalı olacağı tabiidir. 

Zayıf ve cılız tohum ekildiği 
takdirde daha topraktan çıkar· 
ken bile ufak tefek hava tesir 
lerine dnyanamıyacağı gibi her 
türlü haşerat ve hastahkların 
tesallutuna da mukavemet ede
miyeceği bellidir. Anın için is
tisnasız her çeşit tohumun her 
halde güzel ve olgun donele
rinden ayrılması lazımdır. 

Vaktinden d;\ha evvel tohum
luklarını hazırlamamış olan çift
çiler, tam ekim zamanında ayni 
ihtiyaç içinde bulunacak olan 
diğerleri gibi bir çok müşkilat 

çtkecekleri muhakkaktır. Bu 
m6şkilatı her zaman göz önün
de tutar al< hazır lığını daha ev
vel yapmış olanlar her hnlda 
karlı çıkarlar. 

Sonbahar ve kışlık ekim işle-

mecburiyeti karşısında: Dörder 
saat aralıklara daha çok itina 
etmelidir. Yevmi süt miktarı 
beden tartısıoın ondd birini geç 
memelidir. inek sütünü sulandı· 
rarak vermelidir. Süte ya su 
katılır veyahut pirinç suyu veya 
süzme ilave olunur. 
Yukarıda yazılanlardan çıka

cal< netice şudur: 
Çocuk arzu ettiği, huysuzlan

dığı, ağladığı zaman değil snat 
ve anne müştereken emrettik
leri zaman meme veya emzik 
verilmelidir. Çocuğun terbiye!Iİ 

göbtği kesild ği günden başlar. 
Süt çocuğu gıda almak busu
sğnda ne şekilde bir terbiye 
görürse müteakip hayat devre
lerinde de ayni itiyadı muhafa
za eder. 

Emzikli bir kadının gıdasının 
değişmesine hacet yoktur. Yal· 
nız yemekler bol olmalı ve mi
de ve barsakları bozacak ma
hiyette olmamalıdır. Su ve sulu 
yemekler daha !ziyade yenmeli
dir. Emzikli orta derecede ha
reket ve iş yapmalıdır. 

MAGAZASI 
He,. Nevi inşaat" lalzemesi 

Polis beyannam er d s 

• z ler 
rini. vaktinde bitirip gelecek 
sene yazlılc ekilecek tohumlar 

kış günlerinde fırsat buldukça 

sürülürse toprağın yağmur ve 

taşkın sularından daha çok isti· 

fade etmesi temin edilmiş ola

cağı gibi ilkbaharda da toprağın 

fazla otl nmasınn meydan ve
rilmemiş olur. 

Gelecek sene yazlık ve bil
hassa pamuk ve bostan eki
lecek tnrlalarıo yann ( Kuru 

çift ) ve kışın da toprakta tav 
buldukça ( zemheri alttarması ) 

yapılmasının çok faydalı olaca· 
ğını tecrubeli çiftçiler iyi bilir
ler. 

Alelumum yazlıkların tam ta
vınd ekifmesi ve çapalarının 

da tam mevsiminde yapılması 

mahsulün güzel ve bereketli ol

masını temin eden en büyük 
amildir. 

Çiftçilikte tam mevsiminde 

işlenilemiyen her hizmet, mev

sioıi geçtikten sonra daha mas 
rafJı ve daha külfetli imal ola

cağından istihsal masrafını ar 
tıracağı gibi nebatın verim ka 
biliyetioi de azaltır. 

Guzel topraklarımızdan her 

zaman bol mahsul alabilmek ı

çin bilgili ve nurlu çalışmak i

cap eder. 

Yalnız görgüye değil, fenni 

ve asri bilgilere müstenit çalış

maların ancak memleketimizde 
matlup olan refahı yaratacağı 

maHim bir hakikat olduğundan 
bilgi ile çalışan çiftçilerin hiz

metlerinden en çok kendileri 
kazanncağı gibi memleketimizin 

yüksek menfaatleri de bu suretle 

temin edılmiş olur. 

Ziraat müdürü 
H. Ünsal 

......... Abone teraiti ......... 
! Yıllığı her yer için 6 lira. ! 
: Altı ayhj'ı 3 lir dır. f 

3 aylığı 150 kuruştuu ! 
idare yeri: Aydında C. H. i 

P. Buımevi. l 
! gazeteye ait yıuılar için ~ 
i yazı itleri müdürlüğüne, ilin- i 
l lnr için idare müdürlütüne ! 
i 'DÜraraat edilmelidir. ; ........ ········ .... ············ ........ .. ······ 

tmtıyaz uhlbl ve Uıuumt Ne,rlyaı 

Müdürü ı F.tP.m Mencircı• 

Bauldı§'ı yer 
C H P Ruım••I 

IAYI ı tM 

RADYO 
PERŞEMBE 28/9/939 ... 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

~ 

12.30 Proğram ve memleket 
sa:ıt ayarı. 

12.35 Türk müziği. 
Okuyan: Mefharet Saioak 
Çalanlar: Cevdet Kozan, Ce• 

det Çağlar, Refik Fersan. 
1 - Bayati peşrevi. 2 - Le 

mi - uşşak şarkı : (Ruhuoda bul 
dom vecdi visnli ) 3 - Lemi • 
uşşak ıarkı : (Neler çektim ne 
ler ) 4 - Lemi - utşak şarkı : 
( Seni arzu eder didelerim) 5-
Bedriye Hoşgör - Muhayyer tarkı 
( Bahara bak gönül gibi ) 6 -
Muhayyer şarkı : ( Adına and 
içelim) 

13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroji haberleri. 
13.15-14 Müzik ( karışık pro

gram Pi) 
19.00 Program ve memleket 

saat ayarı. 

19.05 Müzik ( H.ıfif senfonik 
plaklar) 

' 19.30 Türk müziği(faaıl heyeti) 
20.15 Konuşma ( Ziraat ) 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk milziği. 

Oı:rnyanlar : Semahat Özden 
ses. Sadi Hoşses. 

Çalanlar : Fahire Feraan, Re 
fik F ersan, Cevdet Kozan. 

1 Refik Fersan - raıt farkı : 
(Yaktı cihanı ateşin) 2- Dede 
mahur : ( Sana layik mi ) 3 -
Latif ağa - mahur şarkı : (Atdı 
aklım bir gonca leb ) 4 - Oı
man Nihat hicazkar : ( Ellere 
uzaktan bak) S - Hicazkar saz 
semaisi. 6 - Udi Eşref-suzinak 
ıarkı : ( Günden güne efzun o· 
luyor) 7 - Latif ağa - ıuzinak 
şarkı : (Benim yarem gibi yare 
bulunmaz) 8 - Refik Fersan -
Tanbur taksimi. 9 - Yesari 
Asım - Nihavent şarkı : ( Yaz 
geldi cicim eğlenelim) 10 - Fa 
ize · Nihavent şarkı : ( kız sen 
geldin çerkeşten) 

21.30 Konuşma 
21.45 Müzik ( operet selek!l· 

yonları Pi.) 
22 00 Müzik (Küçük orkestra) 

Şef Necip Aşkın 
23.00 Son ajanı haberleri, zi 

raat. esham tahvilat. kambiyo· 
nukut borsası (fiat) 

23.20 Müzik (Cazbant Pi) 
23 55· 24 Yarınki program 

ı ........................................................ ı 
i AYDINDA: ı 
ı i 
f ara Palas ı 
f Memleketin en ucuz en temiz en rahat en konförlü otelidir. f 
: Hukümet caddesinde Aydoğdu mağazası üteriode ı 
: .. .................................................... ı 
ı ........................................................ ı 
i · Dokto Operator i 
• • 1 dıson ı 
ı Memleket hastaneni kadın haastalıkları mutabas111ı ı 
: Hastalarını her gün sabah ve öğleden sonra Park karıı· ı 
ı sındaki mu yenehanesinde kabul ve tedavi eder. (227) ı 

•••O.••~•• .. •••• .............................. o••• ...... ı 

ter matba, mızda satılır 


