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İkinci gaf 
A. Şükrü Esmer 

Çity Of Flint adını taşıyan 

Amerika gemisinin bir alman 
harp gemisi tarafıo dan müsade
resi, bir taraftan Amerika ile 
Norveç, diğer taraftan da Al· 
manya ile sovyetler arasında 

ehemmiyetli bir ihtilafın teba· 
rüz etmesine vesile teşk!l et· 
miştir. Amerika efkarında bü· 
yük heytcan uyandıran ihtilafın 
mahiyeti şudur: 

Nevyorktan Liverpole gitmek 
te olan City Of Flint atlas ok
yanusunda alman "cep zırhlısı,, 
doyçland tarafından durdurula · 
rak muayene edilmiş ve içinde 
harp kaçağı eşya taşıdığı baha 
ne edilerek müsadere edilmiştir. 
Devletler hukukuna göre, bu 
şekilde tevkif edilen bir gemi
nin bir alman liaıanına gitmesi 
ve müsaderenin mabk~me tara
fından tasdik edilmesi icap e
diyordu. Fakat alınanlar müsa· 
dere ettikleri gemiyi İngiliz de· 
niz kuvvetlerinin elinden kaçı
ramıyacaklarmı bildikleri için 
kendi limanlarına götürecekleri 
yerde Tromsö namındaki Nor· 
veç li&Danına götürmüşler. Dev- 1 

letler hukuku kaidelerine göre 
bu şe'tilde müsadere edilmiş 

olan bir gemi, bitaraf bir lima • 
na, muharip devlete harp ge
misi gibi, ancak makinelerinde 
veya teknesinde arız olan bir 
sakatlık dolayısile iltica edebi· 
lir. Ve sakatlık tamir edilir 
edilmez, geminin derhal liman· 
dan ayrılması lazımdır. City Of 
Flint gemisi Norveç memurları 
tarafından muayene edilmezden 
evvc:l, Tromsö limanından ayrı
lıp Sovyet ittihadına ait olan 
Murmanık limanına iltica et
miş. Bunun üzerine Amerika 
hükümeti, geminin sahiplerine 
iade edilmesini istemiş. F akıt 
Sovyetler, gemiyi sahiplerine 
iade edecekleri yerde Murmansk 
tan çekilip gitmesine müsaade 
etmişler. Bunun üzerine City 
Of Flint, ikinci defa olarak 
Norveç limanına iltica etmiş ve 

• 
derhal Norveç hükümeti tara· 
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PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESİ 

MİLLİ MATEM 
Ebedi Şefin ölümünün birinci yıl 

dönümü münasebetile 
Dün yurdun her tarafında büyük matem merasimi yapıldıı 

Ankara, 10- Ebedi Şef Ata 
türkiin ölümünün birinci yıl dö' 
nümü olan bugün bütün yurt i
çinde milli bir matem güoü o· 
larak geçmiştir. Bütün gazete· 
ler siyah çerçiveler için'e alın
mış sütunları, Atatürküor haya
htıa ve Türk milletini en yük
sek medeniyP-t mertebesine var 
dırdığı ve tahakkuk ettirdiği 
inkılaplara ve Turk milletinin 
duyduğu sonsuz · acıya makes 
olmuştur. 

Reisicumhur İsmet fnönü ve 
hükümet erkanı Ebedi Şefin kab 
ri öaünde derin bir huşu içinde 
ihtiram vakfesi geçirmekte idi
ler. Bu anda resmi ve hususi 
binalardaki bayraklar yarıya in 
dirilmiş halk ve nakil vasıtala
rı beş dakika bulundukları yer
de kalmak suretile ihtiram va· 
zifeaini ifa etmişlerdir. 

Atatürkün kabrine ve anıtla· 
ra yüzlerce çelenkler konmuş ve 
büyük mağazaların vitrinleri bu 
büyük matem gününü ifade e
der tarzda tanzim edilmiş bu· 
lunuyordu. 

Reisicumhur ismet İnönü Ata 
türkün kabrini ziyaret eylemek 
üzere geldikleri zamıtn burada 
Başvekil Doktor Refik Saydam 
olduğu halde bütün vekiller ta
rafından karşıla11mış ve bir kıta 
asker ihtiram resmini ifa et
miştir. 

Reisicumhur İsmet İnönü saat 
9,05 d e Atatürkün kabrine muh· 
teşem bir çelenk koymuş ve 
tazimle eğilmiştir. Giderken de 
askeri merasim yap1lmış ve ve-
killer tarafından selamlanmıştır 

Yas günü münasebetiyle 
kapanan Aydın çarşısı 

C. H. Partisi genel sekreteri 
doktor Fıkri Tuzer Parti heye
tile beraber Ata türkün kabrini 
ziyaret etmiş ve Parti adına 
muhteşem bir çelenk koymuştur. 

Şehrimizdeki merasim: 
Dün Atatürkün ölümünün bi

rinci yıl döormti olmak müna
sebetiyle şehrimizde de büyük 
matem merasimi yapılmıştır. 

Hazırlanan ihtifal proğramı 
mucibince saat 9 dan çnk evet 
Halkevinin büyük sinema salo
nu ardrna kadar dolmuş ve halk
evi meydanlığıoı kadın erkel:r, 
genç, ihtiyar, büyük bir kala
ba'ık ih1ta etmiş bulunuyordu. 

Tam saat dokuzu beş gece 
Halkevi reisi avukat Neşet Ak
kor, sahnenin ön tarafına ko· 
nulmuş olan hitabet kürsüsüne 
gelerek çok hazin ve matemli 
bir sesle kısa bir hitabede bu-

Romanya Kralı 

lu11duktan sonra merasimde ha
zır bulunanları büyük ölünün 
aziz hatırasına hürmeten beş da· 
kika ihtiram vakfesine davet 
etti. 

Halkevi salonunda yapılmak
ta olan bu ihtifal re11mi, hopar· 
lörler vasıta"ile şehrin muhtelif 
yerlerinde de neşredilmekte ol
duğundan gerek !alonda bulu
nanlar ve gerekse hopariörlerin 
başıra toplan!Dış olanlar derin 
bir huşu içinde bu lhtiram va
zifesini ifa ettiler. Bu anda res
mi ve hususi müesseselerdeki 
bayraklar yarıya indirilmiş ve 
bütün nakil vas ıtaları bulunduk
ları yeı de tevakkuf etmişlerdi. 

Müteakiben Halkevi idare he· 
yeti azasından Hulusi Aksudo· 
ğan; Ebedi Şefin hayatı, eser-

leri ve yarattığı büyük inkilap
ları ile ölümünün cihan tarihin· 
de açtığı derin boşluğu tebarüz 
ettiren veciz bir nutuk söyledi. 

Bundan sonra Macit Pehlivan 
oğlunun okuduğu Milli Ş'!f is
met İnönünün beyannamesinden 

sonra Halkevindeki meı asime 
nihayet verilerek ba,ta valimiz 
B. Sabri Çıtak ve askeri komu
tan olmak fizere hükümet, ad-

liye, parti erkanı ve büyük bir 
kalabalık hükumet konağına gi 
derek Atatürkün büstüne (Ay
dın) adına muhteşem bir çelenk 
koymuşbrdır. 

Bugiinün hahrasıoa hürmeten 
kahvelerde çalgı çalınmamış, 

oyun oynanmamış ve merasim 
esnasında bütün çarşı kapan
mıştır. 

Bayanİnönünün 

Sayısı : 100 Para 

Parti 
---.--

Ocak kongreleri 
_..,,......, 

Hasanefendi ve Zafer mahal
lelerinin Parti ocak kongreleri 
yapılmıştır. 

Her iki ocağın senelik mesai 
raporları ve hazırlanan yeni sene 
bütçeleri kabul ve tasvip edil-

dikten sonra dilekler üzerinde 
konuşnlmuş ve müteakiben ocak 
idare heyetleri ve nahiye kon-

grelerine gidecek müme,sillerin 
iotiba'n yapılmıştır. 

Bu intihaplarda Hasanefendi 

m•ballesi ocak idare heyetine; 
Mustafa Gülaydın, kuaduracı 

Hilmi, Celal Kutluğ, Havva 
Ta ylao ve Cemal Saraç. 

Zafer mahallesi ocak idare 
heyetine de; Hasan Hüseyi ı Üo 

lütürk, Ahmet Katırcı, Hüseyin 
Karataş, Ömer Uran ve Kamil 
Pamuk seçılmişlerdir. 

Aydın Halkevi 
Reisliğinden : 

Şeker bayramının birinci gü· 
nü olan_ 13/11/939 pazartesi gü-

nü saat 10 dan 11 e kadar 
Halkevinde valimiz sayın Sabri 

Çıtak' m reisliğinde bayramla· 
şılaca ktır. 

C. H. P. 
Mesudiye ocak reisli

ğinden: 
Ocağımızın yıll tk kongresi 11 

11 / 939 Cumarte5İ günü saat 

20 de Mesudiyede kahvede ya

pllacağıodan ocağımızda yazılı 

ozanın teşrifleri rica olunur. 
-?ıOE-

C. H. P. 
Köprülü, Veysipaşa semt 
ocağı reisliğinden 

fından vaziyet edilerek ameri
kalı olan sahiplerine iade edil
miştir. 

City Of Fliat'io macerası A
merika halkı tarafmdan en ya
kın b!r alakrı ve heyecanla h.,; 
kip edtldiğinden Norveç bükü· 
metinin gemiyi, alman gemici
lerinin ellerinden alıp eski ame-

1 Muharip devletlere bir telgraf çekerek 
1 

!Belçika ve Holaiıdanın sulh teşebbüsü 
hakkında temennilerde bulunmuştur 

Himayelerindeki yardım 
severler cemiyeti 

350 muhtaç aileye erzak dagıttı 
Ankara, 10 - Bayan lnönü

nün himayesinde bulunan Yar-

Ekseriyet olmadığından top

larım1yan ocak kongremiz, ni
zamuamemizin 66 ıncı maddesi 

mucibince 11/111939 Cumartesi 
günü saat 20 de yapılacağıodan 

ocağımızda yazılı azanın teşrif
leri rica olunur. .... ~ .................... .. 
f Ramazan Bayramı! 
i 13 lkinciteşrin Pazar·· i 
ı tesi günüdür. ı 

rikalı tayfalarına geri verme~i, 
blltün memlekette sevinç uyan
dırmıştır. Diğer taraftan Al
manya bükü neti, devletler hu
kukunun kaidelerine uygun ha-
reket ettiğinden as!i ıüpbe edi
lemiyeceği halde Norveç hükü
metinin gemiyi amerikahlara 
geri vermesini protesto etmiş· 
tir. Şimdi de 'Almanyanın Nor· 
veç hükümelini t~hdit etmekte 
olduğu bildirilmektP.dir. 

- ~oou 3 lacı Sayfada -

Bükreş, 10 -. Romen ajansı 
bildiriyor : 

Kral Karol İngiltere kralına 
aşağıdaki telgrafı ~öndermiştir : 

Adil ve devamlı bir sulhun 
esaslarını .. kurmak için Belçika 
ve Holanda hükümetlerinio ta
vassut teklifinde bulundukları 
bu anda bu teşebbüsün mesut 
neticelere vasıl ve muvaffak ol
masını candan dilerim. 

Kral Karol aynı zamanda Hit
lere ve Fransız cumhurrelsi Löb
rooa da mümasil telgraflar göo-
dermittir. . a. a. 

Amerika elçisi ---
Ata türkün kabrine bir 

çelenk koydu 

Aokara, 10 - Amerikanın 
Ankara elçisi, Ankarada Lulu
nan siyasi mümessiller nnmına 

A~atürkün muvakkat kabriui zi
yaret ederek bir çelenk koy
muştur. Sefirin muvas .::. lnt ve 
avdetinde : sl<eri merasim ya-
pılmııtır. a. a. 

dımseverler cemiyeti tarafından 
bugün 350 muhtaç aileye erzak 
dağıtılmıştır. a. a. 

·~ 

B. Daladiye 
ı<abineye askeri ve iktı
sadi meseleler Üzerinde 

izahat verdi 
Paris, 10 - Fransız nazırlar 

meclisinin bu sabahki toplantı· 
sın da başvekil Dal 1diye sskeri 
ve iktııadi meseleler üzerinde 
verdiği uruumi izahatı müteakıp 
ikttsadi meseleler bakkıuda nok 
tai nazar taatisi yapılmıştır. 

............................ 

Dikili f elaketze
deleri için 

Aydın Kızılay merkezine 
yapılan teberrular 

Lira K. 

998 68 Evvelki yeküo 
2 50 Doktor Hulusi Eralp 

1001 18 Yekun 
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ikinci gaf 

Ba, tarafı birinci aahlfede 

City Of FJint meselesi, böyle 
harp içiode bazan, küçük hadi
selerden büyük neticeler doğa· 
bileceğini :gösteren misallerden 
biridir. Büyük harp içinde Lü
zitanya vapurunun batırılması 
da aynı neticeyi doğurmuştu. 
Gerçi Almanlar, büyük harpten 
ders alarak bu defa yeni bir 
Lüzitanya hadisesi çıkarmaktan 
çekindiler. Athenia gemısının 

batırılması böyle bir hadise teş· 
kil edebilirdi. Fakat vaziyeti 
anladıkları için deı hal geminin 
kendileri tarafından batmldığıoı 
inkar ettiler. Belki de denizaltı 
gemisinin kumandanı, kendisine 
verilen blimatı tecavüz ederek 
Atheoiayı batırmıştı. Çünkü de
nizalb gemilerinin hareketlerini 
murakabe etmr:nio bazan zor 
olduğunu büyük harp göstermiş
tir. 1916 senesi ilkbaharında da 
Suseks gemisinin batırılma st yü
zünden Amerika ile Almanya 
arasında bir ihtilaf çıkmışb. A
merika tarafından yapılan şid· 
detli tazyik karşısında Almanya, 
haber vera.eksizin ticaret ve 
yolcu gemilerini batırmamayı 

vadetmişti Halbuki 24 mart 
1916 tarihinde Suseks gemisi 
batırıldı. Amerika protesto e
dince, alman hükümeti, tıpkı 

Atheoia ~emisi meııelesinde ol
duğu gibi, geminin bir alman 
denizaltı gemisi tarafından ba
tırıldığını inkar etli. Halbuki 
Tirpitz barpteo sonra neşrettiği 
hatıralarında bu geınioin batı· 
rılması hakkında şunları yaz
maktadır. 

"24 mart 1916da Suseks fran· 
ıız vapuru torpillendi. Birlik A
merika Cüruhuriyetinio sualine 
karşı, alakadar denizaltı gemi
siniu raporu gelmede.o deniz er 
kinaharbiyesi, 10 nisanda Al
man hükumetinin Suseks vapu
runun tahribinin Alman d ~ dz 

altı gemisinin hücu mundan baş · 
ka sebepten neşet etmiş oldu· 
ğunu kabul etmek mecbuı İ ) e 
tinde buluodnğunu bild ı di. Fa 
kat bilahare rapor g elinc t. ; Su· 
ıeksin deııizaltı g e.m i l eı im i z " rı 

biri tarafından torpillcnd ıği an 
laşıldı. 11 

( Tirpitz' ın hatı r al a rı : teıcü
me eden Sait Talat. Sayfa 336) 

. Her halde Alm~nlar bu hup 
te Amerika efkarını t ehyiç e t

memek için ulu orta, ticaret ve 
yolcu gemisi batırmaktan çekin 

mişlerdir. Fakat Almanya'nıo 

mukadderatını idare edenler, 
Amerika efkarını harp ka ıdele · 

rine uygun olmıyan başka ha· 
diselerin de t ehyiç t: debile ce ği ı:ı i 
anlamaktan acizdirler. Fılha ki

ka Aınerikadan ge?en haberler, 
City of Fiiot had!sesi dolayısile 
Amerikanın, ansızın, Lüzitaoya 
gemisi battığı günlerdeki atmos 
fer içine atı l dığını bildi rmekte
dir. Evvela kanuna uygun ha
reket ettiği halde Norveçi teh· 
dit ettiği cihetle Am~r ikalılar, 

Almanyaya biddetlenmişlerdir. 
İkincisi tam bitaraf hareket et
medikleri cihetle Sovyet ittiha
dına karşı muğber o:muşlard ır. 
Amerikanın vaziyetini yakın

dan bilenler, bu büy\.k devletin 
fili surette bar be iştiraki için 
Almanların, bilyük harpteki gi-

A.YDIN 

Fazla saatle:rle çahşan 
işçilerin ücreti 

İcra Vekilleri Heyeti buna 
nizamnameyi kabul etti 

dair 

-Dünkü sayıdan deoam-

F azla saatlerde çalıtmağa 
işçilerin muvafakatı alınmak 
lazımdır. Bu muvafakat iıçilerin 
iş vakitlerinde ve yahut iş )'er· 
lerinide dahili talimatnamelerin
de esasen o işte fazla çalışma 
imkan ve ihtimalinin vücut ol· 
duğu ve bu takdirde ücretleri · 
nin ne yolda hesap ve tesviye 
edileceği tesbit edilmek sureti· 
le önceden temin edilmiş bulun 
muyorsa, iş vereoler veya iş 
veren vekilleri, munzam ücret 
nisbetini iş kanununun 78 nci 
maddesinin birinci fıkrasında 
beyan olunduğu üzere mümessil 
işçilerin aracılığı ile fazla saat 
lerle çalıştırılacak işçilere tek
lif ve bu mümessillerle anlaşa 
rak tayin etmek suretile işbu 
muvafakati, fazla çalışmanın 
tatbiki zamanında dahi alabi · 
lirler. 

İşçilerini fazla saatlerle çalış-
tırmak işteyen işverenler veya 
işveren vekilleri fazla saatleri 
tatbike başlamadan önce veni
hayet başladıkları gün iş yeri
nin bulunduğu mevkie göre o 

sahada iş kanunu tatbikabnı 
teftiş ve tatbika selabiyet li o· 
lan makama müracaat etmeğe 

ve fazla çalışma şart ve tarzla· 
rıoi onaylandırmak üzere aşa· 
ğıdaki hususları bildirmeğe .mec 
burdurlar. 

Müsaadenin iş yerinin bütü
oüoe mi yoksa muayyen kısım-

larına mı veya muayyen bir işi 
gören işçi gruplarına mı şamil 
olacağı, 

Fazla saatlerle çalışmağı icap 
ettiren sebepler, 

Fazla çalışmağa ne gilnü baş· 
la nacağı, 

Fazla saatlerle çalışılacak gün· 
lerio miktarı ve günde kaçar 
saat fazla çalışılacağı ve saat 
başına ne nisbette munzam üc
ret verileceği. 

Fazla uatlerle çıhşma müsa
adesi 90 iş gününe şamil olarak 
bir defada alınabileceği gibi 
daha az günlere münhasır ol
mak üzere muhtelif zamanlar 
da da alınabilir. 

İş yerinin ahara devir ve tem
liki sur~ti ile iş verenin veya 
ticaret unvanrnı değişmes:, e
velce ayn ı işyeri için alınmış 

bulunan müsaaden' n iptalini ve
ya yıllık azami bod dahilinde 
yeniden müsaade verilmesini 
ic~ p ettirmez. 

Müteaddit iş yerlerinin veya 
iş ştıbelerinin birleşmesi halinde 
dahi hüküm ayn ı dır. 

bi, Amerikan efl<arı umıım\ye
sini tehyiç edecek bir kaç gaf 
yapmaları kafi olduğunu söyle
mektedirler. 

Athenia bu gaflardan biri idi 
City of Fliot de ikincisidir. Al
manyayı idare edenler Ameri
kayı anlamamakta ısrar ettikçe 
bu gafların tekerrür etmesi bek 
leair. 

A. Şükrü Esmer 

İş yerinin ~.btıtünü, veya bir 
kısmı veyahut muayyen ışçı 

grupları için alınmış olan müıa- l 
ade, oradaki işçilerden hepsi I 
çalıştırılmasa dahi kullanılmış 

addolunur. 1 
Fazla saatlerin ardı ardına 

her gün kullanılması şart olma· { 
yıp fasılalarla çalışılması da ca
izdir. Bu takdirde, her ayın • 
hangi günlerinde fazla saatlerle 
çalışılacağını 12 inci madde mu- t 
cibince işverenler veya işveren ı 

vekilleri tarafından tayini icap 
eder. 

Keyfiyetin bu suretle önced~n 
tayinine imkan olmaması halin
de, işverenler veya iı veren 
vekilleri çalışılmadan gtçecek 
olan günleri selibiyetli makama 
en geç fazla çalışmaya fasıla 

verildiği ğün bildirmeğe mec· 
burdurlar. Aksi takdirde fazla 
saatlerle çalışma müsaadesi te-

kabül ettiği iş gtlnii kadar mild 
det g~çtikten sonra kendiliğin
den nihayet bulur. 

Fazla saatlerleçahşmayı icap 
ettiren ihtiyaç alınan müuade
dcki müddetten evvel bertaraf 

edildiği takdirde, iş veren veya 
iş veren veki işbu mOsaadenin 
tamamen kullanılmış sayılmama 

sını teminen keyfiyeti derhal 
selabiyetli makama bildirmekle 
mükelleftir. 

iktisat vekaleti memleket e
konomisinin umumi veya mahal-

li icapları bakımından bütün 
memlekete veya bazı mıntaka · 
lara şamil bulunmak ve yahut 

muayyen iş sahalarına münhasır 

kalmak üzere itbu nizamname
nin blikfimleri dairesinde fazla 
saatlerle çalışılmasına umumi 
izin verebilir. 

Fazla saatlerle çalısılmasl se
lahiyetli makamca onaylanmış 
bulunan iş yerlerinde, bu onay
lamada tasrih edilmiş olan şart 
lara riayet edilmediği takdirde 
o iş yerindeki fazla çahşmala-
110 devamı anılan makam tara· 
fından mennedilebilir. 

Aydın Asliye Hukuk 
Mahkemesinden : 

954 
Aydının paşa mahalleııinde 

Muğlalı Mehmet Ali kızı Habi· 
be tarafından kocası o mahal
leden olup halen ikametgahı 
meçlıul bulnnan Bulgaristanlı 
vezi .. oğlu Mehmet aleyhine açı
lan boşanma davasının muallak 
olduğu günde Mehmede ilanen 
tebligat yapıldığı halde mahke
meye gelmemiş olduğundan da
vacının talebile ilanen gıyap 

kararı tebliğine karar verilmiş 
ve muhakeme 11112/939 pazar
tesi saat 9 a talik edilm'ş ol
makla yevmi mezkiirda bizzat 
Aydın asliye hukuk makkeme
sine gelmeniz veya bir vekili 
kanuni göndermeniz aksi tak
dirde gıyabınızda muhakemeye 
bakılacağı ilanen teblig olunur. 
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Büyük Yas 
Bir sene evvel işte bu gündü 
O büyük acı bak daha dündü 
Göklere uçarken o şanlı kartal 
Yıldızlar sanki titreıip söndü ... 

Ôlümil ilk defa öldürendi O, 
Vahıetin mumunu söndürendi O, 
Yaralı.. İnleyen hasta adamı 
Tedavi ederek güldürendi O !.. 
Gözleri Göklerde, başı günetti 
Yerdeydi O, fakat Allaha eşti. 
Ah onu giderken görebilseydik 
Alı Atam elini öpebilseydik .• 

Bu kadar yanmazdı şu sensiz kalbim 
Bu kadar döğünüp ağlamazdım beu •. 
Başında fanilik rüzgarı esen 
Atatürk.. Atatürk neredesin sen ? .. 
Bir yılın içinde neler oldu ah ? 
Yeni bir zaferle doğdu her sabah. 
Ahını çektiğin güzel Halayın 
Bağrında bak şimdi yıldızla ayıo .. 

Filen bizde değil, manen · bizdesin 
Gittin bir senedir halen . bizdesin 
Kahraman yurdumun, güzel yurdumun, 
Kucağında yattıkça bizimsin, bizdesin! 
Atatürk sen bize hızını verdin 
Bulunmaz zaferin kızını verdin 
Senden ses gelecek duracağız 
Yoluna çıkanı vuracağı"Z biz. 

bi'T., 

SAYI ı 681 

En büyük derdi biz, bizdendi göz yaşı 

O günde her Türkün yerdeydi başı. 
Her kalbin acısı bir ve bir tekti, 
Amma göklerdeydi, göklere denkti!. 
Onun hasretile yanık kalbimiz 
Hedefi gösterdi seferberiz biz 
Elimizde onun meşalesile 
Güneşi yakmağa gidiyoruz biz!. 

Hayır bir tarihi ölüm boğamaz 

Tarihin içinde tarih doğamaz 
Hayır .. Bir mezara, bir millet dolamaz!. 

A. O. O. 111. B 
Kemal Tanyeri 
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RADYO ,_ 

CUMARTESi 11111/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

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

15.15-15.30 Müzik (D.tns mü
ziği Pi.) 

13.30 Program J ve memleket 
saat ayan. 

13.35 Ajans ve meteoroloji 
baberleri. 

13.50 Türk müziği 
Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam 

Cevdet Kozar, Reşat Erer. 
Okuyan Semahat Özdenses 
1 - Kürdili hicazkar peşrevi 
2 - Bimen Şen· Kürdili hi-

cazkar ş .a rkı (Ateşi aşkın dile 
elti eser ) 

3 - Kemani Sadi • Segah 
şarkı ( Ruhumda ölen' ) 

4 - Faize- Nikriz şarkı (Gö 
nül ne için ateşe yansı ) 

5 - Faiz Kapancı· Nıhavent 
şarkı ( Gel giizelim Çamlıcaya) 

6 - Ruşen Kam - Kemençe 
taksimi 

7 - Yesari Asım - Suzinak 
şarkı ( Ümitlerim hep lnrıldı) 

8 - Faiz Kapancı - Hüzzam 
türkü ( Büklüm bnklnm sırma 
saçın emine) 

9 - Halk türküsll - Yilrü dil 
ber yürü ömrümün vari 

14.30 Müzik ( Riyaseticumhur 
· bandosu: Şef Ihsan Künçer 

18.00 Program 
18.05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri 
18.25 Müzik (Radyo cu or

kestrası ) 
19.00 Türk müziği (Geçit kon 

seri) 14 okuyucu sıra ile 
idare eden - Mput Cemil 
20.00 Konuşma 
20 15 Türk müziği ( Karışık 

program) 
21.00 MJzik (Küçük orkestra 

Şef Necip Aş km) 
22,00 Memleket saat ayarı, 

ajan! ve ziraat haberleri. 
22.15 Konuşma (Ecnebi dıl

lerde) 
22 45 Müzik (Cazband - Pl) 
23 25-23.30 Yarınki progra-m 

ve kapanış 

• ........ Abone ıeraiti ....... f 
l Yılbtı her yer için 6 Ura. f 
l Alb aylıfı 3 liradır. ı 

3 aylığı 150 kuruştur. ! 
idare yeri: Aydında C. H. i • ı 

: P. Buıme.t. i 
ıazeteye ait yazılar için ! 

: yazı itleri müdürlütüne, ilin- ! 
i lar için idare müdürlüf'ilne ! 
: "DÜrac:aat edllmelldir. l : ............. .......... ,, ........•............. 

imtiyaz uhlbl •• Umumi N~rlyat 
Mlldürll ı Etem Men .. rH 

Ba11ldıtı yer 
CHP Buımevl 

Yeni tab edilen " Köy P.osta ,, defterleri matbaamızda satılır 


