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Holanda v~ . Belçikanın Yunanistan 1 S. Rusya ile .. Finlandiya 
sulh teklıfıne karşı 1 yeni deniz sefer- arasında muzakereler 

· ı leri ihdas ediyor 
Almanya cevap hazırlamağa başlam1ş-
tır. Cevabın dün Holanda ve Belçika 1 

elçilerine tevdii bekleniyordu 
Paris, 15 - Havas aJanıın- nı hazırlam ::ı ğa başlamıştır. Al-

Atina, 15- Yunan hükumeti 
yeni deniz seferleri ihdas etme
ğe karar vermiştir. Bu seferler 
ayda iki defa olarak Pire lzmir
İstanbul ve Karadeniz limanları 
arasında olacaktır. 

İnkıtaa uğradı. Finlandiya murahhas 
heyeti Moskovadan geri döndü 

dan: man gazeteleri bu cevabm men-
Holanda, Belçika meselesile fi olacağını yazmaktadırlar. 

Sovyet, Finlandiya mepelesi i- Londra, 15 _ Berlindeki bi-
yaıi mabafilin oazarıdikkatini taraf muhabirlerin Royter ajan-

Bu seferlerin Brendizi ve Tri· 
yesleye kadar temdit edilmesi 
muhtemeldir. 1 

Bozdoğa-:da hayır l 
cemiyetleri 

Helsinki, 15 - Fınlandiya 
heyeti Leningraddan geçerek 
Finlandiya istikametine gitmiş
lerdir. Heyet Helsinkiye bugün 
varacaktır. Finlandiya gazele· 
leri heyetin avd~tini tasvip et
mektedirler. 

Milli müdafaa için çıkarılan 

50 milyon markl.k istikraz, ta
yin edilen müddetten çok evel 
kapanmıştır. Mılli müdafaa için 
toplanan ianenin şimdiye kadar 
100 milyon Finlandiıa markana 
baliğ olduğu tabmia edilmek
tedir. 

celbetmektedir. sına bildirdiklerine göre; sulh 
Almanyanın Holanda ve Bel- lehinde resmi Alman cevabı bu-

çikaya karşı tehditlerinin, geçen 
hafta gösterdiği tehlikeden son- gün öğleden sonra Belçika ve 
ra siyasi bir ricat belirmiştir. Holanda elçilerine tevdi edile-

Holanda ve Belçikanın sulh 
1 

cektir. Almanyanın cevabı, Ho
teşebbüslerine, İngiltere ve Fran- landa ve Belçika hükümdarları
ıa tarafından cevap verilmesini 1 nın teklifine nazik bir red ce-

• 1 k 

Bozdoğan ( Hususi ) -
Kazamızda hayır cemiyetle

rinden Kızılay, Çocuk esirgeme, 
İlkokulları koroma, Tayyare ce 

- miyetleri cidden verimli çalış

AJman _ y ugosla v maıarda büyük bir hızla yürü-

beklemış olan Almanya, cevabı- vabı teşkil etme tedir. a. a. 
~~~-===...;..._;;~~=~~-===~:::=====-~~~ 

Sovyet kıtaatı -~ l mekte ve muhite pek büyük 

Litvanyadaki garnizonla
rına yerleşmeğ e başladı 

••• 
Moskova, 15 - Sovyet - Lit

vanya anlaşması üzerine Sovyet 
kıtaatı dünden itibaren Litvan
yaya girmege başlamıştır. Top
çu kıtaatı Vilnonun cenubunda 
Altise gelmişlerdir. Bu şehre 
dört bin dört bin beşyüz kadar 
Rus askeri gelecek ve garnizon 
halinde kalacaktır. Asıl gelecek 
olan kuvvet bir fırkalıkbr. Bu 
fırka Vilno civarında kalacak
tır. LitvaoyayR gelecek olan 
Sovyet kılaatının yekuou yirmi 
bini aşmıyacaktır. 

""'3ııOE-

Alman tayyareleri 
lskoçya sahillerine akın 1 

ettiler 1 
Londra, 15 - Altı bombar

dıman tayyaresinden mürekkep 
bir Alman • filosu dün akşam 
lıkoçya ıabillerinde görülmüş
tür. İngiliz avcı tayyareleri ha· 
valanmadan evvel Alman tay
yareleri ıimale doğru uzaklaı
mışlardır. Tehlike işareti veril-

miş fakat bunu bir kaç dakika 
sonra tehlike geçti işareti takip 
etmiştir. a. a. 

-~ 

Almanya hükumeti 
Çeklerin küçük bir ordu 
teşkil etmelerini istiyor 

Paris, 15 - Havas ajansı 
Bratislavadan bildiriyor. 

iyi haber alan Çek mahfille
rinin söylediklerine göre, Al . 
manya Pragdaki Çek liderleri
nin Fransa ve İngilterede bulu
nan Çeklerin hareketlerini tas
vip etmemelerini ve müttefik
lerle harp etmek için sembolik 
küçük bir ordu hazırlamalar1D1 
arzu ettiğini bildirmiştir. 

1 

1 

Ticaret müzakerelt rine 
yakında başlanıyor 

....... 
Belgrad, 15 - Almanya ile 

Yugoslavya arasında mali mü· 
zail erelere yakında başlanacak

tır. Almanya Yugoslavyaya kar-

şı harpten evel Bosna Herseğe 
yaptığı ihracat meselesini orta
ya atmağa çalışacaktır. 

İngiliz kral ve 
kraliçesi 

Polonya başvekili şere
fine bir ziyafet verdiler 

Londra, 15 - İngiltere kral 
ve kraliçesi Polonya başvekili 

şerefine bir öğle ziyafeti ver-

mişlerdir. 

8. Çemberlayn 
iyileşiyor 

Londra, 15 - Başvekil Çem 
berlaynin sıhhatı düzelmektedir. 

Başvekil kabine içtimı-larınJ tek 
rar riyaset etmiştir. 

·~-

Kanada --
Hava kuvvetleri --
Düşman denizaltı ge
milerini takip ediyor --
Ottava, 15 - Kanada hüku

metinin salahiy~ttar bir memuru 

Kanada bava kuvvetlerinin pek 

alçaktan uçarak düşman deniz
altlarıoın keşfi için Kanada de 
niz kuvvetlerile teşriki 

ettiklerini söylemiştir. 
mesai 

yardımlarda bulunmaktadır. 
Y eoi reisliğe seçilen öğretmen 

Mustafa Erenay, başa geçer 
geçmez gayrette çalışmağa baş 
lamış ve geliri artıracak kay
naklar bulmuştur. Cemiyetin eş 
hastaki alacakları tahsil olun
muş, köylere varıncaya kadar 
iaoe kutuları astırılmış, daire· 
lere de dağıtılan bu kutular ha 
sılitı ve pul, müsamere ve hal· 
kın teberrulariyle 2'eliri artır 

mıştır. 

Çocuk esirgeme kurumu da, 
hükumet tabibi Sadi Gökahmet 
oğlunun feragatkir mesaisiyle 
ayni şekilde çalışmaktadır. Cum 
huriyet bayramında 35 çocuk 

baştan ayağa giydirilmiş ve bu 
fakir yavrular sevindirilmiştir. 

Himaye heyeti de, mektepdeki 
yardıma muhtaç yavrulara yar· 

damlar yapmakta mektebin ih
tiyaçları giderilmektedir. 

Tayyare cemiyeti de uhdesi
ne düşen vezaifi ifa etmektedir. 
Bozdoğanda cemiyetler, şu ha
liyle içtimai yardım sa basında 
emsalsiz bir örnek teşkil eyle
mektedir. Calışanlarmı tebrik 
vazifedir. 
Dikili felaketzedelerine yar
dım: 

Kızılay cemiyetinin müsmir 
faaliyeti neticesinde yurdumu
zun düçar olduğu bu felakette, 
yardıma muhtaç yurddaşlara 

Bozdoğanın ilk yardım yekunu 
90 lirayı bulmuştur. Yardım ye
kunu her gün artmaktadır. 

Maske tedariki işleri: 
Kızılay cemiyeti, halka üç 

taksitte maske satmak üzere 
faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 
Kazamızda hayırsever · bir 

yurtddaş, Deli çay üzerinde be
ton bir köprü yaptırmış ve hal
kın istifadesine cumhuriyet bay
ramında yapılan törenle açılmış 
bulunmaktadır, 

Garp cephesinde 
ıAskeri faaliyet Sar havzasından şar-
j ka doğru uzaklaşıyor 
lngiliz tayyareleri muvaffakiyetli keşif uçuşları yaptı 

1 Paris, 15 - Havas ajann as- r avcı tayyarelerinin muh~lefetine 
1 keri harekat hakkında şu ma- rağmen bu tayyarder bedefle-
lumalı vermektedir. 1 rine erişmişlerdir. 

1 Dün havanın fena olması yü- Şehirler, liman'ar ve askeri 
zünden tayyare faaliyeti olma- hedefler yüzlerce fotograf ha-
mış yalnız piyade keşif faaliyeti linde tesbit edilmiştir. 
olmuştur. 

1 

1 

Ea bariz keşif faaliyeti Sarın 
garp ve şark sahillerinde -.ukua 
gelm•ştir. Askeri faaliyet Sar 
cephesinden şarka Viteşle U zen
burga doğru uzaklaşma göster
mektedir. 

İngiliz hava ordusuna mensup 
İngiliz tayyareleri devamlı keşif 
uçuşları yapmaktadır. Alman 

Emdeo, Hamburg şehirlerioia 
fotografları da alınmıştır. a.a. 

Paris, 15 - Cephede dün 
bilhassa Sarın garbındn şiddetli 
keşif kolları faaliyeti olmuştur. 
Alman tayyareleri cenup bölge
sinde ve Belçikanın muhtelif 
noktalarına propaganda beyan
nameleri atmıştır. 

1 Sovyet tayyareleri . Dahiliye Vekaleti 

1

1 

Helsinki Üzerinden uç
ı tuğu tekzip ediliyor 

Htlsinki, 15 - Sovyet tay-
yarelerinin Helsinki şehri üze
rinde uçtukları ve bunlardan 
birinin düşürüldüğü hakkmda 
çıkan haberler asılsızdır. 

1 •&*. 
İngiliz 

·Harp gemileri bir Alman 
denizaltısını batırdı 

Lizboo, 15 - Bir Alman tah 
telbahiri Parto limanı açıkla
rında lngiliz harp gemileri ta
rafından batırılmışbr. 
~ 

Pamuk piyasası 
Siyasi vaziyetin iyi şekilde 

inkişafı, evelce tahdide tabi olan 
bir çok iptidai maddelerin ser
best bir şekilde mübadelesini 
temin etmiştir. Aydın ve hinter
landının istihsal maddelerinin 
en başında incir ve pamuk ge· 
lir. Stok incir ve tütünlerimizin 
logiltere ve Fransaya ibracı te
min edilmekte olduğunu saym 
hemşehrimiz Ticaret Vekilınin 
beyanatından öğrendik. Pamu
ğun da derhal yükselmeğe baş
laması rençberlerimizi çok se
vindirmiştir. Bugün ondört ku
ruşa her tarafta serbestçe sa
tılan çekirdekli pamuğun daha 
fazla yükselmesi memuldilr. 

Belediye memurları için 
iki kanun projesi hazırlıyor 

Öğrendiğimize göre Dahiliye 
Vekaleti belediyelerimiz için 

teşkilat kanunu ile belediye 
memurlarının tekaütlükleri hak-

kında iki kanun projesi hazır
lamaktadır. 

Devletin alt~ aylık 
tahsilat yekunu 
Maliye Vekaleti, 939 malı yı

lanın Biriociteşrin sonuna kadar 
olan altı aylak tahsilat yekünu
nu tesbit etmiştir. Buna göre 
mali yılın altı aylık tahsilat ye
kunu 120,890,357 liraya baliğ 

olmaktadır. _,...__ 

Ankara muhteliti ..... 
/stanbul nıulıtelitini 

1 - O yendi 
Ankara, 15 - Bugün 19 Ma-

yıs stadında yapılan Ankara -
i~tanbul muhtelitleri arasındaki 

maçı Ankara muhteliti 1 - O 
kazanmıştır. a. a. 

• 
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Köycülük konuşmaları ~ 

Doktor ve vekil 
Köy okulları için 

Maarif Vekaleti tarafından çalışma 
programı hazırlandı 

1 l.__R_A_o _v o ___ I 
PERŞEMBE 16/11/939 

Ücretlerinin tanziminde devletin mü
dahalesine muhtaç bulunuyoruz 

-2-

1-5 sınıflı ve 1-5 öğretmenli köy okul
larında hültür ve hayat dersleri 

Örnek: bakkalde fiyatı yazılı 
olan mallar, kasabın et fiyatı 
gibi. 

Fiyatı tesbit eden bakkal ve 
eğer belediyenin kontrolu var
sa, belediye ve bakkaldır, ka
saptır. Müşteri, etiketini gör
döğü malı almak istemekle, ira
desini bakkalın mal1ua koyduğu 
fiyatı kabul etmiş olmakla iki 
irade fiyatta birleşmiş olur. İki 
taraf mal alım satımında artık 
çekişmeğe, alış verişde müna• 
kaşa yapmağa muhtaç değildir
ler. Görünüşde bu, bir taraflı 
bir akiddir. Ancak, hakikatte, 
iki taraflıdır. 

Yaşayımızın her safhası, ge· 
nel olarak iki taraflı anlaşma

larla dolu bulunmaktadır. Ve 
yaşayışımızda daima, iki şebsı 
bir araya gelerek bir nokta 
üzerinde anlaşırlar ve ondan 
sonra bu anlaşmayı aralarında 

uyulur bir hale sokarlar. 
Yine yaşayışımızda öyle ha· 

diseler vardırki, bunlarda iki 
tarafın anl~şması yoktur. Buna 
örnek olarak: Doktorların ve 
diğer meslek saliklerinin hiz
m .. tlerine karşılık almaları ge
reken ücretleri gelir. 

Bir dereceye kadar eczacıla· 
rın kodeksler, usulleri; ilaç fiat
larında nazımlık yapacak kai
deleri mevcuttur. Fakat yine 
bazı vaziyet ve şartlar vardırki; 
mesela Nazillide yetmiş kuruşa 
satılan eczacı tarafından yapı· 

lan b;r ilacı İzmirde 40 kuru· 
şa satın almakta olan bir şahıs 
ecza fiyatlarında birlik olmayı· 
şını ne şekilde telif etsin. Bir 
çok yerlerde bulundum. Kata
abm müşahedelerimle teyit ol
duğu için realitedir. Küçük 
yerlerde kasabalarda ilaç fiyat· 
ları, büyük şehirlere göre ba
balı değil fakat çok bahalıdır. 

Bir dereceye kadar nizama 
bağlı olan eczacılığa karşılık, 
doktor ücretleri daha acıkh bir 
durum nrzetmektedir. Doktor· 
luktan anlamadığım balde, 2ç k 
ça söylenebilirki, müş .hadeler 
bu hususta yazı yazmağa teş · 
vik edicidir. Memlekette, büyük 
mütahassıs, genç, tecrübeli ke· 
limeleriyle ifade edilen doktor 
sınıfları meyanında bir de pro· 
fesör, doçent gibi doktorlar 
vardır. Köycü ve köylü gözüyle 
bu mevzu üzerinde, eczacılıktan 
7.İyade durmakla, bütün köylü
lerin duygularma isteklerine 
tercüman olmu~ c.lacağım. 

Köylü, ağır ilaç, nakil vasıta· 
sı, doktor ücreti veremiyecek 
haldedir, Bunların içinde, vere· 
cek olanlarını ayırıyorum. Yıl

lık kazancı 150 - 200 lira olan 
köylü ailesinin çokluğunu ista
tistiklerin tetkikinden anlaşılması 
na ve nüfus tutarının da biç 
azımsamıyacak kadar olması 
karşı~ında bu hususta yüksek 
sıhhat ~ekilliğinin nazarı dikka 
tini celbetmek elbet milli bir 
vazifedir. Bu böyle olunca, te· 
kide esaı1 teşkil eden meseleden 
biri; doktor ücretini, veren için 

sıkılma, utanma az•msama gibi 
ruh haletlerinde maruz kalmak· 
tan alan içinde, azımsama ve 
verene, beklemediği sözlerle 
muhatap olmaktan kurtarmak 
ger ektir. Hasta her hangi bir 
hastalığı hasebiyle derdini açtı
ğı doktora, akıl öğrenmek için 
muayene için, ve müteakip mu
ayeneler için ne miktar para 
verecektir?. Bunu l>ilmelidir. 

Geçen gün ciğerleri hastala· 
nan ve kendini İstanbulun meş
hur ve gayri meşhur doktorla· 
rına muayene ettiren genç bir 
orta okullu, kazadan bir şahsa: 
her gittiği ve muayene olduğu 
doktora, alacağı ve vermesi ge· 
rekli ücreti bilmediği için . az 
veya çok vermemek ve muay
yen ücreti öğrenmiş olmak için 
beşer lira verir fakat üstünün 
iade edilmediğini görünce, ken· 
di kendine, demek iıtanbulda 

doktorların muayene ücretleri 
beş liradır bükmfinü verir. Baş 
ka bir yere, bir kazaya gider 
ora doktoruna muayene olur, 
doktora yine beş lira verir, 
doktor üç lirasını kendisine ia
de eder. Bu genç, dimağda, bi · 
ri lehine diğerleri aleyhine kö· 
til kauaatJar ve hOkümlerin 
y~rleşmesine sebep olur. 

Bazı kazalardaki feragatkir 
doktorlarımızın, fakir köylüyü 
parasız muayene ve tedavi et
tiği çok görmüşüzdür? Köy için 
köylü için canını tehlikelere so 
kan, köylilye üstelik para ve· 
ren doktorlarımızın çokluğunu 

düşünmiyor değiliz. Bunlara min 
net ve şükranla her zaman anı 
yoruz. 

- Sonu fJar -

Maarif Vekaleti, köy ilk okulu programlarının öğretm~n ve sı
nıf adedine göre vaziyetleri değiıen köy okullarında ne şekilde 
tatbik olunacağını gösteren bir talimatname hazırlamıştır. Bilin
diği üzere bu sene Ankarada toplanan Maarif Şurası köy okulla
rımn beş sınıflı hale getirilmelerine karar vermiı ve bir yandan ı 
bu kararın tatbikatına geçilmiştir. 

Şimdiye kadar okul açılmi'mış zikredilmit ve ona göre öğleden 1 
olan ve bu sene açılmış veya önce ve sonraki tedrisat tesbit 

1 açılacak bulunan tek öğretmenli olunmuştur. Ziraat ve iş, ikinci 
köy okullarında dersler şöyle ve üçüncü sınıflarda haftada iki 
olacaktır : Bu okullarda yalnız dördüncü sınıfta haftada ilç gün • 

' birinci sınıf bulunacağından her yapılacaktır. ı 

1 gün, üç saat killtilr dersiyle bir Tek öğretmenli ve beş sınıfla 
saat ziraat ve iş olmak üzere köy okullarında talebe mevcuda 
haftada 24 saat tedrisat yapı· bir dersaneye sığabilecek sayı· 

1 lacaktar. da olduğu takdirde, bu sınıflar 
Yalnız bir sınıfı mevcut tek yerleştirilerel( bir grup halinde 

öğretmenli köy okullarında bir ikinci devre sınıfları da birlet-
yıl önce birinci sınıftan geçmiş tirHerek diğer bir grup halinde ' 
olan talebe bulunacağından bun- öğretmiye tabi tutulacaktır. illi 
larla ilCinci sınıf ve bu yıl okul devre sınıflarındaki talebe mev 
çağma girmiş talebe ile de bi- cudu bir dersaneden fazla oldu 
rinci sınıf teşkil oluııacaktır. ğu takdirde bu okullara birinci 
Sınıflardan biri öğleden önce, sınıf için ayrıca bir öğretmen 

diğeri de öğleden soara olmak veya eğitmen verilecektir. 
üzere, her sınıfta günde ilçtr Bu okullarda bir devrenin bir 
saat kültür dersleri ve birinci leştirilmesi sınıflarında öğleden 

smıfta haftada iki güo, ikinci <Snce, diğerlerinde öğleden son· 
sınıfta da üç gün birer saat zi- ra öğretim yapılacak, ziraat ve 
raat ve iş yaptırılacaktır. it ilk devrede haftada iki, i-

Üç sınıflı okullarda kinci devrede üç saat olacaktır 
İki yıl önce açılmıt olan tek 1 Velialet iki, üç, dört be beş 

ı öğretmenli köy okullarında ikin- öğretmenli köy okullara için de 
1 ci ve üçüncü sınıflar mevcut o· mesaı· f programları çizmiştir. 

1 lacağından tatbik edilecek me-
l sai fekli şöyle olacaktır : 
1 a ) İkinci ve üçüncü sınıf mev-

cutları ayrı ayrı bir dersaneyi 

1 
dolduracak sayıda olduğu tak
dirde bu yıl yalnız bu iki sınıf

! tan biri öğleden önce, diğeri 

i öğleden sonra faaliyette bulu-

l
ı nacaktır. Buna göre öğretmen 

ancak ikinci ve üçüncü sınıflar 

. Zayi 
1936 senesinde Aydın sanat 

okulunun dördüncü sınıfından 
aldığım tasdiknamemi zayi ede
rek yenisini çıkarttığımdan es· 
ki9inin hükmü olmadığını ilin 
eylerim. 

' 

1 
Maarif vekilliğinin 1 

Mektep doktorları hak- ! 

mevcudunu idare edebilecek du· 
rumda kalacağından bu okulla
ra birinci sınıf için ayrı bir öğ
rdmen veya eğitmen verilecek
tir. Ziraat ve iş öğleden önce ki 
sınıfta haftada iki gün, diğer 
sınıfta ise haftada üç gün birer 
saat tatbik edi ecektir. 

Germencik Reisköyünden 
Ahmet oğ. Mustafa Selçuk 

(102) 1 

kında tamimi t --
Maarif Vekilliğinden bütün 

mektep doktorlarının vazifeleri 
hakkında mekteplere bir tamim 
yollanmıştır. Bu tamimle dok
torların vazifelerini yaparken 

mevcut talimatnamelere uygun 
hareket etmeleri istenmekte ve , 
mektep müdürlerinin doktorlar-

la görüşerek kendilerinin her 
gün saat kaçtan kaça kadar 

mektepte bulunacaklarını iş cet 
velinin kinunuevel başından e
vel vekalete gönderilmesi emre· 

dılmektedir. Doktorlar tesbit e· 
dilen muayene saatlerinde hasta 
bulunan muallimleri, talebeleri 

ve müstahdemleri muayene e
decekler, ayrıca haftanın mu
ayyen günlerinde talebenin se- , 
nelik muayenelerini yapacaklar 

b ) İkinci ve üçüncü sınıf mev
cutları ayrı ayrı bir dersaneyi 
dolduracali sayıda almadığı ve 
ikisi bir dersaneye sığabilecek 
kadar olduğu takdirde birinci 
sınıf başlıbaşına, ikinci ve üçün
cü sınıflar da bir arada olmak 
üzere faaliyette bulunacaktır. 
Bu smıflardan biri öğleden ön
ce, diğeri öğleden sonra çalışa
caktır. Ziraat ve iş birinci sı
nıfta haftada iki gün, ve Oçün
cü sınıfta üç gün yaptırılacaktır. 

Üçüncü sınıfla, birinci ve ikin· 
ci sınıflar ayrı ayrı dersaneler
de oturabildiklerine göı e bun· 
lardan biri öğleden evel diğeri 
öğleden sonra çalışacaktır. Zi
raat ve iş dersleri ilk sınıflar
da haftada iki saat, üçüncü sı· 
nıfta fiç saat gö)terilccektir. 

Dört sınıflı okullarda 
Bu yıl dördüncü sınıfı bulu

nan ve tek öğretmeni olan o
kullarda, talebe sayısının vazi
yetine göre dersaneler birleşti-

ve sıhhat fişlerini dolduracak· 
lardır. Yatılı mekteplerde iaşe 
işleri ile yakından alakadar o
lacaklar, yemek:erin cinsi, te
mizliği, piş;rme tarzları ile meı 
gul olacaklar ve bilhassa mut
fakları sıkı bir surette kontrol 
edeceklerdir. 

' rilip, ayrılabilecektir. Talimat
namede her ihtimal ayt1 ayrı 

Aydın tapu sicil mu-
hafızlığından ı 

Germencik nahiyesinin Dere 
köyünden köy içi mevkiinde 1 

doğusu batısı yol kuzeyi Meh- ı 
met güneyi Abdurrahman vere
seleri ile çevrili ve dere köyün
den Musa oğlu İbrahim Cabarın 
olduğu köyünden getirilen tas
dikli ilmühaberi o den anlaşılmış· 
tır. 

1515 sayılı yasaya göre ga· 
zete ile ilin tarihinden 11 gün 
sonra mahalline ciheti tasarru
funun tahkiki için memur gön
derilecektir. Sözü geçen yerde 
bir aynı hak iddiasında bulu
nanlar varsa ellerindeki resmi 
belğelerile birlikte yerinde bu
lunacak olan memura veyahut
ta o gilne kadar dairemize 1410 
fiş numarasile milracaatları bil-
dirilir. (101) 

...... ._ Abone şeraiti ·····-·ı 
İ Yıllığı her yer için 6 lira. İ 

Alb ayhtı 3 liradır. 
3 aylığı 150 kuruştur. ! 

ı idare yeri: Aydında C. H. ! 
: P B . ' : . uımeV1. : 
i razetoye ait yuılar için l 
; yau İfleri müdürlüğüne, ilin- ! 
i lar için tdare mödürJatine i 
i 'ftÜraca&t edilmelidir. j ......... .., ................ .,-..................... . 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

12.30 Program ve memleliet 
saat ayarı. 

12.35 Ajans 
haberleri. 

12.50 Türk 
seri er 

ve mete~roloji 

milziği yeni e-

Çalanlar Cevdet Çağla, Şerif 
içli, Hasan Gür, Hamdi Tokay. 

Okuyanlar Mustafa Çağlar, 
Safiye Tokay. 

13.30 14.00 Müzik (" Karışık 
program P-1.) 

18 00 Program. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik ( Radyo caz or

kestrası) 

19.00 Konutma. (Ziraat saati) 
19.15 Türk müziği 
Çalanlar Hakkı Derman, Şe· 

rif içli, Hasan Gür, Hamdi To
kay. 

1 - Okuyan Semahat Öz· 
denses 

1 - Nuri· Halil Poyraz • Hü 
seyni ıarkı (Artık yetifir) 

2 - Hüseyni şarkı (Sevdiğim 
cemalin çilnki g8remem) 

3 - Refik Fersan - Hüseyni 
ıarli:ı ( Bir kaçı birleşerek ) 

2 - Okuyan Sadi Hoşses 
1 - Kazım Uz - Hicaz şarkı 

( Gamla kıymetları ömrün ) 
2 - Hicaz şar1'ı (Hasreti ru 

yiole ) 
3 - Refik F eraan - Hicaz ıar 

kı ( Cıhanda biricik sevdiğim 
sensin) 

3 - Okuyan Mefharet Sağ· 
oak 

1 - Musa Süreyya - Hüzzam 
şarkı ( Sen sanki baharın giP
lüsün ) 

2 - Yesari Asım • Hüzzam 
şarkı (Yine kalbim taıar ağlar) 

3 - Zekii dede • Hüzzam 
ıarkı (Ey hüsnü cemal) 

20.00 Türk müziii Halk tür
küleri. 

20.15 Konuşma ( Doktorun 
saati) 

20.30 Türk müziği (faMl he
yeti) 

21.15 Milzik (Kliçük orkestra 
Şef Necip Aşkın) 

1 - Heinrich Streclter : Kal· 
bimin sahibisin 

2 - Heinz Reinfeld-Eve gel 
yavrum 

3 - Eduard Künoeke • Lady 
Hamilton operetinin potpurisi 

4 - Emmericb Kalman : Ho 
laadalı kadın operetinden pot· 
puri 

5 - Ziehrer : Karnaval ço

cukları vals 
6 - Rubinstein : Kostümlü 

balo ıuitinden 
22.00 Memleket saat ayarı 

ajans haberleri, ziraat, esham, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat) 

22.20 ( Küçük orkestra - Yu
kardaki programın devamı) 

22.35 Müzik ( Cbopidin piya
no eserleri - Pi.) 

23.00 Mn:r.:ik ( Cazbaııd - Pi) 
23.25 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

imtiyaz aahlbl Ye Umuall Niıflly•t 
MGdUrll ı Etem M_c1, .. 

RHıldıiı ,., 
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