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8. Faik Öztrak 
• 

Hatayda coşkun 
mer.asim1e karşılandı 

Vekil ıAntakyahlara Milli Şefin sela-m ve mu
habbetlerini getirdiğini söyledi 

Hatay, 25 - Dahiliye veki i 
f.aik Öztrak ~fakatinde çocuk 
esirgeme kuruma reisi Fuat 
Umay, DahHiye vekileti müı
te .. r '1Daavini ve hususi kalem 
mlidilrü olduğu iıal4e Hataya 
gelmiştir. Vali Şükrü Sökmen
süer dahiliye vekilini vilayet 
ilududuada karşılamış ve trenin 
dart saat teebli&rle gelmesi ve 
havanın yağmurlu olmasına rağ· 
men l.kendl'ırun istasyonunda 
Parti ve Halk~vi aularile ka · 1 

labalık bir halk tarafından kar-
şılanmışhr. 

8 f Aik Ôdrak geceyi lı1cen
derunila •geçiTmif ve sabalileyin · 
Karıkban ve Reybaniye kazala· 
r1D1 ziyaret ettikten sonra saat 
13 de Antakyaya varmıştır. Ve
kil, şeb r metbalinden itibaren 
binlerce v.~ tandaıın içten gelen 
samimi tezahüratı a.rasıoda hal
kevine gelmiş ve balkondau ke 
ıif halk kalabahğına hitaben 
veciz bir nutuk söylemiştir. 

Fransız kabinesi 

Normin Transatlan ... iği 
İngilizlerin eline düşmemek için 
mürettebatı tarafından batırıldı 

Geminin mürettebatı İngiliz harp gemileri 
tarafından tamamen kurtarıldı 

Parti 
Ocak kongreleri 

_..,.,. 
Aydın merkez kazasının Or 

taklar mefruz nahiy~ kongrcıi 
evvdki güa ve İncirliova nahiye 
ko·ngresi de dün Ortaklar ve 
f ncirliova Parti binalarında ya· 

L'Jnelra, 25 - (Radyo) Ce
nubi Atlan-tik denizinde 1ngiliz 
harp gemilerine yakalanmamak 
için 8500 tonluk Alman bantlı
rah Adol Normin transatlantığı 
mürettebatı tarafından batırıl · 
mışt11. Geminin .35 yolcusu ile 
120 kişilik mürettebata lngiliz 

harp gemileri tarafmdao kur- pılmış ve bu kongrelerin her 
tarılmıştır. insanca biç bir za- ikiııinde de merkez kaza idare 

yiat yoktur. Bu vapur ha1 bin he} eti azasından B. Nail Ergun 
başlangıcından heri Portekiz hazır bulunmuştur. 

müstemlt!ke limanlarına sığınan 
ve açıka çık.an Alman vapurla
rının üçilocUsüdıir. 

Mayne çarpıp yarclanan . 
1. T k .. .. . dT I ngı ız ruvazoru tamır e ı ıyor ı 

Kongrelerde nahiye idare be· 
yetioio çalışma raporu ile he
sap hulasaları ve 940 ıeneıi 
bütçeleri okunarak umumi hey· 
etçe kabul edildikten sonra ye
ni idare heyeti seçimi yapılmıı
tır. 

Ortaklar idare heyetine: 
Hamit Ôztürk, Mustafa Enver 

Öncel, Mehmet Gözey, İsmail 
Londra, 25 - İngiliz amiral- luk olup son zamanlarda ta<lilit Demir, Nevzat Sa.yıooğlu. 

lncirliova idare heyetine: lık dairesinden, yapılmış ve daha tesirli esleha 
Belfaıt kruvazörü 24 teşrini ile techiz edilmişti. Mehmet Nuri Aluş, Hüseyin 

1 sanide bir torpil veya mayne Bu kruvazör umumi liıtetfe Kocabıyık, Yusuf Salibattin Eğ-
çarparak hasara uğramıştır. logiliz donanmuının 60 ıncı kru 1 riboz, A. Hilmi Efc-, Ahmet Yu 

Fevkalade bir içtima yaptı 

Başvekil Daladyenin riyaset ettiği bu içtimada 
general Gam len de hazı r bulundu 

Mürettebatından 20 kişi ya- vaz()rü olarak yazılulır. t nuı seçilmişlerdir. 
ralanmıfhr. Kru "azörün tamiri· Çelik zırhı 8 pusluk bir obli- 1 -~· ·-
ne başlanmıştır. sün infilakına dayanabilir. Sür- 1 T t k 

Belfast kruvazörft 938 sene~ ati 32 - 37,S mildir. 12 adet 6 a ar es 0 
Parl·, 25 Başvek"ıl Dalad· bar·ıc·ıye mu" "leşar• da bulun- · • / _ -~ __ _ ' - , • ıinda inta edilmif ve ana vatan pusluk topu vardır. Belfast kru ·-- _ 

ye kabinenin fevkalade bir iç- mu1ştur. filosuna iltihak etmişti . 10000 ton vazörünün bir eşi daha vardır. 
çtima bakkmd• tafsilat aıı- Kabı·neyı· teckı·ı ettı· timaına riyaset etmiş ve top namamakla beraber mühim me· T 

lantıda general Gttmlen, amiral seleler görilşüldüğü tahınin e- M • ııA k A ""' t d •• t • • • t 1 ----

Darlan hava kuvvetleri şefi ve li:_::ekledir. a •. 1 1 agı en us rısı gı · ı Gafenko hariciye neza-

Gümrük ve İnhi- T- k T t h 1 fk t k"' ••ı d• retini deruhte etti 
Ur JCare ey- il J çe e amu e ıyor 1 Bükreş . 25 ~ 8. Tatareıko 

Sat lar vekilimiz et İ şerefine 1 yeni Romen kabinesini teşkil 
_ıee : Yakında memleketin kağıt ihtiyacı ta-! etmi,tir. Ba,vekil, dahiliye ne-

JJ. Raif Karadeniz 
Dıgarıbakırda 
~ . 

Dıyarıbakır, 25 - Gümrük 
ve lnbiaarlar vekili Raif Kara
deaiz, yanında gümrük muha
faza Ul!Hlm komutanı ve maiyeti 
oldq-u halde şehrimize gelmiş 
ve istasyonda askeri, mülki er• 
kin ile kalab.hk bir halk ta
rafından karşılanmışlar. 

B. Raif Karadeniz Dıyarba
kır.daki tetkik ve teftişlerini 

mDteakip Mardine hareket et-
m~tir. a a. 

·~ 

Von Noyrat istifa etti 
Londra, 25 - Anventen Deyli 

Herald gazetesine bildiriliyor, 
Buradta dolapn fayialara na · 

zaran Von Noyrat istifa etmiş 
ve Hitler istifuını knbul etmiş 
tir. 

Almanya 
Polonyalı harp esirlerini 

silah altına aldı 
Londra, 25 - lstihbarn t ne· 

zareti, 4.lmanyanın Polonyalı 
harp esirlerinden büyük bir kıs· 
mını Alman ordusuna almak 
ıurctile hukuku düvel kaidesini 
bir kerre dabı ihlal etmiı ol
duğunu bH fümektcdir. a. a. 

Fransız hariciye müste- ı ı zareti vekilliğini ve B. Gafen-

şarı bir ziyafet verdi 1 mamen dahilden temin olunabilecek ıı' koda hariciye nezaretini der-
--- uhde etmiştir. 

Londra. 25 (Radyo) _ lngil lktısat Vekileti kiğıt sanıyiimizin tekemmiilii ve Türkiyede Rador ajınsmın neırettiği bir 
kağıt istihlikinin tanzimi için geniş ve esulı tedbirler almakta· 1 tebliğ<le şöyle denilmektedir. tereye gelmekte olan Türk eko 
dır. ikinci kağıt fabrikamııla sellüloz fabrikamızın inşaatı s6ratle Salahiyettar mahfiller, kabine nomi heyeti terefioe bugün Pa-

riste hariciye miistetarı tara - iterletilmelitedir. bubrar. ının Bükrcşte yapı!makta 
fından bir öğle ziyafeti veril- Bu inpat bitince memleke· den olarak Türkiyeden kırpıntı olan Alman Romen müzakere-
miştir. timizin, bazı ebemmiyehiz cins· kağıt ihracatı menolunacaktır. leriuin akamete uğraması neti-

ler müstesna olmak üzere bütün Bu kağıtların şimendüfer nak- cesi olarak çıkhğlDI en kal'i ·~ 

Alman tayyareieri! 
Şetland adalarına iki defal 

akın ettiler 
L'Olldra, 25 - Dün Alman 

tayyareleri Şetland adalarına 
iki defa uçuş yapmışlardır. Bi· 
rinci uçuşa 5, ikinciye iki tay
yare ittirak etmiştir. Bunlara 
karşı iki lngiliz avcı tayyaıeıi 
havalanmış ve bunun Ozeriae 
Alman tayyareleri yükseklere 
çıkarak gözden kaybolmu,lardır. 

--~ 

Fransa da 
Askeri hiznıetleri yap
mıyanlar fevkalade bir 
kazanç vergisi verecekler 

Paris, 25 - Neşredilen bir 
kararname ile Fransada her ne 
sebeple olursa olsun askeri hiz-
metlerini ifa elmiyenler yftzde 
15 nisbetinde fevkalade bir ka-
za.uç vergi&ine tabi tutolMut· 
tar. a. a. 

kiğıt ve karton ihtiyacı dahli- liye navlunu d lşürOlmek sure- surette yalanlamaktadır. Buhran 
den temin edilecektir. tiyle Türkiyeoh her tarafından sırf dahili ekono!Dik vaziyetten 
Diğu taraftan kağıt fabrika· İzmit kağıt fabril=asına getiril- dolayı nazırlardan birisinin isti-

mızın imalitı en lüzu~ lu çeşit- mesi imkaoı huırlanmaktadır. fası üzerine çıkmıştır. 
lere inhisar ettirilmiı ve bu çe- Bu suretle şimc\iye kadar ziyan ~· -
fitler memleketin ihtiyacına en olan veya harice gönderilen kl 
uygun şekilde· ıtandartlaştırıl- ğıt kırpıntıları kendi fabrika· 
mııtrr. Bu wretle Türkiyemizin mızda kullanılarak hariçten ki-
eski açık pazaT de•rinden ka- ğıdm bam madcleıi idbali azal-
lan l>iııbir çeşit kiğıt karışıklığı tılmış olacaktır. 
ve b111ıun neticesi olan bin bir loşaatı bitmek üzere olan ıel-
çıtit matbaa makineleri idbal lüloz fabrikamızın odun ibtiya-
edilmesi yerine buntlan sonrA cını tamamen dahilden temin 
fllrk piyasası ancak mahdut çe- için Ziraat vekaleti ile lktısat 
ıit klğıtlar kulfanacak ve mem- velcileti müştereken çahşmak-
lekete ancak b1111a göre birbirini tadırlar. Reçina ve pp gibi bam 
tdtan matbaa makineleri gire- mGddeler de gene dahilden te-
cetitir. min olunacaktır. 

Kiğıt fabrikamızın imalat çe· SellüJoz fab ri kası Trakyanıo 
ıitleri beyntlmiltl ölçülere irca saman ve saphrı için de bir 
-edilmiştir. Bu ölçOlerin bilen mahreç teşkıl edecektır. Bupu 
moft11t bltuamm r-matbaa o:ıaki- klğıt fabrikamızın mamt\lltı 
nelerine de kullanılabileceği tes yuksek evsaft.1 olmakla bera· 
int olunmu,tur. Kağıt sanayii· ber fiatler de yüksek telakki 
miiin teralt&H Ye inkişafını te edilmekte idi. İktısat vekileti 
min aksadiyle hilkümet yeni bu fiyatların tenzili için de yeni 
tedbirler alma-ktadır. Bu c1Jmle- çareler d6ş6nmektedir. 

Gizli 
1 

Alman radyosu 

: Alman ricali aleyhindeki 
neşriyatına devam ediyor --

Londra, 25 - Gizli Alman 
radyosu Himlere hitaben beya
natta bulunarak demittir ki: 

Himler, kuvvetle iddia ederiz 
ki yalan ıöylüyonun. Münib ıui 
kaatinde ne bir İngiliz subayının 
ve ne de baıka birisinin med
luildar bulunmadığını sen de bi
liyorsun. Saikaıdin hakiki fa
illerini bınıyoruz. Bunun delille
rini size gösterebiliriz. 

• 
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ZiRAAT SÜTUNU: 

Yarenlik 
Her meslekte çalışkan ve ten· 

bel vardır. Bizdede yağmurlu 
havalarda, çene çalan ötekinin 
berikinin ayağına çelme takan
lar bulunur. Boş ve işsi1 kalın
ca mukdim bir çiftci kendi 
ne daima iş bulmasını bilir. Me
sela : Kesik keser, nğaç budar, 
dam aktarır, hayvan Umar eder, 
ahırda ve evde tamirat yapar, 
bolluğunu otarır, tohumunu te
mizler, bülasa bir iş bulur. Bun
ları da şehir kahvelerinde ba
ğıra çağıra siyaset yapan bil
mem hanği devletin hariciye 
vekilinin ismini yüksek sesle 
telaffuz ederek etrafındakilere 
amma bilgiç ha !. Dedirtmek 
için seri bir nazar atan siyaset 
dellalları varya 1. Tabii onlar 
gibi bizde de bazı ukalalar bo
yundan büyilk işlere karışırlar. 

Tenkit kanuna ve adaba mü· 
nafi olmamak şartile her zaman 
meşrudur. Tenkidin zemin ve 
zamanı ve usulü vardır. Faraza: 

Nüfus dairesinde bir işin var 
beş on defadır gidip geliyorsun 
yaptıramıyorsun değilmi ? Daha 
büyük makama baş vurursun 
kanuni hakkm isaf edilmemesi
ne imkan yoktur. Sayın v.ılimiz 

iş erbabını kabul etmek için kıy
mettar •akitlerinden bir kısmını 
ziyaretçilere hasretmiştir. 

Maliye veya hususi muhasebe 
tahsildarı milkerrer para istedi
mi defterdarlığa ve muhasebe 
müdürilne, olmatsa vilayete baş 
vur ve hakkını iste. Amma sen 
de kendine düşen vazifeleri bil. 
Tahsildardao evelce aldığın 
makbuzu iyi bir yerde sakla ve 
derhal ibraz et. Ben evelce ver
dimdi diye kuru lafla gemi yü
rütmeğe ve numara yııpmağa 
çahşma. Buna şarlatanlık der
ler. Bir vatandaşın vazifesi dev
let otoritesine hürmettir. Dev· 
Jeti tesis eden ferde birçok ve-
zaif terettüp eder. Bahusus bu 
va~anın en çoltlıığu biziz. Biz 
herkesten fazla çalışmağa ve 
herkesten fazla kanaat ve fe
ragatı nefse mecburuz. Çünki 
tuttuğumuz ziraat işleri yorucu 
ve uğraştırıcıdır. Onun için bi-
ze reoçber derler. Biz de çalış
maktan, yorulmaktan, uğtaş
maktnn zevk alırız. Mt-şkiilü 
yendiğimiz; mahsulü anbara at 
tığımız; paraları kes~ye kattı
ğımız dem; bizim en neşeli ve 
en ferahlı demlerimizdir. Çün 
ki : biz, 

Nimetin kül/et mukabili 
olduğunu biliriz yalan mı ? .. 

Agdede 

Aydın Asliye Hukuk 
mahkemesinden : 

159 
Aydının Giizelhisar mahalle· 

sinden lsmail kızı Zeliha Çakır
oğlu tarafından Aydının Güzel
hiıar mahallesinden İzmirli ls
m il oğlu Ali Haydar aleyhine 
açtığı boşanma davasının yapı
lan muhakemesi neticesinde ta
rafların boşanmalarına ve ka
bahatli bulunan müddealeyh Ali 
Haydarın bir sene müddetle ev
leDmemcsine 10/5/939 tarihinde 
karar verildiği cihetle işbu ilan 

· tarihinden itibaren on beş gün 

A.YDIN 
·~ 

ozdoğan Haberleri 
Adliyede geni tayinler: 
Bozdoğan 3orgu hakimi Ab

durrahman Utkunun terfian Kab 
ta C. müddeiumumiliğine, ve 
C. U. M· Muammer Babşinin 
de Ürgiip C. U. M. ne ve Boz· 
doğan C. M. U. ne de hukuk 
mezunu Ahmet tayin edilmiştir. 
İki yıldır kaza sorgu hakimliği , 
vazifesini ve bir yıla yakında 
bu vazifeye ilaveten sulh hakim 
liğini dirayetle ifa eden Abdur
rahman Utkunun yeni vazifesin 
de -memleket ve millete daha 
verimli olacağına emin olduğu· 

muz cihetle her üç adliyecimize 
yeni vazifelerinde muvaffakiyet 
ler dileriz. 

Sorgu hakimi : Abdurrahman, 
Bozdoğan halkının ve bilhassa 
köylünün pek sevdiği genç ad
liyecilerimizdendir. Kendisinin 
memlekete ve memleketin u· 
mumi kiiltürüne doğruca ve do 
layısiyle çok yardımı dokunmuş 
tur. Halk ve köylüye gerek res 
mi ve gerekse hu!usi hayatında 
daima iyi ve düriist muamelesi, 
kendilerine samimi ve sıcak 
yardımı, onu halkçı bir memur 
örneği olarak tanıtmış ve mu· 
bitte kendisini sevmiyen kalma
mıştır. 

İki yıldır gazetemizde (Kör 
cü1ük konuşmaları) diyerek ve 
köycü namı müstearile (Halk 
\ 'e köyle hukuk bilgileri) ni 
yaymış ve daima halk ve köylü 
için onun kalkınmasına ve ol· 
gunlaşmasına hizmet etmiş kıy
metli bir adliyecimizdir. 

Onu ayni zamanda halkevi 
köycüler koı;nitesi reisliğinde, 
ilk mektep h!maye heyeti reis
liğinde, kızıl, çocuk esirgeme 
kurumları üyeliğinde millet ve 
memleket, hayır işlerioin başın· 
da görmüş bulunmaktayız. 

Abdurrahman Utkunun ara· 
mızdan ayrılışma acımaktayız, 

Çünki Aydın muhiti enerjik, 
idealist bir gencini arasından 

kaybetmiştir. Bununla beraber 
terfiine ve yeni muhitinde ide
alist bir genç unsurun katılma· 
sı karşısında içten ve samimi se· 
vjncimizi de gizliyemeyiz. 

Kendisine memlekete ettiği 

hizmetlerden dolayı teşekkür 

eder ve yeni vazifesinde mu
vaffakiyet dileriz. 

Dikili felaketzedelerihe 

ğan cidden mamur bir bal ala
caktır. Yıktırılan yıkıkmağa 

yüz tutmuş binaların enkazı kal 
dırılarak caddelere ve kaza ya 
çirkin bir manzara veren hal· 
ler ortadan kaldmlmışbr. 

Ziraat muallimliği: 
Kaza ziraat muallimliğine 

Aydın ziraat muallimi Rifat 
Tan tayin edilmiş ve vazifesine 
başlamıştır. 

Rifat Tanın Aydın muhitine 
asri arıcılığı yayan kıymetli bir 
ziraatcı olma11, Bozdoğan için 
pek büyük bir kazanç olmuştur 
Mükemmel bir arı mıntakası 
olan Bozdoğanımızda, asri arı

cılık, tavukçuluk aşıcılık ve di
ğer ziraat sanatlarının önderi 
olacak olan Rıfat Tandan ge• 
rek belediyenin ve gerekse köy 
!erimizin pek ziyade istifade 
edeceği f üpbesizdir. 

Belediyenin bir arı istasyonu 
tavuk istasyonu ve bir meyveli 
ve meyvesiz ağ.0 Ç fidanlığı tesis 
eylemesini dılemekteyiz. Bilhas· 
sa köylerimizde hayvan yemle
rının ve hayvan besleıne!inde 

mahrumiyet çekilen gıda mad
delerinin basit ve ip!idoi olma
sı karşı,ında cılız hayvanlarımı· 

zı bu halden kurtarmak için 
her yerde (Kuru ve yaş) yon· 
canın tamimi edılitinde Rifat 
Tandan büyük hizmetler bekle· 
nıekteyiz. 

Ziraat müdürlüğünün kazaya 
altı adet en mükemmel arı ko · 
vaoı olan (Otomatik) kovan 
üöndereceği ve yapma petek 
ve bal alma aletlerini de ziraat 
muallimliği emrine tahsis ede
ceğini de memnuniyetle öğren· 
dik. 
Bndoğan son yıllarda her 

bakımdan b:ç şüphe . yok ki 
ilerlemektedir. Belediyenin de 
imar hareketlerine hız vererek 
kazada, otel, hamam itfaiye 
yol ve yapı ve beledi işlere 

vereceği hızla, bu harekete da
ha faal bir veçhe vereceği pek 
tabiidir. 

Yine memnuniyetle öğrendik 
ki, ziraat muallimliği ve hüku
met tabipliği halk ve köylüye 
gazetemizle basit ziraat bilgile-
ri ve arıcılık tavukçuluk, aşıcı
lık ve sağlık öğüt eri verecek-
lerdir. Pek kıymetli iki genci· 
mizin bu güzel hareketlerinin 
diğer kazalardaki genç eleman
lara örnek teşkil edeceği mu-
hakkı-ktır. 

Bir çok yazılarımızda köyle· 

yar
dım devam etmektedir. Bu gü · 
ue kadar yardım yekunu 130 
liraya varmıştı. Köylerimizden 
yardımlar yapılmaktadır. · rimizia ve köylümüzün en ba-

sit bilgilere sahip olmadığmı 
tebarüz ve tezahür ettirmiştik. 

Devlet gücil her şeye yetmez 
ve yetişemez. Memlekette geniş 
bir gençlik mevcut. Bo%doğanda 
olduğu gibi her kazadaki ve 
hatta vilayetlerdeki münevver
lerimizin, bilgilerini halka ve 

Belediyenin güzel bir işi: Boz 
doğan belediyesi bayırlı çalış
malara girişmiş bulunmaktadır. 
Evvelce belediyece idare edil
mekte olan eczahane bu kere 
faaliyete geçirilmek üzeredir. 
lzmirden belediyece temin olu· 
nan eczacı gelmiştir. Eczahane 
Bozdoğana büyük hizmetler ifa 
edecek mutlu bir teşebbüştür. 

1 köylüye yaymaları takdirinde 

Kazanın elektrik işinin intacı t 
vatan ve millete olan vazife 
yapılmış olur. Bu itibarla gerek 

1 neşriyat ve gerekse halkevleri, 

1 

için çalışmalara çoktan başlan· 
dığını haber vermiştik. Nafia 
vekaletince baıit tashihler için 
iade edilen projenin noksauları ' 

1 ikmal edilerek bu günlerde An 
~ karaya tasdike gönderileceği 

ve belediyeler bankasından ala

bilgi yaymağa hadım müessese
lerdir. Onların kapısı ber mii-
nevvere açıktır. 

İnhisarlar idaresi hurda alı
mına devam etmektedir. Bu bal 
memnuniyeti mucip bir yardım 
teşkıl etmiştir. 

zarfında temyiz edilmediği su· 
rette hükmün kesbi k tiyet ede 
ceği tebliğ yerine geçmek üze-
re ilan olunur. ( 114) 1 

t nacak 20,000 lira ile hidrolojik 
tesisat ve inşaata başlanacağını 
da öğrendik. Elektrik imar pla
nının ikmaliuden ıonra Bozdo-

Havalar iki güadür kar yağ 
dıracak halde soğumuştur. Bu 
yıl odun ve kömürün bololması 
için bütün tedbirler ahnmJştır. 

SAYI 692 

RADYO 
PAZAR 26/11/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

12.30 Program ve memleket 
sant ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. • 

12.50 Türk müziği 
( Fasıl heyeti - Karışık prog

um) 
Çalanlar : Hakkı Derman, Şe 

rif İçli, Hasan Gür, Hamdi Tok 
ay, Basri Üfler 

Okuyanlar: Celal Tahsin, Mü
zeyyen Senar, Mefharet Sağnak 
Safiye Tokay 

13.30-14.30 Müzik (Küçük or· 
kestra Şef : Necip Aşkın ) 

18 00 Program. 
18,0S Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji heberleri. 
18.25 Müzik ( Radyo caz or· 

kestrası ) 
19.00 Ço~uk saati 
19.30 Türk Müziği 
Çalanlar: Cevdet Kozan, Ru

şen Kam, Refik Fersao, Cevdet 1 

Çağla. 

1 - Okuyan Sadi Hoşses 
1 - Suzidil peşrevi 
2 - Tanburi Ali Ef • Suzidil 

ağır semai ( Kani yadı lebiole) 
3 -· Nuri ·Halil Poyraz · Su

zidil ağır şarkı (Sevda elinin) 
4 - Cevdet Kozan - U d tak 

simi 
5 - Şerif İçli • Suzidil şarlu 

(Hasretim çok eskidir) 
6 - Hatim bey - S .. zidil şar 

kı ( Mesken oldu bize dağlar) 
7 - Suzidil şarkı (Cana ga

mı aşkı ola gezer oldum) 
2 - Okuyan Melek T okgö:ı 

1 - Udi Mehmet - Şehnaz 
şarkı ( Suphu bulsl'\m ıinei sa
fında) 

2 - Udi Ahmet - Karcığar 

şarkı (Görünce ben seni) 

3 - Bertriye Hoşgör - Mu- ı 
hayyer şarkı (Güneş doğdu dam 
lara) 

4 - Nezahat· Muha.<yer şar 
kı (Yol verin dağlar) 

3 - Okuyan Mustafa Çağlar 
Halk türküleri 

20.30 Konuşma 
20.45 Türk müziği. (fasıl he

yeti) 
21.30 Müzik (Cazbant Pl.) 
22.00 Memleket saat ayarı, 

ve ajans haberleri 
22.15 Ajans spor servisi 
22 25 Müzik (Cazband - Pl) 

23.25-23.30 Yarınki program 
ve kapanış 

PAZARTESİ 27/11/939 

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri 

12.50 Tıirk müziği. (Pl.) 

13.30 14.00 Müzik ( Karışık 

program Pi.) 
18 00 Program 

18.05 Memleket saat ayarı 

ajans ve meteoroloji haberleri 
18.25 Müzik ( Radyo caz or

kestrası) 

19.00 Konuşma ( Çoçuk ter· 
biyesi) 

19.15 Türk müziği 

Çalanlar : Vecihe, Reşat Erer, 

Ruıen Kam, Cevdet Kozan 
1 - Okuyan Radife Erten 
1 - Arif bey - Kürdili hicaı 

kir şarkı ( Gurup etti günes ) 
2 - Rahmi bey - Kürdili hi· 

cazkir şarkı (Söyle ey mudribi 
oazende eda) 

3 - Şemsettin Ziya - Kürdili 
4 - Kürdili hicazkar şarkı 

(Kaldı yollarda bu şeb) 
S - Şevki bey - Kürdili hi· 

cazkar şarkı (Sende acap una• 
ka eziyet mi çoğaldı) 

2 - Okuyan Muzaffer lıka 
1 - Arif bey - Nihavent şat 

kı (Benim gönlüm kaldı sende} 
2 - Yesari Asım - Nihavent 

şarkı (Bir kış gecesi şişlide kal 
d1111) 

20 15 Konuşma 
20.30 Türk müziği (Fasıl he• 

yeti) 
21.15 Mü:ıik (Küçük orkestra 

Şef Necip Aşkın) 
22.00 Memleket saat ayarı 
22.00 Ajanı, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat)· 
22.20 ( Küçük orkestra - Yu· 

kardaki programın devamı) 
22.35 Müzik ( Pi.) 
23 00 Müzik ( Cazband • Pi) 
23.25 23.30 Yarınki prograuı 

ve kapanış. 

• 
i 

Çine asliye hukuk 
mahkemesinden 

939/341 
Çineoin hamitabııt mahalle' 

sinde mukim iken tagayyüp e' 
den T .:kfürdağlı Sıtkı Tuncer 

Çinenin hamitabat mahalle• 
sinden eczacı hamdi kızı hür' 
müz vekili davavekili sadık vı.ı 
ral tarafından aleyhiniı.e açılall 
boşanma davasında 

Mahkeme günü olan 8/ 11/939 
çarşamba günü saat 10 da mıb 
kemeye gelmeniz için davetiye 
makamına kaim olmak üzere 
gazete ile ilanat yapıldığı halde 
gelmediğinizden mahkemtce gı' 
yap kararı çıkarılmasına karat 
verilmiş olduğundan mahkeme 
günü olan 8/12/939 cuma güoO 
saat 10 da Çine asliye huku~ 
mahkemesine gelmeniz veya bif 
vekili kanuni göndermeniz lü' 
zumu ilin olunur. (112) 

ııan 
Vilayet makamından: 

Münhal on lira maaşlı vilayet 
nüfus katipliği için 6/12/939 
günü imtihan yapılacaktır. Ka' 
nuni evsaf ve şeraiti haiz olaP' 
ların Vilayete müracaatları ili" 
olunur. 26 28 30 (113) 

Abone ıeraiti ········: 
r-··•Yalhğı her yer için 6 lira. l 
ı Alta aylıtı 3 liradar. • 

3 aylığı 150 kuruştur. ! 
idare yeri: A.vdınd:ı C. H. i 

i P. Basımevl. ~ 
! gazeteye ait yaı.ılu lçia : 
i yau işleri müdürlü~Ünf', ill\n- ! 
i l:r için idare müdürJütfın• ~ 
: "DÜr t'U!t .. dlJmelidlr. i 
: .... ········· .................................. . 

imtiyaz: uhlbl ve Umumi Ncplyat] 
Müdlirn ı Etem Mendru 

Raaıldı§'ı yer 

CHP Buımevl 


