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Hükümetimizin 
güzel bir kararı 

Bir çok toprak malısullerimizin 
ihracına müsaade edildi 

Ankara, 6 - Anlrnrada baş 
gösteren gerginliğ!n eylu\ ipti
dasında şümul ve sirayet de: e
cesi malun olmadığından mem
leketten 4 ey ul 939 ve 2/11869 
numaralı karar11ame ile bir çok 
toprak mahsullctimizin ihracı 
mca ve bir kısmı da lisans usu
lüne ta':>i tutulmuşlard1. 

İ tihbaratımııa n2 z.ırau büyük 
müstahsil kitlem· zin ve halkımı · 

zın menfaatini göz önünde tu· 
tan hükumetimiz bir sayılı lis
teye dahil olan aşağıda ki top· 

rak mahsullerinin ihracınl ıer

b~st bırakmıştır. 

Bezelye, nohut, fasuly~, mer
cimek, burçak, darı, p:ımuk 
tohumu, kepek, keç1 kıl•, zeylin 
yağı, ker. dir, kerestelerden yal 
nız ftrınlanmış oianLır. 

Lisanu tabi ik; numaralı lis· 

teder.: 
Tiftik, bağırsak, küçük baş 

hayvan d~rileri, susam, bakla 
ve soya fasulyesinin geniş bir 
suretle . ihraç olunması karar-
1.ıştırılmıştır. 

Büyük Mi let Meclisinde 
WWA WAM*iW"tt Hiı++: wa 1 

Ha. Vekilimiz Türkiye ile lngiltere ve 
Fransa arasında akdedilen muahedenin ~ 

muhtelit encümende tetkikini istedi 1 

Ankara, 6 - - Büyök Mil!et Türkiye, İngiltere ve Fı aDsa a· 
Meclisi bugiin Refet Canıtezin rasında akt ve mecli!ıe sevke· 
başkımhğrnda iki celse akdet- dilen muahedenin t rt sdiki için 
miştir. Hariciye ve Milli Müdafaa en· 

Birinci cehede cncümenlerio 
iııtihabı yapılmış ve ikinci cel · 

sede intihabat neticelerinin teb 
liğini müteakip Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu söz alarak, 

cümenleri tarafırıd<ın müştcrc · 

keu telkilcini istemiş ve bu ta
l~p kabu' cdılmiştir. 

Meclis önümüzdeki çarşamba 
günü toplaoacakbr. 

Hatay 
- -93r~ 

Mebusları seçildi 

Viliyet Parti ve Halkev
leri teşkilatının· teftişleri ---

Ankara, 5 - S/11/939 pazar 
ganü H .. tayda yapılan mebu1 

intihabında Cumhuriyet Halk 
Partisi namzetlerirıden 

Paıti müfettişimiz Mardin mebusu Dr. 
Rıza Levend teftişlerine devam ediyor 

Mehmet Ttciıli 
B~kir Sıtkı Kunt 
Abdülgani Türkmen 
Abdullah Mürsel 
Hamdi Selçuk 

ekseriyet kazanarak mebus se
çilmişlerdir. 

Tefti, içio kaz;.lara çıkt•ğını 
y,-.zdığımız Parti müfettişi Dr. 
Rıza Levend berabulerinde Par
ti vifayet ı <İ•İ olduğu halde 
cumartesi ve pazar günleri Boz
doğan kaza Parti11ini ve Bozdo
ğan Halkcvini, bundan sonra 

Garp cephesinde 
Fonbah mıntakasunda şiddetli topçu 

düellosu oluyor 
Garp cephesicde : 
Cephede bazı mmta kal arda 

mahalli topçu f cıa.liyeti olıııuş

tur. 

Royter ajansı askeri huekat 
etrafında şu m:Jh1matı vermek
tedir. 

Cephedeki f.ıaliyetio en ha
raretli kisroı Fonbııh elrafında 

ceryan etme~tedir. Almaolar 
Fonb:\h1 n,ütemadiyen bombat" 

dıman tetmektedi:ler. Bombar
dıman bilhasu. fon babın şimal 
şark1, cenubu şarkı ve cenup 
kısımlarına patlayacak neviden 

1 
mermilerle yapılmaktadır. 
Bombardımandan maksat Fon

baha yapılacak mühimmat ve 
erzak şevkini güçl~ştirmektir. 

, Zira şebir Alman hatları içine 
bir çıkıntı teşkil etme~ tcdir. 

Alm:ınlar 185 lilc obü~ler kul-
lanmaktadır. a . a. 

Serbest bırakılan 
_ ,. •• • .. ; , , .. _ w - ~c .. 

Amerikan vapuru meselesi 

Yenipazar nahiyesi Parti ve 
Halkevini, DaJamoa nahiye par
tisini teftit ederek Aydına 
dönmüştür. 

Parti müfettişimiz dün yine 
berabuinde Vilayet Parti reisi 
olduğu halde Köşk ve Umurlu 
nahiye Parti işle1ile Umurlu 
Halkevioi teftiş etmişlerdir. 

Çarfamba günü Nazilli, Sil· 
mer ve Karacasu t,şlcilatını da 
teftiş etmek iizere Aydından 

h ıı rei<et edeceklerdir. 

Parti 
Ocak kongreleri 
Aydıo merkez kazasının Cu

ma ve G iizelhisar mahalleleri· 
Din Pctrti ocak ko'lgreltri ya
pı~mıştır. 

Dılckle-rden sonra yap.lan in
tih11pta Cuma mahallesi o~"k 
heyetine Mehmet AH Sezgin. 
Emin Erer, Tevfik Seyhan, Rah
mi Öodcr ve M :h:net Gürer. 

G 1ze Hıisar oce k fıtyctioe Ha
san Çetinbaş, Hıl:ui Tükel, Mut· 
tafa Özvardar, Onmuş Ekici, 
Murat Özcıeyhan seçilmişlerdir. 

~-

YANIN 
ı Norveç hükumeti Almany:anın protestosunu reddetti 

•• 

Bir harp faaliyeti göstermemesi siyasi 
mahfillerde hayretler uyandırıyor 
Loadra 6 - İlü aydauberi 

harp başladığı halde Almanya· 
ıno hiç bir fa.aliyct gösterme· 
mesi sıyasi mabfıllerde hayı et 
uyandırmakta ve bu ataletin 
sebepleri araştırıfmakt . dır. 

Harbin uzaması esasen iaşe 
maddesi mahdut olan Almanya· 
nın zararına olduğu muhakkak
tır. Almanyaoıo pla!lı seri bir 
muvaffakiyc!te istinat ediyordu. 
Ve Alman ord usu ber şeyde!l 
evvel taarruz iç'. n banrlanmışh 

Dahiliye V ~kilimiz 
Sivasta vilayetin umumi 

ihtiyaçlarını gözden 
geçirdiler 

Sivas, 6 - Dahiliye Vekili 
Faik Özlrak'ın huzurile valı ve 
kaza kaymakamlarının da işti 
rakilc bir toplantı yapılmış ve 
vilayt t :n umumi vaziyeti ve ih
tiyaçları gözden geçirilmiştir. 

B Faik Öztrak müteakiben 
Partiyi ziyaret etmiş ve şehrin 
görülecek yerlerini gezdikten 
sonra Mala lyaya hareket etmiş 
tir. 

Hitler fırnt lrnzanrnak i.;teyor 
ve tereddiit ediyor. Siyasi uıcıh
fiılcrde hakim olan kana~ t, 

Hitler Al :nan ticaretine yl' ni 
mahreçlei' bulmak için bü)'ük 
devleri elde etmek ve küç •ıkieri 
korkutmak istemektedir. Alml\n 
hül fımeti bu hususta 'diplomasi· 
sine züvenmektcd"r. 

Almanya müttdikleri bıktıra

rak bHnraflarıo sulh teşebbüs· 
lerini uyandırmak İ! lemektcdir. 

Bohem yada 
İaşe ve ticaret vaziyeti 

fenalaşıyor 
Peşte, 6 - Bobcmyada iaşe 

ve t:caret vaziyeti siirn tle ft na· 
laşma\<tadır. 

Ekmek, kömür yokluğu ken· 
dini hiss~ ttirmek te dir. İşçiler 
benzin bulamadıklarından trak· 
törletioi lcullanciDıamJkta dırlar. 
Almanyaya sevk edilen işçiler 
70 bin :: baliğ olmuştu. Aileleri
ne melctup yazabilenler vıziyet· 
leriııiıı çok fena olduğunu yaz-
maktadırlar. a. a. 

Vaşingto!l, 6 - Amerika hü· 
kuntt : C:ty of Flint vapuru 

meselesinde~ i hattı hareketin· 
den dolayı Norveç hükumetine 
teşekkür edecektir. 

Kristiyaaya, 6 - Norveç hü- 1 

kumeti, Amerikanı'l Cıty of Flir:t 
vavurunu salıvermesi ve Alman ı 

m ıirettebatını tevkif etmesi ü

zerine Alman maslahatkiizarının 
yaptığı protestoyu reddetmiştir. 

Norveç hükümeti, hattı hare
ketini gerek Alma oya ve gerek 
Norvt: ç hilkiimetl rir.ce de tasdık 
edilmiş olan 1907 Lahi muka· 

. 
1 

ve lesinin metialeriue istinat < t 
tirmektedır. Norv. ç bükfımeti bu 
hu~usta A\rnan maslabatküz:l · 

1 
1 

rma mukabil bir nota vermiştir. j 

1 
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Dikili felaketze-
deleri için ~ 

Aydın Kızılay merkezine ' 
yapılan teberrular 

Lira K. 

829 21 Evvelki yekun 
20 00 Aydın inhisarlar baş mü 

dürlüğii ve memuı lan 
5 75 Vılayet emniyet müdur

lUğü ve memurları 
34 05 Ortaklar köyü balkı ta 

rafından lozıh•y şubemiz 
eliyle 

14 50 Aydın ortaokul miid·ir 
· mualliın ve memurları 

21 70 Ortaokul talebeleri . 
925 21 Yekun 

Sovyet- Finlaı,diya 
müzakereleri 

Msskova. 6 - Sovyet murah
haslarile Finlardiya heyeti ara 
sında dün yeni hiç bir müzake· 
re olmamıştır. 

Heyet azaları, İsveç, Norveç 
ve Danimarkanıo Moakova el 
çilerini ziyaret etmiştir. ..... ~ 

C. H. P. 
Orta tnahalle ocağ, re

isliğinden : 
Ocağımı11n yıllık kongresi 

7/11/939 salı günü saat 20 de 
Orta mahalle mektebinde yapı
lacağuıdan ocağımıza yazılı az•
larıo teırifleri rica olunur~ 

Karilerimizden bir rica 
Ebedi Şef Atatürküo ölü

münün birinci yıl dönümünü 
hziı: için gazetemiz fevkal 
ide bir nüsha çıkaracaktır. 

Ka·il~rimiz arasında Büyük 
Şefın bir çok kıymetli batı· 
ralann ı, söderini, vecizelerini . 
bütün ta1eliği ve canlıl ığı ile 
hafızalarında saklayanlar var 
dır. 

M•lli inkılabımız için çok 
kıymetli birer vesika mahi
yetinde bulunan bu hatıraları 
karilerimiz yazı ile en g "ç 8 
teşrinisani 1939 tarihiue len· 

· dar bildirdikleri takdirde fev 
kalade nüshamızda ncşrdmck 
mümkün olabiluek tir . 



OZı 2 AYDIN 

Belediye Reisimizin 
Mecliste okuduğu çalı(~ma raporu ' l 

Nüfus siyaseti ve 
çoCuk bakımı 

Belediye meclisinin 1 teşrinisani tarihinde yaptığı 
toplantıda Belediye reisimiz B. Etem Mendr•sin okuduğu 
senelik çalııma raporunun metnini neşrediyoruz : 

Yazan : Çocuk hastalıkları ınutaha11ısı: 
Dr. Remzi Ulutaş 

-4- -1-

Elektrik hesaplarına gelince: 
Bunu tetkik ve tasdik için yük-
ıek huzurunuza sunduğum mtı: 
esaeıeniu 1938 senesi kati he-

· sap cetvellerinde göreceğinizden 
At ve,.i'V'eği z"''t 

1 ~ • er.ı .e. 
hesabı katilerde görulmesi milm 

"' kOn olmıyan bir noktaya burada 
k11aca temas etmekliğime mti · 

aaadenizi rica ederim. 
Geçen sene elektrik santra

lımız (235820) kilovat elektrik 
iıtibaal etmiı ve bu istihsalin 
(93254) kilovatı abenelerimiz, 
(60682) kilovatı belediye, (6659) 
kilovatı sanayi miiesseseleri ve 
(3714) kilovatını d~ bizzat elek
trik santralı tarafından sarf ve 
istihlak edilmiştir. Bu miktar 
normal şerait altına ve makina
larımızın istihsal kudretine göre 
yapılan istihlaktır. Yeni motör 
ilave edildikten sonra yeniden 
abene kaydeditmek llzere yapı· 
lacak mnracaatlari belediyemiz 
her zaman ve memnuniyetle 
karşılayabilecek bir yaziyete. 
girmiı olacaktır. 

Daimt encümen : 
Daimi encümen geçen · içtima 

devreıinden bu içtima devresine 
kadar bir yıl içinde . 98 toplantı 
yapmış ve bu toplantılarda 457 
ıi idari, 466 ceza ve 233 cü 
alım ve satım işlerine ait olmak 
llzere 1156 karar ittihaz etmiş
tir. 

Kaydettiğimiz 457 idari karar 
arasında memleketin ve umumun 
ııbhat ve huzurile alikadar bu
lunan ehemmiyetli mevzular U
zerinde dikkat ve hassasiyetle 
durmaktayız ki bunlardan ba
zılarını muhterem heyetinize 
arzedeyim: 

1 - Kara sinek ve sivri si
neklerle mücadele yolundaki 
çahşmalarımızı bu yıl daha zi
yade genişleterek bütün ikamet 
gAhlarda beli ve lağım çukur• 
larına mazot veya siyah asitfi
nik dökülmesi, ote1, ban gibi 
umumun yatıp kalmasına ait 
olan binaların pençelerine tel 
kafeı konulması mecbur tutul
muı, 

Lokanta, Aıçı dükkanı, tatlı· 
cı ve börekçi gibi yemek ve 
yağlı maddelerle yiyecek ya 
pan ve satan yerlerde kullanı-

lan yağların evsa~ · bakk.ında 
bu müesseseler belediyenin · 
kontrol ve mürakabeıi altına 
alınmııtır. 

Pazar yerinde satılan yağla~ 
rın safi veya karışık oldukları
nın müşteriler tarafın koloyca 
bilinebilmesi ve milstehlilderin 
bu bakımdan aldanmamaları 
İiin karışık ve safi yağ satan sa
.. ' ... ., v 0 ,.. f .. • .::. vrılm 'ş ve ynğ 

r tı · 

A"' r:.Oil\.uması mecbur tutulmuş
tur, 

2 - Çok piı ve perişan kı
yafetlerle trenlerden ·yolcuların 
qyalann'ı taşıyan hammalara 
yeknasak elbiıe ve kasket gey
clirilmiıtir. 

3 - Şehrin huzur ve sükü
nunu temin maküadile satıcıla
rın çarşı. pazar~ve mahalle~ara
lannda yüksek sesle bağırma• 
ları, radyo ve gramafonların 
yüksek sesle balkı rahatsız et· 

h~ i ve parlc j çiude pisıkfotle 

gcziimesi yasak edilmiştir. Ço
cuk parkıudaki çocuk oyuncak
ları bütçemiıin müsaadesi nis· 
betinde yaptırılmış ve çocuk 
pArkı münhasıran küçük çocuks 
fara tahsis edilmittir. 

4 - Yeni den bir cenaze oto 
mobili ve itfaiye için yeni bit 
kamyon şasesi ile 200 metre 
verici hortum ve dört dane alı
cı hortum •atın alınmak sureti
le şehir itfaiyesinin teçhizat ve 
malzemesi ikmal edilmiştir. 

Türk kadını doğurgandır. Te
naslll bereketine rağmen çocuk
lıuı bayatta tutmak kabil ol· 
saydı az zamanda nüfusumuz 
misli misline artardı. Bir millette 
nüfus, doğan çocuklarla değil, 
bayatta kalanlarla tezayüt eder. 
Arazimiz geniş, o!!a göre nüfu
sumuz azdır. Zaten başka mem
leketlere göre bizdeki kesafeti 
nüfuı çok ıışağıdır. Bunu telafi 
etmek için çıılışmak teşvik et
mek her türkün milli vazifesidir 
Ankara~ İzmir İstanbul gibi 

büyük şehirlerimizde içtimai se
beplerden dolayı doğum azal· 
maktadır. Bu da çocuk yetiş
tirmek külfeti, lbesleyebilmek 
korkusn olduğu gibi maalesef 
bazı ailelerde mali vaziyet mü
sait olduğu halde, mahza nefsi-

1 oi, huzur ve rahatını, zevk ve 
5 - Dükkanların muayyen 

saatlarda açılıp kapanması 

hakkında ittihaz edilmiş olan 
kararın tatbikine devam edil· 

1

. 
mektedir. . 

Bunlardan başka otel, hamam : 
berber ve lokantaların fiyat ta- j 
rifeleri üzerinde meşgul olmak· 1 

tayız. t 
Aziz arkadaılarım, 
Bu raporla belediyenizin bir 

senelik mesaisini bir hillasa ha· 
linde dahi olsa yüksel huzuru .. 
nuza arzetmiş bulunuyorum. iti
mat, alika ve yardımlannu: bi
ze müzahir oldukça :bel,,.diY.e 
i~lerinde daha büyük muvaffa .. 
kiyetler elde edebileceğimizi 
aueder ve hepinizi bürm,tle 
selamlarım. 

eylencesini tatmin etmek dü· 
şüncesinden ileri gelerek hut
kim, bir his tesiri altında anne· 
ler, ve babalar çocuk doiurt
mak istemiyorlar. Zehirli kaoa
atlarını rast geldiğine aşılamak 
ve şunu bunuda teşvik ettikle·"' 
rini görmek mümkündür. Böy
lelerini millet ve memleket için 
tufeyli ( parazit ) geçinen 

hissiz vatansız milliyetsiz in
san saymak daha doğrudur. 
Kendini doğuran ve yetiştiren 
bir ana ve baba yok mudur. O 
halde bu ilmekleri ne ile !tide· 
yecektir. Aldığı maaşta, ka
zençta, geçindiği yurdun hakkı 
vardır. Bu günah ve nankörlük 

Atatürk günü 
İHTİFAL PROGRAMI 

1 - 10/11/939 Cuma günü Ebedi Şef Atatürkün 6lümü
nlin yıl dönümüdür. 

2 - O ğün 5 ve 6 ıocı maddelP.rde yaztlı ibtif al bitesiye 
kadar mağaza, dükkan ve kahveler kapanacak, ihtifali mü
teakip açılacakbr. 

3 - Radyolarda musiki çalınmıyacak, kahvelerde oyun 
oyoanmıyacaktır. 

4 - Sinamada yalnız Atatürkün hayatı ve cenaze töre
nine ait filmler gösterilecektir. 

5 - Saat 9,05 de Halkevi salonunda bir ihtifal toplantısı 
yapılacaktır. Bu toplantıya valimiz, komutan, askeri, adli \te 
mlllki erkanla devair rüeqa ve müdürleri umumi ve şehir 
meclisi izaları, cemiyet ve müesseseler reis v idare heyet
leri azaları ve bütün Aydınlılar davetlidir. Toplantıda veri
lecek hitabeler hoparlörlerle neşrolunacağmdan salonda yer 
bulamıyanlıtr ihtifali Halkevi meydanından takip edeceklerdir. 

lhtif al toplantı proğramı : 
A : Saat 9,05 de Halkevi reisi toplantıyı açarak toplantı

da bulunanları beı dakika ihtiram sükutuna davet edecektir. 
B : Dil, tarih ve edebiyat şubesi tarafından Atatilrkün 

hayatı hakkında bir hitabe verilecektir. 
C : Halkevi idare heyetinden bir arkadaş Milli Şefin be

yannamesini okuyacaktır. 

6 - Toplantıyı müteakip toplantıda bulunanlar ve ihtifali 
alandan takip edenler hep birlikte hükumete gidilerek Ata
türk büstüne ( Aydın) adına bir çelenk konulacaktır. 

7 - Hctlkevi hoparlörleri o gün yalnız ajans havadisleri 
neşredecek ve her neşriyatında Milli Şefin beyannamesi 
okunacaktır. 

8 - Bu proğram davetiye yerinedir. 
Aydm Halkevi reisi avukat 

Neşet Akkor 

sayılmaz mı? Her çocuk zeki 
ve enerjisile adını, mevkiini a
lır. 

Ancak yilzümüzü güldüren bir 
cihet varıa köylü nüfusunun 
şehirdekileri telifi edecek ka
dar çocuk doğumunun fazlalı• 
ğıdır. Nüfusu çoğaltmak için ne 
yapmalıdır.? 

Tevellüdatın çoğalmasını teş• 
vifc: Her aile en aıağı Oç çocuk 
doğurmalıdu:. ikisi ana ve baba 
yerine birisi de biç olmazsa va
tan müdafaası için her ihtimale 
karşı fazla bulunmalıdır. Zengin 
ailelt:r, fukaradan ziyade muh· 
telif sebeplerden dolayı çok ço
cuk yapmak istem~zler. Tasa· 
düfen yapacakları bir iki ço• 
cukta, pek nazlı ve şımarık 
büyütülür. Bunlar bilikiı mah· 
rumiyete ve mezahime karşı be 
denen ve ruh an ıertleımemiştir. 
Baba malına güvenir, ufak bir 
şeyden gözü yılar, fikri teşeb
büs yoktur, çocuk enerji sahibi 
olamaz. 

Köylünün ve amelenin çocu· 
ğu millete vediadır. 

Çok çocuklu babaluı himaye 
etmek, ve mesleken terakki ve 
terfih etmek, milli vicdan bor
cudur. Çocuk yetiıtiren baba 
ve ana millete en büyük vergi 
veriyor demektir, 

Adliye vekaletinin yaptığı gi
bi tocuğu az \reya liiç yok kim· 
selerin maaşlarından bir miktar 
vergi alıp çocuğu fazla hakim· 
lere vermek ıuretile aile koru· 
mak, çocuk yetiştirmek heves 
ve zevkini hakimlere veriyor. 
Bunu her kese teşmil etmek 
genelleştirmek lazımdır. Bekir 

1 
ve çocuğu az aileye idaresine 
göre maaş vermek veya tarh 
etmek suretiyle çok çocuklu 
b:sbayı korumak, tercihan vazi
feye almak gibi yükünü , azalt• 
mak, maaşını arttırmak gibi 
farklar bükümet için en başta 
bir vazife olacaktır. Henüz biz
de bu ülkü umumileşmemiştir. lık 
fırsatta ve yakın bir atide bu· 
nu da görmek mümkiln olacak· 
br, 

- Sonu t:Jar -
= SPS 

Aydın Tapu Sicil Mu
hafızlığından : 

İncirliova nahiyesinin Çaı ık· 
lar köyünün Bozyer mevkiinde 
doğusu Osman oğlu Mehmed 
Yıldırım batısı körün çamı şi-· 
malen Ahmet oğlu Nuri Yaşar 
güneyi Osman oğlu Hasan ile 
çevrili zeytinli tarla abacı oğlu 
Mehmedin cedden kalma malı 
iken ölümiyle karısı Ümmü ve 
oğlu Ali ve kı21 Ayşeye intikal 
eylediği köyünden getirilen il
mühaberden anlaşılm1şbr. 

1515 sayılı yasaya göre ga
zete ile ilin tarihinden itibaren 
14 gün sonra mahalline tahki
kat yapmak üzere memur gön
derilecektir. Sözü geçen yerde 
bir aynı bak iddiasında bulunan• 
lar Yarsa ellerindeki vesaiklerile 
birlikte yerinde bulunacak olan 1 

memura veyahut 1407 fiş sayı
siyle daireye müracaatları bil-
dirilir. (92) 

SAYI c 671 

1 RADYO 1 
SALI 7111/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk Müziği 
Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet 

Kozan, Reşat Frer, Hasan Gür 
13.30· 14.00 Müzik ( Karışık 

progtam Pl.) 
18.00 Program 
18.05 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri 
· 18 25 Müzik ( Cazbant Pi. ) 

18.55 Konuıma (Halk iktısat 
saati ) 

19.10 Türk müzi~i Tuna ge· 
ceıi Ankara radyosu küme hey 
eti. Derleyen Kemel Altınkaya 
İdare eden Mesut Cemil. 

19.50 Konuşma (Ormanları• 
mızı tanıyalım ve koruyalım) 

20.05 Türk müziği 
Çalanlar: Vecibe, Ruşen Kam 

Cevdet Kozau, Reıat Erer. 
1 Okuyan Müzeyyen Senar 
1 - Kürdili hicazkAr peırevi 
2 - Arif bey • KOrdili hicaz 

kir şarkı (Kanlar dökilyor) 
3 - Selihattin Pınar-Kürdili 

hicazkar ıarkı (Aşkınla yanan) 
4 - Selihattin Pınar· Kürdili 

hicazkir ıarkı (Nereden sevdim) 

5 - Osman Nihat - Kürdili 
hicazkar şarkı ( Akıam güneıi 
kalkmalı) 

6 - Halk tnrküıü ( A F adi
mem badi senle kaçalım ) 

2 Okuyan Necmi Riza Ahıs· 
kan 

1 - Haşim bey-Hicazkar şar 
kı (Şeb ta seher) 

2 - Asariye hatibi -Hicazkar 
şarkı (Yok hilafım) 

3 - Rahım • Hicazkar ıarkı 
( Bekledim ta fecre kadar ) 

4 - Lütfü bey-Hicazkar şar 
kı ( Sana noldu gönUl ) 

5 - Ruşen Kam • Hicazkar 
ıarkı ( Bir nevcivandır aşubu 
candır) 

20.50 Türk müziği. Halk tilr· 
küleri Mahmut Karındaı, Sadi 
Yaver Ataman. 

2 l.00 Konser takdimi. Halil 
Bedii Yönetken 

21.15 Milzik ( ·Radyo caz or
kestrası - Şef Dr. Praetorius ) 

22.00 Meml~ket saat ayarı 
· 22.00 Ajans, ziraat, esham, 
kambiyo - 'nukut borsası (fiyat). 

22.20 Serbest saat 
22 30 Müzik 
23.10 Müzik (Cazband - Pi) 
23.25·23.30 Yarınki program 

ve kapanış 

Zayi 
Aydın Ortaokulundan aldığım 

9/9/939 tarih ve 563 sayılı tas
diknamemi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilin olunur. 

Milas binbaıı Fuat Süel 
oğlu Sıtkı Süel 

(91) 
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