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1 • z askerleri Sovyet-Fin harbı Mebusumuz 
- : ~ - . . " . . ....... Adnan Mendres geldi 

Ma jino hattının faal bir kısmın1 
Fransızlardan devraldılar 

Soyet taarruzu çok ağır bir surette 
ve büyük zayiatla ilerlemektedir 

Afyon mırıtakası Pnti mü
fettişi muhterem mebusumuz B. 
Adnan Mendre• evvelki g ece 
şehrimize gelmişlerdir. 

Londra, 11 ( ı~adyo) - Maji
no hattının temdidi için yapıl-

makta olan inşaat hitam bul 
muştur. 

tanın faal bir kısmını Fransız 

lardao devralarak Alman dev· 
Finlandiy,alılar şiddetle 
vatanlarını karış karış 

muka, emet 
müdafaa 

ederek 
ediyor' ar 

~ 

Mursallı köylül ri 
Majino battınd8ki Britaoya 

kuvvet erinin ilk defa olarak 
faaliyete geçtiği bildirilmektedir 

Britaoya kıtaatı, Majino bat 

riye kollıriyle çarpışmalal'da bu 1 
lunmuşlardır. Tüfek ve mitral
yöz ateşi taatizinden sonra Al
manlari hücumunu püskürtmüş
lerdir. 

Helsioki 11- Fiolandıya res
mi tebliği: 

·sasali nobri mmtakasmda Rus 
hücumları ta rdedilm iştir. 

MiLLETLER CEMiYET/ 

CeneVrede toplandı 
İçtimaa kırk devlet iştirak etti 

Alman gazetecileri sulh propagandası yapıyorlar 

Londra, 11 ( Radyo ) - Mil
letler cemiyeti bugün Cenevre
de toplanmı,tar. 

Ru Fin ihtilafı hakkında 

per~embe günün~ kadar bir ka- , 
rar alınacağı limit ediliyor. 

Londra, 11 - Cenevreden 
Deyi Ekspres gazetesine bildi
riliyor : 

Hıtler, yeni bir sulh taarru- 1 

zuna girişmiştir. 

C~oevreye 35 Alman gazete
cisi gelm i ş ve bunlardan onbiri 
Milletler cemiyeti toplııntısında 
bulunm k mezuniyeti almıştır. 

Alman gazete muhabirleri, 
Almanyarım garpte sulh yapa
rak Rusya ile mücadelede str-

best kalmak istediği hakkında 

bitar.ıf murahhasJarla gazeteci
leri iknaa çalışmaktadır. 
Guetecilerden başka bir çok 

b ynelmilel memurlar da gel
mişti:-. 

Diplomasi alemi meosuplarile 
gazeteciler müstesna, halk ilk 
defa olardk dışarda kalmışhr. 

içtimaa 40 mtllet iştirak et·· 
miştir. Polonya mevcut, Çekos · 
lovıtkya isteyerek namevcuttur. 

Mecliste Afgan, Arnavutluk 
ve Şili hükümetleri temsil edil-
memiştir. a. a. 

Ceoeerc, 11 - Romadan bil
dirildiğine göre : 

İtalya bugün resmen Millet · 
ler cemiyetinden ayrılmaktadır. 

Ladoga gölü mıntakasında 

Rus taarruıu bir çok noktada 
şiddetle karşılanmıştır. Petsamo 
m.ntakasında sükua hüküm sür
mektedir. 

Finlandiya tayyareleri Sovyet 
tanklarıoı bombardıman etmiş 

ve topçunun da yardımile bir 
tank kolunu tamamen mahvet-
miştir. a.a. 

Moskova 11 - Leniograd as
keri mıntaka.sı erkanı harbiyesi · 
nin teblıği: 

10 kanunuevv~l günü Sovyet 
kıtaat. bütün cephede 5-7 kilo
metre ilerlemiştir. 

Havanın fenR olmasından ke
şif faaliyetinden mada hava 
harekatı olm· mıştır . 

Loodra 11 - Roytcr aj;;n
sının Helsinkideld hususi muha
biri bildiriyor : 

K .. relide F .nlandiy"' cepheıin· 
1 de 24 saat geçirdim. Muhasa
matın başlangıcından beri Rus 
kıtaatı az çok ilerlemiş ise de 
Maoenhaym hattı önünde tama
men durmuştur. Müthiş bir ku · 
tup kışı hühüm sürmektedir. 
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Vapuru daha battı 21820 No.lı bilet lOObin lira kazandı 
Talin, 11 - Taosari adında- l L;tanbul, 11 - Bugün çeki- ı 25 bin lira kazanan No. 

ki E"touya vapuru Fin körfe len milli piyangoda ikramiye ka 32331 
tınde milliyeti meçhul bir tab · zanan numaralar: 
telbabir tarafmdan batırılmış- 100 bin lira kazanan No. 15 bin lira kazanan No. 
lzr. Mürettebatından iki kişi ya- 218'1'1\ 18177 
ralıdır. Bir kişi kayıptır. ~V 

Otobüs ve Kamyon sahipl!!rinin 
nazarı dikkatine 

Aydın Belediye Reisi iğinden : 

Vilayet yoll arında işliyen otobUs ve kamyonlar hakkında 

ki talimatuameoin 1 kaaunsani 1940 tarihinden itibaren tat 
bikine başlanacaktır. 
Aydın g •• zetesinin 17 ve 18 ikinci teşrin 1939 tarih ve 

084, 685 numaralı nüshalarında ilan ed ılmi~ olan bu talimat 
na menin birinci ve yedinci maddeler mucibince otobüs ve 
k myon !labiplerinin Belediyeye müracaatla tescil muamele
s ın t y ptırmalara ve yolculara verecekleri numaralı biletleri 
hanrl a maları ilan olunur. 

T'e cil muam elesini y..aplu mı yen n 11 kıl vasıtalarının 1 ka
Lunsani J940 tarihirıden it.haren vılayet yolların da işleme
! r ·ne müs~ade ed•lmiyec<< l ·. 

12 bin lira kazanan No. 

15162 
10 bin lira kazanan No. 

34149 
' 5 bin lira kazanan Numaralar 

3034 18602 
3 bin lira kazanan Numaralar 
712 1205 16~29 28312 39523 

2 bin lira kazanan Numaralar 
5203 5737 11039 25348 26104 

28048 33608 38641 
1000 lira kazanan Numaralar 

46 887 1021 1789 2400 
2671 6624 7082 9258 9792 
9850 11333 11800 12772 14113 

15505 15902 19304 19915 20581 
21593 21900 22360 22594 27292 
28446 29712 29981 30858 36288 

Hararet sıfırın.-altında 20 dir. 
Rus topçusu müthiş surette 

obüs sarfetmektedir. Fakat bu 
obüsler çok yüksekten geçmek
tedir. 

Kardan bembeyaz arazi üze
rinde beyazlar giyinmiş Finlan
diyalı tarassut postaları ve ağzı 
karın üzerinde ve tamamen top
rağa gömiilmüş toplar srördüm. 

Tepelerde kardan başka bir 
şey görünmüyor. Fakat buralar
da Fin mevzileri ve Fin tayya· 
re tans5ut po'>taları olduğuo u 

yanımdaki zabitler gösterdiler. 
Finlandiya askeri çok ,en ve 

ne~elidir. Harbı bir kış sporu 
addetmektedirler. 

Göller mıntakasında müdafaa 
tertibatı o derece mükemmel
dir ki göller üzerindeki buz ta
bakası baştanbaşa maynlerlc 
kaplanmıştır. ~ Rus kıtaatı buz 
üzerinden geçıneğe teşebbüs et· 
tiği takdirde maynler infilak e
decek ve buzlar kırılacaktır. 

Milli Şefin 
-t$o--

Valimize teşekkür ediyor 

Germencik nahiyesinin Mur· 
sa llı köylüleri namına muhtar 
Süleyman Çetinkaya imzasile 
şu mektubu aldık : 

10/12/939 günü köyümüzü şe
reflendiren sayın valimiz B Sab-
ri Çıtak, köylünün ihtiyaçlarını 
ve kalkınma etrafındAki gere· 
ken tedbirlerin ne şekilde alı
nacağını tetkik ve bir çok fa
ideli direktifler vermek suretile 
köylümüzün ll'her türlü ihtiyaç· 
larile çok yakından alakadar 
olmuşlar, eski ve yeni yapılmalı · 
ta o)an köy okullarımızı da gez
mek ve noksanlarrnı tetkik et-
mek suretile köyümüz halkını 
minnet ve şükranlar içinde bı
rakmışlardır. 

Bu sıcak alal·elarından dola
yı gerek sayın valimiz B Sabri 
Çıhk'a ve gerekse refakatle
rinde köyümüze gelen jandarma 
alay kumandanı yarbay Numan 
Ertime sonsuz minnet ve ~ük 
ranlarımızın muhterem gazete
nizle iblağını rica ederiz. 

·~: · 

İn boluyu şereflendirdik- Pasif korunma ko-
Jeri günün yıldönüm.ü misyonu topland 
İnebolu 11 - Milli Şef lnö- -----=~-

nünün İneboluyu şerefleııdirdik- Vilayet pasif korunma komis-
leri g ı nün yıdur.ümil olan dün · yonu dün vilayet makamında 
ku güııü İnebolulular işten ge- ve valimiz 8. Sabri Çıtakın re-
len teıahürle kutlulamışlardır. ioıliği altıcda bir toplan tı yapa· 

Resmi ve hususi dairelerle rak yakında şehrimizde yapıla · 
dükkan ve evler bu münasebetle cak olan hava ta il r uzu tecrti-
bayraklarla süslenmiş ve şehir besinin esasları üzerinde lconuş 

bir bayram günü manzarası al- tur. ~· 

mıştı. Belediyede : 
Bu münasebetle balkeviode 

bir toplanta yapılmış ve Milli 
Şefin hayat ve eserleri hakkın
da konferanslar verilmiş ve 
milli şark'1ar ve şiirl er okun · 
muştur. a .a. 

İngiliz Kralı 
Garp cephesindeki İngiliz 

mevzilerini teftiş etti 
Londra, 11 - İngiltere kralı 

garp cepbesincle yaptığı teftiş

ler e~nasmda Fraosadaki logiliz 
tayyare karargahını gezmiş ve 
bir şark şehrinde ceneral GRm 
len ile bir İngiliz cüziitamıoı 
teftiş etmi,tir. Kral Majino bat 
tının en mühim mıntakasını 'e 
İngilizler tarafından işgal edi
len ileri karakolları gezmiştir. 

Bu m;inasebdle kral, Fransız 
ve İngiliz zabitlerine muhtelif 
nişa!Jlar vermiştir. a. a. 

Daimi Encümen 
topland~ 

8elediye Daimi Encümeni dtin 
öğleden sonra haftalık mutat 
toplantısını yapmış Beledi~enin 
dahili muamelesine a it bazı ka 
rarları ittihaz etmiştir. 

-~-

Halkevi köşesi • 

Halkevi reisliğinden: 
Halkevi:niz de 201121939 tari· 

binden itibaren keman ve pi
yano dersleri verilecektir. Ba 
derslere devam A!decekler 19/ 
12/939 terihine kadar 6X9 e.b
adıoda pİrer vesika fotoğrafıle 

Halkcv.i bürosuna müracaatları 
rica olunur. 

Not : Eskiden ayıtlı talebe
ler de kayıtlerini tecdit ettire
c . klerdir. 
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Askerlik bahisleri: 

F NLANDİY ANIN 
AK İ KUVETİ 

QCPW$ ww 

Finlandiya ne kadar asker çıkarabilir 
ve bu askerlerin kıymeti nedir? 

Sulh zamanında Fiı•landiyaoıo 
askeıi kuvetleri üç fırka ile bir 
süvari livnsmdan mürekkep tek 
bir kolordudan müteşekkitdir. 
Sahillerin müdafaası üç sahil 
topçu alayı tarafından temin e
dilir. Hava kuvetleri her halde 
yüzelliden fazla tayyareye ma· 
lik değildir. Faal ordunun mev
cudu bin sekiz yüz zabitle otuz 
bin küçük zabit ve nefer ka
dardır. 

Faal ordu yanında sivil mu· 
bafaza kıtaları vardır. Bu hu· 
suıi bir askeri organiza41yondur 
ki, kızıl ihtilal esnasında 1918 
d~ tesis edılmiş ve zamanımıza 
kadar devam etmiştir. Bu te· 
şekkülün yüz bin kadar faal 
azası vardır. Evelce bolşevizme 
karşı dahili nizamı korumaya 
matuf olan faaliyeti yavaş ya
vaş askeri hazırlığa doğru tev
cih etmiştir. İhtiyat kuvetlerinin 
talim ve terbiyesini temin eden 
ve harp zamanında hizmete ah· 
nacak olan zab:tlerle küçük za
l::itleri vazifeye hazırlıyan bu 
teşekküldür. 

Seferberlik halinde faal ordu 
ile sivil muhafızlar birleşirler. 
Üç milyon beş yüz hin kişilik 
nüfusiyle Fiolandiyanın saferber 
edil~bilecek altı ila yedi yüz bin 
adamı vardır. Fakat her halde 
bu kadar insanı teçhiz edecek 
halde değildir. 

Filhakika askeri organizasyo· 
nunun en zayıf malzemesidir. 
Uzun zaman Filandiya 1917 de 
memlekette terhis edilmiş olan 
eski Rus ordusundan kalma si
lahlarla iktifa etmişti r. Ancak 
1935 senesiudedir ki Fın mecli· 
si ordu ihtiyaçları için umumi 
bir plin kabul etmiştir. Finlan
diya askerin üzerinde taşıdığı 
silahlarla fişekler müstesna bü
tün silahların har'çten alır. Mo 
dern harp vasıtaları - t anklar, 
tayyareler, tank ve tayyare defi 
betarya!arı - pek mebzul ele 
ğildir. 

Buna ruuabil Fin a skeri g ür· 
büz, mukavim, disiplinli, vatan·· 
perver birinci sın f bir askerdir. 

dağımız m ıntakc:lann biç birine 
bt!nzemez. Memleketin büyük 
bir kısmı ehemmiyetli harekata 
müsait değildir. Memleketin mer· 
kezioi teşkil eden yüz metre 
k:ı dar irtifada olan Graotik yay 
la umumiyetle şimal - cenup is
tikametinde uzıyan ve miktarı 
50 binden fazla göllerle örtülü
dür. Daha doğrusu bu m!ntaka 
üzerin~ adalar, kayalıklara ser
pilmiş geniş bir su mıntakası 

olarak tasavvur olunabilir. Bun 
ların arasında kanallar, çağlı-... 
yanlar, körfezler aşılması güç 
manialar teşkil eder. Memleke 
tin sağlam toprağa malik bütün 
taraflarını muazzam ormanlar 
kaplar. Şimal mmtakastnda çöb 
benzer bir stepten başka birşty 
yoktur. Ficlandiyanın ş .. rk hu 
dudu bin kilometre kadar bir 
mesafede tnmam~n spni mahi
yette olmasına rağmen, S ~vyet 
ordularının garbe doğru mem
leketi istila için bu mıntakadan 
geçebilecekleri akla gelcme:z. 
Maalesef Fıniandiyanın yegane 
münbit mıntakası • cenupta v~ 
garpte sahillerin civan· en Da· 
zik kısmını h şkil eder. 

Burada ?çavdar ve yulaf eki
len münbit ovalar vardır. Vii
puri, Helsioki, Turku limanları 
buradadır. So ıyetlerin hmahını 
celbeden hedefler, bilhassa Fin
landiya ve Botni körfezinin bah· 
ri üsleri buradadır. 

Ladoga gölünün Finlandiya 
körfezine bağhyan sahil mınta
kasına girebilmek için Sovyet 
kuvvetlerinin 60 kilometre ka
dar geoi?l ıkte olan berzahı zor
lamaları icabeder. Bu geçid ise 
Finlandiyalılar tarafından tah
kim edilmiştir. Ladoga gölü ile 
merkezi göller mmtakası arasıo· 
daki geçid de tahkim edılmiştir. 

Fakat Sovyetlerin sahilin bas· 
sas noktalnrıUI, bilhassa liman· 
ları bombardıman etmek ve bu 
suretle Finlandiya hükümetini 
memleketin en zengin kısımla 
rınm harabiye maruz kalacağı 
düşüncesHe tesir altmda bırak
mak içia donanmaları ile hava 
kuvvetlerinin üstüalüğünden is· 
tifade etmeyi düşünmüş olduk
ları sanılabilir. 

Finlandiyanın askeri org8oi· 
zasyonunuıı enteresan bir vasfı, 
mili müdafaa hususunda, bilyük 
miktarda kadınlardan istifade 
ettirmiştir. 1918 istiklal harbin
de, bir çok kad olar hastn ba
kıcı ve yardımcı sıf ~tile orduda 
hizmet etmişlerdir. O zamandan
beri kadmlar gönüllü askeri 
hizmette bulunarak, mutfak, gi
yim, hastane servislerinde vizif e 
almışlardı r . Bu kadm teşekkül
lerinin halen 90 biu azası var
dır. 

==========~-:=:::::==:::=::::=:=".=== 

Finlandıya daba eylül iptida
smdanberi ordusunun seferber· 
liğine başlıyarak evela sahil ta.
rassl•d teşkilatını ikmal etmiş

tir. O zamandanberi teçhiz e· 
debileceği bütün sınıfları silah 
altına Çağırmıştır. 

Finlandiyauın harekat sahası 
orta ve şarki Avrupada tanı-

- -

Umurlu BeJ(d ye Re
isliğinden : 

Umurluda yeniden yaptırıla · 

cak olan 1500 metre murabba
ındaki kaldıra n ferşiya tı 30/ l 11 
939 gününden itibaren onbeş 
gün müddetle eksiltmeye konu
larak 15/12/939 cuma güuü sa 
at 16 da daimi encümen huzu
runda ihalei katiyesi icra k,ılı

nacaktır. 

İsteklilerin pey sürmek ve şart
nameyi görmek üzere müraca
atları ilan olunur. 
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imtiyaz a:ahlbl •c Uwı.ıoıf Neply11ı3 
Müdürü ı Etcıo Mendrea 

RuılJıvı Y"' 
C H P Baaımevl 

-= 

Halkevinde fotoğ
raf sergisi 

Sergi 19 şubatta açılacak ve 15 
gün devam edecek 

Derece alanlara mükiif atlar verilecek 
Aydın Halkevi reisliğinden: 

1 - Halkevimizde 19 şubat 
1940 da başlamak ve 15 gün 
devam etmek üzere bir fotograf 
sergisi açılacaktır. 

2 - Bu sergiye rbütün ama
törler iştirak ederler. 

3 - Sergide teşbir edilecek 
fotografların mevzuu serbesttir. 

4 - Ebadı yoktur. Serbesttir. 
5 - Fotoğraflar teıbir edi 

lebilecek bir şekilde temiz bir 
kartona yapıştırılmalıdır. Resim
lerin mat veya parlak krem ve
ya beyaz karta basılmış olma
sında mahzur yoktur. 

6 - Herkes istediği miktar
dı\ sergiye iştirak edebilir. 

7 - Boyama ve rotoş yap•l 
mış fotoğraflar sergiye alınmaz· 
lar. 

8 - Fotoğrafların üzerinde 
veyahut pano,uoda resmi çeke
nio ismi bulunacalttar. 

9 - Teşhir edilen fotoğraf
ların nekatiflcri sahiplerinin e
linde olmalıdır. 

10 - Eserlerin en çok 15 
şubat 1940 gününe kadar Hal
kevinc teslimi lazımdır. 

11 - Eserlerin teşhire değer 
olup olmadığı juı i heyeti tara
fından tayin edilecektlr. 

12 - Kabul edilecek eserle· 
rio mahallin hususiyetlerini gös· 
terir dokumanter bir kıymet ta
şıynn bir tercih sebebi olabilir· 
se de daha ziyade bir sanat 
kıymethe malik olup olmadığı 
göz önüne alınacaktır. 

13 - Serginin kapanışından 
sonraki hafta zarfmda juri taş
hir edilen eserler arasında bir 
seçme yapar ve dereceler verir. 
Birirci, ikinci, üçiincü gelenlere 
ayrıca mükafat verilecektir. 

Aydın alay 37 Sa. Al. 
komisyonundan 

Aydın birliğinin ihtiyacı için 
66 bin kilo sığır veya keçi veya 
koyun eti kapalı zarfla eksilt
meye konwuştur. Hangisi ucuz 
ulursa o cios etin ib ıı lesi yapı

lacaklar. Bu üç cins ete her 
talip taraflndao bir zarf içer
sinde olmak üzere üçüne de 
ayrı ayrı fiyat teklif edilebilir. 
lbi\le 28 birincikaoun 939 per
şcoıbe günü saat 15 de Aydın 
da askeri satın alona komisyo
nunda yapılacaktır. 

Sığır etinin muhammen bede
li 16,5000 liradır, keçi etinin 
muh1mmen bedeli 16,500 lira 

dır, koyun etinin muhammen 
bedeli 26,400 liradır. 

Sığ1r etininin ilk teminatı 
1,237 lira 50 kuruş, keçi etinin 
ilk teminatı 1,237 lira 50 kuruş 
lrnyun etinin ilk teminatı 1,980 
liradır. 

Şartnamesi Aydında askeri 
satın alma komisyonunda görü
bilir, taliplerin teklif mektup
larını kaouni vesikalarile birlik
te ihaleden bir saat evveline 
dadar makbuz mukabilinde ko
misyona verilmesi. 
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14 - Derece alan amatörle
rin bütün eserleri ay, ıca bir 
hafta daha müddetle ayni sa
londa teşhir edilir. 

15 - Halkevimizin vcrecegı 
mükafat nisan ayı içinde Anka
rada açılacak Hallcev!eri umumi 
fotoğraf sergisi parti mükafatı
nı kazanm'iğa mani teşkil et· 
mez. 

16 - Derece alan eserltr 
nisan ayında Ankarada açıla· 

cak olan Halkevlt:ri umumi fo 
toğraf sergisinde teşhir edilmek 
ve Parti mükafatına namzet ol 
mak üzere nihayet 15 marta 

1 
kadar Parti genci sekreterligine 
gönderilecek tir. 

17 - Derece alan resimler 
dahil bulunduğu halde birincili
ği kazanmış amatörün üç, ikin· 
cinin iki, iiçüncünün yalnız de
rece almış olanın tek resmi 
göuderilecektir . Ve bunların ü
zerinde almış oldukları derecesi 
işaret edilecektir. 

18 - Resimlerin kartonları 
• arkasında sahibinin ismi ve ad

resilc mensup olduğu Halkevi 
yazılmış olacaktır. 

19 - Ankara Halkevleri u
mumi fotoğraf 11crgisi jurisi ge- 1

1 

len bu eserler arasmda ayrıca I 
bir seçme yapmak, sanat ve 

fotoğrafçılık kıymeti bakımın- 'ı 
dan umumi sergi için zayıf bul
duğu eserleri red etmek bak- 1 
kına sahiptir. 

20 - Halkevleri umumi fo
toğraf sergisinde birinci, ikinci, 
üçiincü, dördüncü, beşinci dere· 
ce alan eser !!abiplerinc aldığı 
dereceye göre bir para müki· 
fat. verilir. Buna mukabil müka
fatlandırılan eserler Partice he
diye olarak kabul olunur. 

Aydın Tapu Sicil Mu· 
hafızlığından : 

Kızılca köyünün Çatal Armut 
mevkiinde tarafları doğusu yol 
batısı yol kuzeyi yol güneyi 
lokmacı Mehmet vcreseleri ve 

1 

borazan Huao tarl •• sı ile çev
rili 8271 M2 mıktarındaki tarla 
hacı Ali kızı Ayşenin 50 yıl
danberi nizasız ve fasılasız ve 
senetsiz olarak tasarrufunda 
ıkea mezbur•nin 336 senesinde 
ölmesile verasetinin kızları Gül-
süm ve Fatmaya münhuır ol 
duğu ve ba~kaca kanuni miras
cısı bulunmadığı köyünd, n ge
tirdiği tasdikli ilmühaber mun· 
dericahndan anlaşılmıştır. 

1515 numaralı kanunun hü 
kümlerine göre tasarrufunun 
tesbiti için 23/12/939 güoüDe 1 

rastlıyan cumartesi günü mahal
line tahkik memuru gönderile
ceğinden bu gayri menkul üze
rinde her baoği bir tasarruf 
veya ay .. ı bir bak iddiasında 
bulunanların ellerindeki belğe
lerile birlikte tahkik gününe ka
dar 1418 fiş sayısiyle Aydm 
tapu sicil muhafızhğıoa veya 
tahkik günü mahallinde tahkik 
memuruna müracaatla itirazla
rını bildirmeleri ve tahkik gü
nü komşularının da mahallinde 
hazır bulunmaları ilan olunur 
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SAYI 705 
..... 

1 RADYO l 
SALI 12/12/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. . 
12.30 Program ve memleket 

saat ayarı 
12.35 Ajans ve met -. o. oloji 

haberleri 
12.50 Türk Müziği 
Çalanlar: R~şat Erer, Cevdet 

Kozan, Kemal Niyazi Seyhun 
1 - Okuyan Mustafa Çağlar 
1 - Hüzzam peşrevi 
2 - Hafız - Hüzzam beste 

( Aldım hayali perçemin ) 
3 - Şevki bey • Hüzzam şar

şarkı ( Gam dideleriz sald sun 
bir dolu kab) 

4 - Hüzzam türkü (Uzun o
lur efelerin bıçağı) 

5 - Hüzzam türkü (San<' da 
yaptırayım Naciyem aman) 

2 - Okuyan Müzeyyen Scnar 
1 - Attaki - Nihavent şarkı 

kı (Koklasam saçlarını) · 
2 - Lemi - Nihavent şarkı 
3 - Rahmi bey - Bayatiara

ban şarkı ( Bakasız hüsnün gü
venme anına) 

4 - Sadettin Kaynak - Ba· 
yatiaraban 41arkı (Ömrümün neş 
esiz geçti baharı) 

13.30 14.00 Müzik ( Hafif 

müzik PL) 
18 00 Program. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber lui. 
18 25 Müzik ( Cazbant Pl. ) 
18.55 Konuşma ( Onuncu ta· 

sarruf ve yerli mallar haftası 
münasebetile ulusal ekonomi ve 
artırma kurumu başkanı ve Ba
lıkesi ıaylavı general Kazım Öz 

alp tarafmdan) 
19.10 Türk müziği 
19 50 Konuşma 
20.05 Türk müziği 
2 l .00 Konser takdimi. Halil 

Bedii Yönetken 
21.15 Müzik ( Radyo caz or

kestrası - Şef Dr. Praetorius ) 
22.00 Memleket saat ayarı 

22.00 Ajans, ziraat, e~ham, 
kambiyo - nukut borsası (fiy&t). 

22.20 Serbest saat 
22 30 Müzik Pl. 
22.55 Müzik ( Cazband · Pi) 
23 25 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

Söke malmüdürlüğünden 
Hazineye ait ( Karine derin 

göı ) dalyanının balık avlamak 

hakkile % 12 saydiye resim ve 
5250 lira muhammen bedelli 
( zept avşar sölüklü göllerinin 
de yalnız % 12 saydiye resim 
100 lıra muhammen be.ielli 
1/3/940 tarihinden itibaren 28/ 
2/943 tarihine kadar üç sene 
(ve su kara av vergıleri tali· 
matnamesinin 29 uncu madde
siuJeki şerait dahil ) müddetle 
iltızaına verilmek üzere 5/12/ 
939 salı günüod~n başlayarak 
26/12/939 salı günü saat dörtte 
ihaleleri yapılmak üzere 21 gün 
müddetle muznyedede çıkarıl
mıştır. Talip o!anlarıa şeraiti 

anlamak • ve % 7,5 buçuk rad
desinde teminatı muvakkata ak
çesini teslimi sandık etmek için 
Söke malmiidürlüğüne müra· 
cat;tları ilan olunur. 
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