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Cumhurreisimizin 
Doğu illerindeki tetkik 

seyahatleri 
••• 

Ankara, 12 - Reisicumhur 
ismet loönü bu sabah hususi 
trenle Kayseriden geçerek Si
vasa gitmişlerdir. 

Reisicumhurumuz saat 15,30 ~ 
da Si va sa varmışlardır. ~ 

... • • • • ...... • • • .... •••• 'W" ~ 

Ruslar yeni bir ta
arruz hazırlıyor 
Helıioki, 12 - Umumi ka

naate göre Ruı'ar kısmen don· 
muş bir halde bulunan Ladoga 
gölü sahilinde yeni bir taarruz 
hazırlamaktadır. Bunun için ye
niden tabşidat yapmaktadırlar. 

Henüz teeyyüt etmiyen bir 
habere göre, Sovyet bava kuv
vetlerinin az muvaffakiyetli ha 
reketleri dolayısile Baltık hava 
kuvvetleri kumandanı azledil· 
miştir. ...... -
Gümü~hanede 

zelzele 
Ankara, 12 - Bu sabah aa

at 3,45 d~ Gümüşbanede birbi
rini müteakip oldukça şiddetli 
ik\ zelzele olmuştur. Hasar 
yoktur. a . a. 
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Tasarruf haftası 

Başvekilimizin bir nut
kile açıldı -

Ankara, 12 -- Batvekil dokp 
tor Refik Saydam bugün saat 
16 da Halkevinde söylediği bir 
nutukla iktisat ve Tasarruf haf-
tasını açmıştır. a. a. 

·-~--

Moskova ile Sofya ara
sında hava seferleri 

başlıyor 

Moskova, 12 - Moskova ile 
Sofya arastnda baYa nferleri 
tesisine mütaallik mukavele im
zalanmıştır. 

..... 1 

Fin hükümeti 

Bir beyaz kitap neşretti 
Helıinki, 12 - Finlandiya 

bilkümeti, Sovyet - Finlandiya 
müzakerelerinio son safhası bak 
kıncla bir beyaz kitap neşret-

miştir. 
~· 

Almanların 
Bremen transatlantiği 

Loadr•, 12 (Radyo) - İngi
liz amirallığı tarafından bildi
rildiğine göre Almanların Bre
men transatlantiği bir İngiliz 
tahtelbabiri tarafından gö·ül· 
müıtür. 

Sovyet-Fin har hı 
Petsamonun şimalinde. şiddetli 

oluyor muharebeler 
Fin ağır topçuları bir zırhlı tren ile bir tank 

· kolunu tahrip· ettiler 

Şehrimizde 

Hava taarruzu tecrübesi 
yapılacak 
~-

Bir çok şebirlermizde yapıl
dığı gibi önümüzdeki hafta i· 
çinde Ayc!ında da bir bava taar· 
razu tecr.ıbesinin yapılacağını 

dünkü nüshamızda haber verp 

Helsioki, 12 - Petsamonun 
şimalinde şiddetli bir muharebe 
olmaktadır . Finlandiyalılar Sov- ' 
yet tayyarelerinin faaliyetine 
kahramancı mukavemet etmek
tedirler. Fioland!ya tayyareleri 
Salmis yakininde büyük bir tank 
kolunu müessir surette bombar
dıman etmişlerdir. 

devam etmi,ll'r ve Ladoga gö- miştik. 
lü şimal sahilinde lskaraona Vilayet pasif korunma ko-

Finlandiya ağır topçuları Sro· 
jeke demiryolu üzerinde bir 
zırhlı trenle bir tank kolunu 
tahrip etmiş tir. 

Kar mebzul surette yağmak
tadır. Finliler çekilirken her şe 

yi tahrip ettiklt!rinden Rusların 
vaziyeti çok müşküşdür. 

Ruslar kesif kitleler halinde 
hücum etmekte ve Finliler de 
makineli tüfenklerle bunları ko
layca avlamaktadır. 

Finliler kısa mesafeden pet· 
rol sıkmak suretile tanklarda 
yangın çıkarmışlardır. a. a. 

Moskova, 12 - Leningrad 
askeri m10takası erkanı harbi· 

yesinin tebliği: 
11 kinuoevelde Sovyet kıta

atı her tarafta ileri harekete 

kasabasım ve Rimburg i=tika- misyonu azaları ihzari mahi-
metinde de iki köyü işgal et- yette olarak dün öğleden evc·l 
mişlerdir. ' Belediye Reisi B. Etem Mendre-

Havanın fazla Jmlutlu ve bu- ı sin reisliği altında belediyede 

lutların aşağıda olmuından ba
va faaliyeti ynpılamamıştır. · 

Helsioki, 12 - Finlandiya 
genel kurmayının tebliği: 1 

Finlandiya kıtaatı Ladoga gölü 
mıntakasıoda 7 Sovyet tankı 1 
tahrip etmişlerdir. ı 

Ruslar su istihkamlarını geçmek 1 

teşebbüsünde bulunmuş ıse de l 
tardedilmiştir. 

Kareli berzahında müfreze fa
aliyeti olmuştur. Şark cephesi 
boynnca şiddetli çarpışınalar ol

' muştur. Bu muharebede üç düş
man bölüğü tarumar edilmiş ve 
bir bölük imha edilmiştir. 

Sahil bataryalarımız mütead
dit Rus gemilerini bombardıman 
etmiştir. Ladoga gülö sahil ba
taryaları kara kuyvetlerimize 
yardımda devam etmektedirler. 
Şark hududunda büyük tayyare 
faaliyeti olmuştur. Düşman Fin 
laodiya körfezi fenerini bombar
dıman etmiştir. 

yaptıkl:ırı toplantıda tecrubecin 
tatbiki\t planı Uzeriode konuş
muşlardır. 

·~ 

Yılbaşı balosu 
Yılbaşında Halkevinde veri

lecek balonun çok mükemmel 
ve neşeli olırıast için dün Hal
kevind~ toplanan balo komitesi 
hazırlıklarına devam etmiş ve 
baloyu idare edecek arkadaş
lar arasında vazife taksimi yap-
mıştır. 

Halkevi sinemasında 
Halk gecesi 

Her haf ta salı günleri Halk 
evi sinemasında halk geceleri 
tertip edildiği ve vakti halleri 
müsaıt olmamasından dolnyı te-
maşa zevkinden mahrum kalıın
lara paraınz sinema gösterildiği 
malumdur. 

Zabıtamızın bir muvaf f akiyeti Kopenhag. 12 - İstokholmde 
çıkan Ahteıı Bladet gazetP.sinin 
yazdığına göre Finlandiyahlar 
kuvvetli bir taarruzla Ladoga 
gölü şimalindcki bir şehri geri 
almışlardır. 

Hatkevioin tertip ettiği halk 
gecesinin dördüncüsü dün ak
şam yapılmış ve sinemada Maili 
Şef ismet İoüoünün İstanbul se• 
yab&tleri halka parasız olarak 

Duran kadının meçhul katili Nazillide yakalandı 

Zabıta memurJarı bu cinayetin failini ararken başka bir katili de yakaladılar 
Gtçen hafta "Perşembe günü 

Aydının .Güzethisar mahallesin · 
de Daran i"!minde bir kadın y:al· 
nız başına ikamet ettiği evinde 
katledilmiş ve katil hiç hir iz 
bırRlcmadan savnfup kaçmağa 
muvaffak olmuıtu. 

Güpe~ündftı itlenen bu cina
yetten biç kinsenin haber<Jar 
olmaması ve maktulün evine 
katilin girip çıkarken görülme
mesi hadiseye bir esrarengizlik 

mahiyeti vermekte idi. Cinayeti 
haber alan emniyet müdürlüğü 
derhal faaliyete geçerek tahki
kata başlamış ve hadisenin üze· 
rindeki ewT:ar peTdesini kaldır
mak için maktul Duranın kim
lerle konuştuğunu ve kimlerle 
düşüp kalktığını tahkike başla
mıştır. 

Bu seri tahkikattan alınan 
ne.ticeye gı>re İbrahim isminde 
öiriyle dost bayatı geçiren Du
ra ı, daha ev.el Nazillinin Di
lara köyünden Durmuş oğlu 311 
doğumlu Ahmet Elmalı ile de 
bir müddet münasebet tesis ey- 1 
ledığini ve bılahare bundan yüı 
çevirdiğini öğrenmiştir. Şup t

lerin (bu sur.etle ~bmet E malı 

üzerinde ıloplanması üzer.ine bu 
adamın Nazilli köprüsünde Meb 
met Uğurun hanıoda yatup kalk 
tığı tesbit olunarak b&rndan a· 
ranılmış ise de bir kaç saat ev
vel yani vak'ayı müteakip la
cirliozasına gieiyorum diye eş

yalarını toplayup meçhul bir is
tikamete savuştuğu anlaşılmış· 
tır. . 

Bu cinayette alakası oldu-
ğunda şüphesi kalmıyan zahıta, 

Abmedi tiddetle takibe başla
mış ve her ihtimale karşı İncir
liova ve Nazilli taraflarına iki 
sivil taharri memuru çıkarmış

tır. locirliova istikametine gi
den taharri memuru araştırma
larına devam ederken Nazilli 
tarafıoa giden taharri memuru 
eşkilini eveHlen tesbit ettiği 

:.\bmeili Nazillide bulmuş ve bir 
tarafa kaçmasına meydan ver
meden cinayet esna!lında kul
landığı bıç.ıkla birlikte yakala
mağa muvaffak olmuştur. 

Yakayı bu suretle ele veTen 
Ahmet arttk kurtulma üıniHinin 
kalmadığını gö ünce cinayetini 
itiraf etmiş, 'bir ruüddet beraber 
ya9aibğı bu kaaının ken<lisin-

den yüz çevirmesinden muğber 
olarak 7 /12/939 perşembe gllnü 
saat 12 ye doğru biç kimseye 
görünmeden eve girdiğini ve 
yemek pişirmekle meşgul olan 
Duranı kımıldamaswa ve bağır
masına meydan vermeden arka-

sının sırt kırmına bıçağını "ki 
kerre saplamJk suretile öldür
düğünü söylemiştir. 

Diğer taraftan İncirliova i!l
tikametine giden sivil taharri 

memuN da Duranın katilini a
rarlcen Ağrı vilayetinin Tutak 
kazasına bağlı Miç köyiı muh

tarı Kuım• öldürerek bu tarafa 
kaç.ın ve zabıtaca aranılmakta 

olan Kemal Ôzyolcu adınClaki 
şahsın izini bulmuş ve bunun 
Söke kemerinde olduğunu öğ

renmiştir. 

Taliin bu iyi tesadüfü üıeri
ne derhal Sökeye giderek Söke 

zabıtasının da muavenetini te· 
min elien sivil memurlar Ağrılı 

katili Söke kemeri de yakala

mı~tır. 

Gösterdiği bu muvaffakiyet· 
ten dolayı zabıtamızı te'lrik e: 
deriz. 

Mühim miktarda Rus kuvvet
lerinin çenber içine alındığı söy 
lenmektedir. 

..................... ~ .......... ~ 
Doğan çocuğuna n(;fus tez· 

keresi çıkartır gibi, Bankada 

bir tasarruf hesabı açtır. Ço· 

cuğur.a iyilik etmiş olursun. 
............. ...-.--.--.....,...,,.... ....... v •••• 

Polisde nakil 
ve tayinler 

Vılayetimiz Emniyet müdürlü
ğü kadro.sunda bulunan ikinci 
komiser Şeraft dd n Örünay An
talyaya nakle !ilmiş ve yerine 
Kütahyadan Faik Üsel tayin e
dılmiştir. Yine İstanbuldao ikin
ci komiser Hüsnü Diacel Aydı
na naklen tayin edJmiş ve her 
iki zabıta meıaurumuz Aydına 

gelerek vazif. lerioe başlamış
lardır. 

Antalyaya tab~ili memuriyet 
eden komiser Şer~feddin Örün · 
ay bugün yeni memuriyetine 
hareket edecektir. Şehrimizde 
bulunduğu mfıddetçe herkese 
lteudisini sevdirmeğe muvaffak 
olaa Şerafeddiıı Örünay'a yed 
vazifesinde de muvaffakiyetler 
diler;z. . 

gösterilmiştir. 
Ayı.ıi zamanda yerli mallnı ı 

ve tasarruf haftasının başlama si 
müaasebetile milli iktisat ve ta
sarraf cemiyeti reisi ve Halkevi 
idare heyeti azasından B Hu
lfı~i Aksudoğan sinernadn top-
lanmış olanlara verdiği bir kon
feransla taııarruf haftasını aç· 
mıştır. 

H alkevi köşesi 

Halkevi reisliğinden: 
Halkevimizde 20/ 12/939 tari

hinden itibaren keman ve pi
yano dersleri verilecektir. Bu 
derslere devam edecekler 19/ 
12/939 ter.ibine kadar 6X9 eb
adında birer vesika fotoğrafile 
Halkevi bürosuna müracaatları 
rica olunur. 

Not : Eskiden kayıtlı talebe
ler de kayıtlerini tecdit ettire
ceklerdir. 

Dikili felaketze
deleri için 

Aydın Kızılay merkezine 
yapılan teberrular 

Lira K. 
1095 49 Evvelki yekun 

36 75 Aydın mıntakası sıtma 
mücadele memurları ta
rafından 

1132 24 Yeküo 
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YOZ ı 2 

iKTiBASLAR 

Harp . karş~sında 
ltalya 
A. Şükrü Esmer 

Yüksek faşist meclisi evvelki 
gün içtima ederek hariciye ve· 
kili kont Giano ile Musoliniyi 
dinledikten sonra şöyle bir tak· 
riri kabul etmiştir. 

1 - Fa ~ist meclisi, A vrupa 
harbi karşısında hüliumetin ta
kip ettiği '' muharebe dışında 
kalmak ,, siyasetini tasvip et
miştir. 

2 - ltalyanın muharip olma· 
ması, ihtilafın bu ana kadar 
cenubu şarki Avrupaya ve 
Akdenize sirayet etmesine mani 
olmuştur. 

3 - Almanya ile İtalya ara
sındaki münasebetler ittifak 
misakı ile bu misaktan evvel 
Milaoo, Salzburg ve Berlinde 
teati edilmiş olan görilşlerin 
kurduğu şekilde devam etmek· 
tedir. 

4 - Arnavutluğun işgalin-
den sonra İtalyamn budutlerı 
genişlediğinden, ltalya Tuna 
havzasında olan biten şeylerle 
doğrudan doğruya alakadardır. 

5 - İtalya gerek prestiji ve 
gerek menfaatleri namına deniz 
tica: eti yoll arını mahfuz bulun· 
durmak emelindedir. 

• 

Bundan başka içtimadan son
ra bir de tebliğ neş redilmiştir 
ki, ba tebliğ İtalyanın harp 
karşısındaki vaziyetini daha in
sa ve daha vazıh olarak izah 
etmektedir; tebliğde deniliyor ki: 

"Avrupa anlaşmazlığında biç 
bir yenilik olmadığından İtalya 
muhasemabn başladığından beri 
tuttuğu hattı harekette, yani 
gayri muhariplik vaziyetinde 
devam edecektir. Tuna havza
sında ve Balkanlarda İtalyayı 
alakadar eden her şeye karşı, . 
faşist hükumeti lakayıt kala
maz.,, 

Gerek kabul edileıı takrirden 
ve gerek tebliğden anlaşılaca· 
ğı üzere harbin başladığı gün 
d enberi vaıiyette bir değişiklik 
vukubulmadığıaa göre, İtalyanın 
harp karşısındaki vaziyetinde 
de bir değişiklik yoktur. Bu va
ziyet 11

bitaraflık1, değil, " harp 
dışında ,, kalmaktır. Mecli!.te 
kabul edilen takrir Almanya 
ile İtalya arasındaki münasebet
leri bir defa daha tarif etmek
tedir. Bu tarife göre, iki devlet 
arasmdaki münasebetler, ittifak 
misakı ile bu misaktan evvel 
Mılano, Salzburg ve Berlinde 
teati edilmiş olan gö rüşlerin 

. ku rduğu şekilde devam etmek
tedir. ,, Gerçi muahed~nin gizli 
olmıyan maddelerine bakılacak 
olursa, ltalya bugünkü muhare
bede harp dışında kalmamalı
dır. Fakat İtalyanın hareket 
battı hakkında hüküm verirken 
ya}nız zevahire bakmamalıdır. 
1914 ha~bi çıktığı zaman İtal- • 
ya 1882 de imzaladığı ve bir 
çok defa lar t acdit ettiği mii
selles ittifak muahedesine göre ı 

Almanya ile beraber harbe iş
tirak etmeli idi. Harbe iştirak 
etmemsi o zaman az çok sür
priz uyacdırdı. Fakat sonra 
anlaşıldı ki ltalya müselles itti
fak muahedesini imzalarken, 
kendisini . İngiltere ile harbe 
sürüklemiyecek bir ihtirozi kay · 
dı Almanyaya kabul ettirmiş-

Türkiyeden 
::...>.-- .. 

Fransa geniş mik
tarda kuru yemiş 1 

alıyor 

Yakında Fransa bütün 
ihtiyaçlarını karşıhyacak 

kuru sebze de alacak 

Mühim ihraç maddeltrimizin 
Fran aya geniş mikyasta sahş· 
!arını temin edecek tedbirler 
1' eticesi o larak, Fransız rejisinin 
bu sene memleketimizden (100) 
milyon franklık t üt ün mübaya · 
asma kara r verdiği ve ayrıca 
alakadar fransız teşekküllerinin 
yağlı tohumlar la kuru sebzeler
den de büyük mikyasta müba
yaa teşebbüsünde buluodukları 
evelce bi ldir ilmişti. 

Ahnan son malumata göre , 
Ticaret Vekaletinin teşebbüslui 
üzerine, diğer mühim ihraç mad
delerimizin de geniş , mikya'lt a 
Fransa pazar nda satı şl a r. nJ t c · 
min edecek t edbirler a lınmı ştır . 
Bu cümleden olarak (10) bin t on 
kuru üzüm, (5) bin ton in ci r ve 
(3) bin tonu kabuksuz ve (1000) 
tonu kabuklu olmak üzere (4) 
bin ton frn dığın Fransaya ithali 
için Fransız makamları tarafın

dan ithal permisi verilmesi ta 
karrür etmiştir. Kuru mey vele 
rimiz için Frcınsada bu te d bir 

ler alınırken, kuru meyve fi yat
larının müsait olduğu ve satış
larda d a kola ylık bulunduğu an· 

laşılmakta ve ihracatçılarımızın 
Marsilyada bir mikta'" konsin
yasyon ~al bt•lundurmaları da 

Fransız ithalatçı l arı tarafından 
istenmektedir. Fransada kuru 
meyveler stokunun bulunmama!!l 
kuru meyvelerim izin Frans~ya 

AYDIN 

Pamuklular da 
Fiyat yüksekliğine karşı 

Vekalet tedbirler aldı 

Panıuklu mensucat fiyatların
da görülen yükseklik üzerine, 
hayat pahalılığıoa müessir olan 
bu mevzu üzerinde Ticaret Ve· 
kaletinin büyük bir ehemmiyetle 
durduğu malumdur. 

T icaret Vekaletinin bu saha
da süratle yaptığı tetkilder ve 
aldığı kararlar neticesindt-, bu 
fiyat yüksekliğini bertaraf ede· 
cek esaslı ted~irlere tevessül o
lunmuştur. 

Ticaret Vekaletinde selahi· 
yetli bir makamdan aldığımız 
malumata nazaran, bu tedbi rler 
şu noktalarda bülasa olunmak
tadır: 

1 - Sümerhank fabrikaları, 
pamuklu mensucat fiya tlarıı;ı 

. drğiştirmiyecektir. Bu fiyatların 
muhafaza \ e idam esinin icap 
ettird iği bütün tedbirleri hükü 
met almış buluom :: ktadır. 

2 - Memlekette mevcut di
ğer pamuklu sanayi men!.ucat 
ve ınamu)atı fiyatlarrnın t : ref-

fG üne rneyda :.a vermiyecek ted
birler alınaca ktır. İcabında , ka-

put bezi ve pamuk ipliğine mev
zu güm rük resimleri tenzil edi · 

le rek 15 teşrinisani 1939 rı ka
dar cari olan fiyatlar muhafaza 
ed ılecek tir. 

3 - Gumri.ı lderde bulunan 
sun'i maddell!rle karışık pamuk
lular p m:ıklu tarifesiyle çıka

rıl ncak lır. 

4 - · G ümrüklerdeki A lman 
menşeli mensucatm yakm zn. 
manda çıkarılması imkanları te
min olunacakbr. 

5 - Anl:ı~ma icapları dahi
linde, İ taly~ dan da gen i ş mik
yasta pamuklu mensucat itha

latı yapıla cak hr. Bu husustaki 
tedbirlere şimdi den tevessül e· 
dilmiş bu lunmaktadır . 

ihracı hususunda müsait fırsat
lar hazırlamış bulunmaktadır. 
Alakadar ihracatçılarımızın bun
ları gözönüııde bulundurarak 
harekete geçmeleri için, Tıcrı rct 
Vekaleti tar<l fından alaksdar 
l:ıra tavsiyede bulunulmuştur. 

mizden mübayaası derpiş edil 
miştir. 

Ayrıca Fransamn almış oldu 
ğu kararlar ceticesiade, Fraosa
nın bütün ihtiyaçlarını karşıh
yabilecek büyük miktarlarda 
kuru sebzenin de memleketi-

Fransaom Türkiye ile tica ri 
m ııbadeldeı ini arttırmağa ve 
Türk ihracatmı teşvike matuf 
olan bu esaslı kararları gerek 
resmi mahafilde ve gerek tica 
rd muhitinde derin bir memnu
niyet uyandırmıştır. 

~~~~---=.,,,,,,,,.,,....,.,~~,,,,,,.,;..,,,,,~!!!!!!!I~~~~~~~~ ~ 

tir. Bu defa Almanya ile imza 
l:ıdığı ittifak mu : besinde de 
muahedenio, ancak imzasın dan 
vç sene sonr.'\ meriyd e girmiş 
bulunacağı h.1kkında bir ihtira
zi kayıt bulunduğu sö1lanmek· 
tedir. Bu söziin ne derece doğ

ru olduğu bilinememekle bera
ber, her halde İtalyanın ittifak 
muahedesine riayetkarlığı harp 
dışında kalmakla t elif ettiği 
görülmektedir. Ve bu mesut 

teklif ediş, tukrird c de söylen~ 
diği gibi " hnrbin şarki Avı u· 
paya ve Akdenize sirayet et
mesine mani olmuştor. ,, 

Fakat acaba İtalya böyle bir 
harp dışında kalmakta devam 

• 
edece mi?-Tebliğ bu su .. le ce .. 
vap vermektedir: Diyor ki harp 
vaziyetinde bir yeoilik olmadı
ğıodao İtalya da harp dışmda 
kalmakta dev2m e iyor. Demek 
oluyor ki vaziyette bir değişi k
lik vuku bulacak olursa, İtalya 
harp dışında kalm akta devam 

etmiyebilirdi. Bu izahtan sonra 
Tuna ha vzcı sının ve Bal kanların 
İtalyayı ala kadar eden mrntaka 
olarak zikre dilmesi dikkate la
yıktır. Aca ba bu sı rada bu be· 
yanatıo yapılmasını ilham eden 
sebep, Tunn havzasında ve Bal
kanlarda 1.eliren yeni inkişaf 
i ~tidadı mıdır? Ve bu inkişaf 

karşısında İtalyanın veziyeti ne 
olacak? İtal ya g eçen ilkbahara 
kadar Balk :ıo statülı osuoun en 
açık muı ızı idi Hatta bugünkü 
kirizi doğuran amilin biri de 
lt .. lyanın A roavutluğa indirdiği 
darbedir. Fakat hadiselerin son 
inkişafı , İtalyayı, Bal kan statü · 
lrnsnnun muarızı vaziyet inden 
müdafii vaziyetine ge çirmiştir . 
Çünkü bugünkü vayiyette Bal
ka 1 s tatükosunda değişiklik ten 
İtalya bir çok şeyleri, batta 
belki de her şeyi kaybedebilir. 
Fakat hiç bir şey kazao=-maz. 

İtalyanın Balkan statükosu 
lehine temayül etmesi Balkan 
sulhu için bir kaz;.nçhr. 

1 RADYO 
, 
1 

ÇARŞAMBA 13/12/939 

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 eoroloji 
haberleri 

12.50 Türk müziği. (Pl.) 
13.30-14.00 Müzik (Kiiçiık or 

kestra Şef : Necip Aşkın ) 
18 00 Program . 
18,05 Me mlelcct saat ayarı, 

ajans v e meteoroloj i haberlt. ri. 
18.25 Tür k nı üziği. ( fasıl he

yeti) 
19.10 Konuşma ( Oouncu ta

sarruf ve ye rli mallar haftası 
münasebetile ulusa l ekonomi ve 
atbrmn kurumu namına Ma arif 
vekili H asan Al ı Yücel tara 
fınd n) 

19.25 Kor;uşma (Dışı politika 
badiseleri) 

194 O Türk müziği 
Çalan!ar: Vecibe, Cevdet Çağ 

la, Fahire Fersan, Refik Fersan 
1 - Okuyan Sadi Hoşses 
1 - Nıhavent peşrevi 
2 - Udi Hasan - Nıhavent 

şarkı (Sana bilmemki neden) 
3 - Ahmet - Nibaveı. t şark ı 

(Bir buseoe ermek için) 
4 - Avni bey - Nibavet şar

kı ( Issız gecede ben yine bic· 
ram düşündüm) 

5 - Selahattin Pınar • Hüz
za m şarkı (Bilmem niye sinem· 
deki yarı) 

6 - Udi Hasan · H üzzam şar 
kı (Aşkım uyuyorken) 

7 - Sadettin Kaynak - H uz
zam şarln ( Erzurumda bağ ol
maz) 

2 - Okuyan Safıye Tokay 
l - Şevki bey · Hicaz şarkı 

(Bilmeyorum bana noldu) 

2 - Yesari Asım -Hicaz şar 
lu (Bilmem niye bir buseni çok 
görüyorsun) 

3 - H:caz şarkı (Dağlar dağ 
lar viran dağlar) 

4 - Hicaz şa ı kı (Alişim) 
20.20 Temsil 

20 50 Konuşm a (Haftalık pos
ta kutusu) 

21.10 Müzik ( Riyaseticumhur 
bandosu: Şef İhsan Künçer 

22.00 Memleket ' saat ayarı 
22.00 Ajans, ziraat, esh em, 

kambiyo - nukut bcırsası (fiya t). 
22.20 Serbes t saat 
22 30 Muzik Pi. 
22.50 Müzik ( Cazband - P i ) 
23.25 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

SAYI 706 

Nahiye müdürlerinin 
harcırahı 

Nahiye müdürlüklerine harcı
rah mukabili her ay maktuan 
verilmekte olan onar liradan 
hiç bir vergi kesilmemesi Mali
ye V ekiletince kararlaştırılmış
tır. 

-~-

Ahmet Kıvılcım öldü 
Şehrimiz ticaret odası t ı h9il· 

darı Ahmet Kıvılcımoğlu gc!çen 
cuma günü kalp sektes;nden 

vefat etmiştir . Henüz genç sa
yılabilecek bir yaşta haya ta 

jlÖzlerini kapayan Ahmet Kıvıl
cımoğl uııun bu ini ölümü ken-

disini tanıynn ve sevenlerle be
raber Ticaret odasındaki arka

daşlarını da p ek müteessir et
miş olduğundan gazetemizde 

neşri ricasile aldığımız bir mek
tupta kendisine rahmet '.'e a ile
sine ta ziyet edilmektedir • 

Zayi 
Kullanmakta olduğum Işıklı 

muhtar mührünü 12/1 \/939 ta-

rihinde zayi eyledim Yeni5İni 

yaptıracağımdan eski~inin ve 

mezkur mühür yanında imzam 
olmıyan evrakın biikmü olma· 
dığını ilin eylerim. 

Işıklı muhtarı 

Mustafa Sarı 
(141) 

-- =;;:-...;:;;.=.;~~====== 

ııan 
Söl· e Belediyesinden : 

Sökede yaptırılacak 1077 li
r a 72 kuruş bedeli keşifli ve 

5250 metre murabbalık ka ldı· 
rıw tamirinin 18/ 12/939 pazar-

tesi günü si\at 15 de ihalesi 
yapılacağı ilan olunur. 

13 14 15 17 (140) 

lıan 
Umurlu Belediye Re

isliğinden : 
Umurlu belediyesi hududu da

hilindeki üç mezarlıkta meçcut 
olan hüdayinabit ağaçların kök· 

l~nmesine talip zuhur etmedi
ğinden 14/12/939 perşembe gü
nü saat 16 da ihalei katiyesi 
yapılmak üzere uzadılmıştır. İ!l
teklilerin şartnameyi görmek 
ve pey sürmek iizere müraca
atları ilan olunur. (142) 

imtiyaz s:ıhlh l ve Um urnl Nt:,rly•t J 
Müdiirü ı ~l eııt Mf'ndru 

P.ıacı l dı yı ter 

CHP Buımevi 

. .................. ~·· .. ~~ ··~ ····~··~ ................. . • • f !YDINDA : : 

ı i 
ı Ankara Palas ı 
J Memleketin en ucuz en temiz en ra bıt en konförlü otelidir. f 
ı H ükümet caddesinde Aydoğdu mağazası üzerinde : 
: ........................................................ : 

. . .. 
.. • • ,_: .. -; • • ·h 1: • : :4 • ~~ •• "-:::.. ... .. ····-•• ••• :· • ... ... • •• • ·' • , 

Otobüs ve Kamyonlar için 
Yeni talimatnameye göre hazırlanan kontrol 

defterleri matbaamızda hazırtanmış 
çıkarılmıştır. 


