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Reisicumhurumuzun 
Doğu illerindeki tetkik seyahatleri 

Milli Şef Erzincandan sonra Sivası şereflendirdiler 

Erzincan, 16 - Reisicumhur 
ismet İnönü dün saat 13 de şeb 
riınize muvasalat etmiştir. 

Şehir baştan aşağı bayrak ve 
taklarla slslenmişti. Reisicum
hurumuz hükümet konağını, or
du müfettişliğini, Halkeviui ve 
Belediyeyi gezdikten sonra ya
ya olarak Erzincan çarşısın1 ge
zerek dükkanlara uğramış ve 
ıehrin iktisadi hayatile alaka-

dar olmuşlar ve yeni yapılan 

hali gezmişlerdir. 
Reisicumhurumuz saat 18 de 

ordu evinde şereflerine verilen 
ı danslı çaya gitmişlerdir. 

Halk büyük sevinç içindedir. 
Reisicumhur ismet lnönünü 

hamil bulunan hususi tren bu 
gün saat 8 de Sivasa mütevec
cihen hareket etmiştir. 

Sıhhiye Vekilimiz 
Malatyada trahom mücadele teşki

latını gözden geçirdi 
Malatya, 16 - Sıhhat ve iç

timai Muavenet vekili Doktor 
Hulusi Alatat dün saat 16,05 
de Malatyaya gelmişler ve is
tasyonda vali, askeri komutan 
vilayet, parti ve Belediye erki
niyle halk mümessilleri tarafın
dan karşılanmıftır. 

Doktor Hulusi Alataş hükü
met konağında vilayet erkinile 
vilayetin sıhhi vaziyeti ve ihti·· 
yaçları hakkında bir konuşma 
da bulunduktan sonra nskeri a
layı, Belediye ve Partiyi ziyaret 
etmiş ve hükümet konağında 
sıhhat müdiriyctinin muameli-

tını gözden geçirmişlerdir. 
Gece hususi "\'agonlarında vi

layet sıhhat müdürünü ve has
tane başhekimini kabul ederek 
görüşmüşlerdir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
vekilimiz bu sabah trahom mü
cadele reisi ve sıhhat müdürü 
ile civar köylerdeki trahum dis
panserlerini ve memleket has
tanesini, doğum evini, buz ve 
tütün fabr ikalarını gezmişlerdir. 

Doktor Hulusi AIRtaı saat 
17,05 de Adana treniyle şehri
mizden ayrılmışlardır. 

S'?vyet - Fin har hı 
Sovyet kıtaatı huduttan yüz yirmi 

sekiz kilometre ilerlemiş 
Moskova, 16 - Leningrad 

askeri mıntakası erkaoıharbiye· 
sinin tebliii : 

Sovyet kıtaatı 15 kanunevelde 
Mormansk istikametinde Peha
mo cenubunda huduttan 60 ki
lometre mt saf ede bulunan Sali
mijeni köyünü işgal etmiştir. 
Ladoga gölü ıimalinde hudut
tan 128 kilometre mesafede bu
lunan Reposilda kasaba ve is
tasyoa u kıtaatımız tarafından 
işgal edilmiştir. 

Havanın kapalı olmasından 
tayyare faaliyeti yapılamamıştır. 

Sovyet kıtaatı nikel maden
lerinin bulunduğu Kalojokiyi'de 
işgal etmiştir. Bu kasaba Nor
veç hududuna pek yakın bulun-
maktadır. a. a. 

Helsioki 16 - Finlandiya res
mi tebliği; 

Ka eti berzahın da So \ yellerin 
topçu ve tank müzaheretle yap
tı k l arı hücumlar tardedilmiştir 

ve mi\teadddit tank zaptedil
miştir. 

Ladllga şimalindeki Rus kı
taatı püskürtülmüt ve beş tam' 
d .. geçirilmiştir. 

Merkezde mıotakasında Rus 
larc:!an 15 tank ve mühim mik
tarda harp levazımı alınmıştır. 

Fin kıtaatı dört günlük bir 
yürüyüşten sonra mukabil taar
ruza gtçerek Rus'arıo son &ün
lerde işgal sltikleri arazinin bir 
kısmı geri alınmıştır. 

Tayyarelerimiz müteaddit düş
man kollarım muvaffakivetle 
bombardıman etmişlerdir. 
~ 

Moskovanın uydurduğu 
yalan bir haber 

Ankara. 16 - D. N. B. ajan 
srnın Mo•kovadan aldığı bir ha
berde ve Esende çıkan Nasyo
zaytung gazetesinin de Mosko
vadan öğrendiğine göre ve Sov
yet radyosunun da neşrettiii 
gibi Türk, İogiliz ve Fransız 
paktında, Fransız kumandası al
tında ve Sovyetlere karşı bir 
ordu teşkiline dair bir madde 
vardır. Bu ordu 400bin Fransız 
80 bin İngiliz -.e 500 bin Turk 
nskerioden mürekkep olacaktır. 

Anadolu ajansının notu: 
liu haber tamamen tasni edil· 

mişt ı r ve yalandır. 

20 Birincikinun 1939 
Çarşamba günü Aydında yapılacak 1 

hava taarruzu tecrübesi hakkında 
vilayet makamının tebliği 

1 - 20 Kanuoevvl 1939 çar
fanba iÜnü Aydın vilayet mer
kezinde tayyare taarruzlarına 
karşı pasif korunma tecrubesi 
yapılacaktır. 

2 - Hava taarruzu haberi 
can, var düdüklerini öttürmek 
suretile şehre yayılacak ve bu 
esnada bir top atılacaktır. 

Tehlike devam ettiği müddet-

çe canavar düdükleri kesik ke
sik ve fasılalı bir surette ötmek
te devam edecektir. 
Halkın riayete mecbur oldia 

h11susat 
3 - Bu suretle hava blicü

mu tehlike iıareti verilince: 
A - Evlerinde olanlar soka

ğa ve dııarıya çıkmıyıcaklardır. 
- Sn11u 'l lrıcl Sayf.da -

Amiral Graf Spee'nin 
akibeti ne olacak 

ı·amiratı ikmal edilen gemi denize 
açılmağa hazır 

Nevyork 16 - Cenubi At
lantikte üç İngiliz kruvazörile 
yaptığı muharebelerde basare 
uğrayarak Montevideo lima ci ına 
ilticaya mecbur olao Alman cep 
kruvazörü amiral Graf Spee'oin 
tamiratı ikmal edilmiştir. Gemi 
denize açılmağa hazırdır. 

Alman bandıralı Tavkoma 
gaz vapuru Montevidodan hıtre
ket etmiştir.Vapurun açık deniz
de kruvazöre petrol vereceği zan 
olunmaktadır. Vapurda 60 bin 
teneke petrol mevcut olduğu 
bildirilmektedir. 

Amerika hükumetinin bitaraf 
addettiği mıntakalara cenubi 
Amerika sahilleri de dahil oldu
ğundan iagiliz gemileri petrol 
vapuruna bu mıntakada taarruz 
edemiyt cekler dir. 

Alman kruqazörü kumandanı
nın İngil ız kruvazörlerile harp 
edeceği söylenmektedir. Zırhlı· 
nıo tayyaresinin bir kanadı kı· 
rılmış ve motoru göverteye düş 
müştür. 

Teknenin su kesimine yakın 

noktası çu" urlaşmışbr. 
Alman kruvazörünün Atlan· 

tikte batırmış olduğu gemiler· 
den aldığı İngiliz bahriyesine 
mensup 6 kaptan, 9 mühendiı, 
25 subay ve 20 denizci Monte
videodaki İogiliz konsolosluğuna 
teslim edilmiştir. Alman kruva-

zörlinün açık denizlerde yekunu 
50 bin tona baliğ bulunan bir 
çok gemi babrmış olduğu bildi
rilmektedir. 

Soa defa alınan haberde Al
man kruvazörünün limanı tama
men terketmesi heran beklen
mekte olduğu bildirilmektedir. 

Londra, 16 - Urguvay hil
kümetioce Amiral Graf Spee'oin 
limanda kalmaeı içio verilen 
mühlet bu gece yarrnı bitmek
tedir. Gemi her halde denize 
açılacaktır. Kaçabilirse kaçacak 
kaçamazsa lngiliz gemilerile bu 
gece şiddetli bir muharebe ya
pacaktır. 

Evelki ~6nkii barpde hasara 
uğrayan Eksida kruvazörü Ar· 
jantin bükümetinden 100 kadar 
mecruhun karaya çıkarılmasını 
istemiş ve bu hlep Arjantin 
bükümetince kabul edilmiıtir. 

Bu yaralaların bir çoğu tedavi 
edilmeden ölmüştür. 

' Gemi fazla hasara ujradığın· 
dan 6 mil kadar süratle seyre 
debilmelltedir. Bu gemiye artık 
kaybolmuş nazarile bakılmak
tadır. 

Aşil kruvazöründeki zayiat 
hakkında neşredilen listrde 4 
ölü ve 3 yaralı ismi vardır. 

Ölülerin isimleri en yakın aile
lerine bildirilmittir. 

Motorin fiyatları yükseldi 
Ankara, 16 - Ticaret Yeki- 1 

letinden: 
Petrol ve mütteka tı fiyatları

nın her tarafta yükselmekte ve 
Romanya piyasasının da azim 
bir nisbct dahilinde yükselme· 
sine ve son motorin hamulele
rioin de yüksek fiyatla gelmiş 
olmasıodan mezkur motorin fi
yatlarının artırılması zaruri gö
rülmüş ve 15 ilk kanun 939 ta-

rihinden itibaren aıağıdaki fi
yatlır tesbit fdilmiıtir. 

1 - lstanbı l, fzmir, lskeade
run depu fiyatları dökme 9 ku· 
ruı . Çift tentke 329,20 santim. 
Binaen aleyh her yerdeki cari 
fiyatlara dökmede 2,46 santim 
çift tenekeye de 73,80 santim 
ilive edilmiştir. 

2 - Benzin ve gaz fiyatla
rında değiıiklik yoktur. 

Karacasu Parti 
kongresi 

Karacasu kazasının Cumhuri· 
yet Halk Partisi kongresi dün 
öğleden sonra kaza Parti biı&a-

smda toplandı. Kongrede voli
miz B. Sabri Çıtak ile Parti vi-
layet idare heyeti reisi B. Etem 
Mendres ve vilayet idare heyeti 
azasından B. Neşet Akkor da 
hazır bulunmuşlardar. 

B. Etem Mendres viliyetin 
parti vaziyeti ve çalışma esas
ları iizerinde delegelerle yap
tığı samimi bir konuşmadan son 
ra celse açıldı. Partimizin ve 
cumhuriyetin banisi Ebedi Şef 
Atatürkün bfiyük ruhuna taziz 
için beş dakikalık bir sükün vak 
fesi yapılarak müzakereye baş
landı. 

Ocak ve nahiye kongrelerin
den gelen dileklerin m1lzakere 
ve kabulilnden sonra idare bey 
eti intib1tbı yapıldı. Valimiz bil
hassa kongre dilekleri ile ala-
kadar olmuşlar, kaza kayma
kamı, Belediye reisi ve diğf'r 
hükumet memurlannın bu mev
zu etrafında kongreye verdik
leri izahatı dinlemişlerdir. 

Gizli reyle yapılan intihapta 
idare heyetir;e, B. B. Ali Riza 
Fıtil, Mustafa Akan, Halil Ko
duk, Nazmi Portakal, Hüseyin 
Tarakcı, Hilseyin Toğay, MH· 
tafa Özer ve vilayet kongresi 
delegeliklerine de Ali Vebpi 
Tuncer, Ali Riza Fitil, Mu!tafa 
Akan, Halil Koduk, Nazmi Por 
takal intihap edildiler. 

Kongre kararile Cumhurrei
sim z ismet lnönilne, Baıvekil 
Doktpr Refik Saydama, Parti 
genel sekreterliğine tazim tel· 
grafları çekildi. 

Sonuna kadar samimi bir ha· 
va içinde cereyan eden kongre 
vazifesini bitirerek dağılmı,tır. 

~ 

Valimiz geldi 
Kaza umurunu httiı için evel

ki glın Karacasuya giden ve 
bu münasebetle Karacasu kaza 
ko:ı greıinin toplantısında da ha-
zır bulunan sayın valimiz 8. Sab
ri Çıtak dün akşam geç vakit 
şehrimize avdet etmişlerdir. 

~ 

Bir tekzip 
Ankara, 16 - Dahiliye Ve

kaleti milsteşarı Nazif Erginin 
baıka bir memuriyete tayinile 
yerine Kastamoni valisi Avni 
Doğanın getirileceği hakkında 
ikdam gazetesinde intiıar eden 
haberin asılsız olduiunu kayde 
Anadolu ajansı mezundur. 

-;+E-

Halkevi köşesi 

Halkevi Reisliğinden : 
1 - Bir ıubat 1940 da baı

lımak ve 15 gllo devam etmek 
ilzere Halkevinde bir resim ser• 
gisi açılacaktır. 

2 - Sergiye herkes iştirak 
edebilir. 

3 - Sergide teıhir edilecek 
reıimleria mevzuu serbesttir. 

Sonu 2 inci Hyfad• 



YOZ ı 2 

20 Bi 1939 
Çarşamba gunu Ay nd yapı ca 

hava t a ruzu tec übesi hak ında 
vilayet makamınun teb iği 

Baştıırefı 1 lcl • yfad 

B - Sokaklarda olanl rd8n 
evlerino vaya belh edi~miş olan 
sığınaklara gidecek olsnl r k -
rışıklığa meydau vermeden c..n 
kısa yoldan telaşsızca evlerine 
veya sığınaklara gieec klerdir. 

C - Eve veya sığnoğa var
madan tayyare 1ücumu başla· 
mış olurs heu1cn bir duvar 
kenarına, s çak altına, • ğaç 
dibine çekilecekler ve biç ln· 
mıldamadan tehlikenin geçme
sini bekliyeceld,,rdir. Bu gibile
ri polis devriyeleri icap eden 
yerlere vcrleştirecektir. 

Ç - Eve veya sığın1ğa ye· 
tişemeyip te saçak altına veya 
ağaç dibine gizlenmiş olanlar 
ı:ehirli gaz tehlikesine knrşı 
maskesi yoksa ceketini çıkara
rak yUzUnü örter. 

E - Hava taarruzu esna!lın
ea sokaklarda dolaşmak veya 
bir araya topleumak yasakfir. 
Bu gibiler polis devriyeleri ta
rafından görüldüğü zam ga?.
lanmış veya yaralanmış farzedi 
lerek hastahaneye götürülecek· 
tir. 

4- Hava tehlikesi esnasıa
da şehir hnricinde- bulunanlar, 
yaya, atlı, arabalı veya otomo 
billi yolcular tehlike geçinceye 
kadar şehire girmiyecekler yol 
kenarıoda hareketsiz duracak
lardır. 

H11gvanla veya nakil vasıta
/arife beraber bulunanların 

riayet edecekleri hususfor 
Binek hayvanları: 
5 - Binek hayvanları ve bi

nicileri şehir içinde ise en y.ı
kın hona veya mahfuz yerlere 
sığınacaklar veya mümkün ol· 
duğu kadar şehir dışına çıkarak 
hendeklerden, ağaçlardan vc:ı 
gölgelerdeo istifade edecekler
dir. 

Şehir veya kasaba içir:de kal
mak zarureti hasıl olursa, hay-
'vanlar yol üzerinde Te yol ka
vuşak yerlerinde olmamak şar
tıle yol kenarında veya mihrn 
sip bir yerde sıkıca bağl uıa 
caktır. 

Arabalar: 
6 - Heyvan koşulu nakıl 

vasıtaları ( arabalar) şehir için
de tehlike işaretile beraber ara
ba yol ağızları olmamak ve yo· 
lu kapatmamak şartile evlerin 
veya sokaklarıo kenarında veya 
başka münasip bir yerde dur
duralup hayvanlar arabadan çö
zülecek ve arabanın müna ip 
bir yerine sıkıca bağlanacaktı .... 
Hayvanlar arabaya bağlanırken 
hayvanın erkası duvar ve yü
z:ll arabaya doğru çevrilmelidir. 
Bu suretle bağlonmak mUmkün 
olamozsa hayv n münasip yer· 
lere bağlannbillr. 

Motörlü nakil vasıtaları : 
7 - Tehlike işa.ctile bera

ber bütUıı motörJu nakil vasıta
ları müşt~rilerioi münasip bir 
yerde indirerek hemen yeri ri
ne giderler. Bunların dörtyol 
ağızlar ır: da, sokak başlarında, 
çeşme "ve yanğıc rnuslukl~n ke
narında durması yasaktır. 

Nnkil vasıtalarını idare eden f 

ler arabalarını bırokıp en yakın 
sığnaklera iltica. ederler. 

8 - Mefı uz sığn klar şun
lardır : 

1 : istasyon beşıoda Hal
ltevi sinem s lonu. 

2 : L tasyon gişe mahalli. 

3 : Park civarında yeni yapı
lan Cumhuriyet Halkpartisi bi· 
nası. 

4 : Park sineması. 
5 : R~mazanpaşn <=amii. 
6 : Eskiy ni camii. 
7 : Hükürnet konağı. 
8: Hava lmrum~Dun alt katı. 
9 : Hayvan pazarında beledi· 

ye hanı. 
10 : Çarşı ve mnballe arala 

rındaki bütiln kahveler. 
Mefruz sığna1< olarak ir.tihap 

edilmiştir. Tehlike işareti veri" 
lince sokakta bulunan halk bu 
sığınnklnra iltica edecek ve 

tehlike bitinctye kadar dışHıya 
çıkmıyacaktır. 

9 - Tehlikenin tamamen bit
tiği belediye top ma'ıallirıden 
iki top atılmak suretile halka i
lan edilecektir. Tehliketia bit· 
tiği işareti verildikten sonra 
h rkes sığınaklrırrndan ve ev· 
!erinden çılrnbilirler. 

Halkev i reisliğinden 
- Bnş tarafı l nci sahifede ...,, 

4 - Yağlı boya, snlu boya, 
ofort, gr vür, pastel, tahta üze
rine gravür, kıırsltalem, d-sen 
gibi re im nnıfına da bil her 
cevi eser teşhir edilebilir. 

5 - Teşhir edılecek resimle
rin doğrud n doğruya tabiattan 
yapılmış olması lli.zımdır. Kart
postnldan veya h~rhaııği bir or
jinalden yzpılmış hopyalar ve 
büyüt-neler kabul olunmaz. 

6 - Eser sahiplerinin ( 29/ 
1/1940 pazartesi akşamına ka 
dar ) eserlerini Halkevine tcsw 
limi lazımdır. 

7 - ( Bir juri heyeti tarafrn
dan ) derece alan eserlere nak· 
Ji mükafatlnr verilecektir. 

8 - Bu m ikafat mn)ıs ayı 

içinde Ankanda çıbcak olan 
Halkevleri ( Umumi resim ser· 
gisi) P.uti mükafatını knzan
mıya mani h şhil etmez. 

9 - Ankarad" açıl cak Hal
k vleri ( Umumi resim sergisin
de ) birinci, iLinci, üçüncü, dör
düncü ve beşinci dereceleri ka
zanan eser ahiple:ioe aldığı 

dere;c~ye gö• e bir pata müka· 
fatı verilecektir. Buna mukabil 
mükafatlandır lan eserl<'r Par· 
tice hediye olarak kabul olu
nacaktır. 

Vakıflar idaresinden : 
Kenker köyü berveçh; hasbi 

imam ve hatipliği nçıktır 1 Ol 
1/940 çarşamba gtinü sant 10 
da müsabaka i..ntihanı yapıla
caktır. Talip olanların yevmi 
mexkürde Vakıflar idaresine 
müracaatları. (148) -

lmtlyi\t aııhlbl VC' Umumi Neşriyat 
MılcHlrü : Etem ~ en<lrc• 

{n•ılJ1ız1 f"' 
C H P Baınmevi 

AYDIN 

1 R 
PAZAR 17/12/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

12.30 Program ve memleket 
saat Eıyarı 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri 

12.50 Türk müz'ği 
Büyük fasıl heyetinden karı· 

şık proğram 

Çalnnfar: Hakkı Derman, Şe
rif İçli, Hasan Gür, Hamdi Tok 
ay, Zübtü Ba~dakoğlu, Basri Üf 
ler, İzzettin Ökte. 

Okuyanlar: Müzeyyen, Mef· 
baret, Safiye, Semahat, Melek, 
Mustafa, Celal, Tahsin. 

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

1 - Martin Uhl ; Grinziug' e 
tekrar gitmeliyim ( vals ) 

2 - Paccini : Lcı Bohem ope· 
rasmdan fantezi 

3 - Heinz Munkel : Venedik 
hatırası (Serenad) 

4 - Franz Lehar : Vals 
5 - Joh. Strauss : Viyana 

ormanlara efsauesi ( vals ) 
6 - j..lb. Strauss: Polka 
7 - Rossini : Motaik 
18 00 Progrnm. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Mlizik ( Radyo cal or· 

kestrası ) 
19.00 Çoculc sasti • 
19.30 Tfirk müdği 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Ere.r 

Fahire Fıersan, Refik Fersan'. 
1 - Okuyan Necmi Riza A· 

hıskan 

1 - Şehnaz peşrevi 

2 - Ali bey - Hicaz şarkı 
(Derdimi arzetmeğe o şub--) 

3 - Nedim · Hicaz şarkı (Yü 
celdikce yüceldi ) 

4 - Hicaz şarkı (Glilşeni hüs 
nüne kimler varıyor) 

5 - Ded .! - Hicaz şarkı ( Şu 
kar~ıki dağda bir yeşil çadır) 

6 Hicaz saz semaisi 
2 - Okuyan S. Özdenses 
1 - Reşat Erer Keman tak-

simi 
2 - Len:i 

(Zaman olur ki ) 
H iiseyoi şarkı 

3 - Lemi - Htl!eyni şarki 
(O güzd S?"Üzl:rle bakmasını bil) 

4 - Eviç tnrkü ( Y urüdükce 
servi boyun) 

20.15 Türk müziği Halk tür
küleri. 

İnebolulu 'lerı Recep tarafın
dan 

20.30 Konuşma ( Onuncu ta
sarruf ve yeı li malJar haftası 

münasebettle olusal ekonomi ve 
nı tırma kurumu namına Ticaret 
vekili Nazmi Topç.uoğlu tr.ra
fmdan) 

20.45 Tür:C müziği. (fasıl he
yeti) 

21 30 Mü2ik Oda müziği-Yay 
lı sazlar kuarteti 

Birinci keman : Licco Amar 
ikinci keman: Enver Kapelman 
Viyolı : izzet Albayrak 
Çello : Mesut Ceınil 
L van Beetboqendeu kuartet 
22.00 Memleket saat ayaırı, 

ve ajans haberleri 
22.15 Ajans spor servisi 
22 25 Mü2.ik ( Cazbant PL ) 
23.25·23.30 Yarıold program 

ve kapanış 
PAZARTESİ 18/ l 2/939 

12.30 Program ve memleltet 
sant ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk müziği. (PJ.) 
13.30 14.00 Müzik ( Hnfif 

müzık Pl.) 
18 00 Program 

18.05 Mernl•ket saat ararı 
ajans ve meteorol'lji haberleri 

18.25 Mt1zik ( Radyo c ~ z or 
keslrası ) 

19.00 Konu§ma ( Onuncu ta· 
sar;uf ve yerli mallar baftnsı 

müoasebetile ulusal ekonumi ve 
artırma kurumu namına C. H. 
P . idare heyeti azası Trabzon 
mebusu Sırrı Dry tarafınd n) 

19 15 Türk müziği ( Karışık 
program) 

20 15 Konuşma (Hatip nasıl 
yetişir) 

20.30 Türk müziği (Fasıl he
yeti) 

21.15 Müzik (Küçük orkestra 
Şef Necip Aşkın) 

1 - Felix Giessmer: Kırlan· 
gıçların vedaı 

2 - Brusselmans • Felemenk 
suitinden aşk gölü 

3 - Hans Löhr : Memleket
ten memlekete (Muhtelif mcm 

leketlerin melodileri üzArioe rap 
sodı) 

,, 

4 - Lecoc: Küçük d.ık 

5 - Rob Brccht: Bir bi eye 

6 - Cesar cui : Kantabile 

7 - Becce . Amalfi serenadı 
8 ~ Gerhard Wiokler : Ke-

manın aşk şarkısı 

9 - Paul Lincke: İtalyan se· 
ren adı 

22.00 Mıt.mleket saat ayarı 
22.00 Ajans, ziraat, e"ham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 

22.20 ( Kuçük orkestra - Yu 
lrnrdaki programın devamı) 

22 35 Muzık Pi. 

23 00 Müzik (Caz and - Pl) 
23.25 23.30 Yaruıki pr<;>gram 

ve kapanış. 

ıan. 
Söke Be'ediyesinden : 

Sökede yaptırılacak 1077 li
ra 72 kuruş bedeli keşifli ve 

5250 metre muralıbshk kaldı

rım tanıirinin 18/12/939 pazar

tesi günü 

yapılacağı 

13 

saat 15 de ihalesi 

ilan olunur. 

14 15 17 

Aydında: 

.. 
SAY! 710 

Aydın alay 37 Sav Al. 
komisyonundan 
Aydın birliğinin ihtiyacı için 

66 bin kilo sJğır veya keçi veya 
koyuo eti kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. Hangisi ucuz 
olursa o cios etin ihclesi yapı
lacaktır. Bu üç cins ete her 
talip tarafından bir zarf içer
sinde olmak üzere üç'i:ıe de 
ayrı ayrı fiy.ıt teklif edıleiliHr. 
lb le 28 birincikinu l 9"' 0 rer
şembe günü saat 15 de Aydın· 

da as' eri satın alma komisyo
nunda yapılaca\ tır. 

Sığır etinin muhammen bede· 
li 16,5000 liradn·, keçi e inin 
muhammen bedeli 16,500 lira 

dır, koyun etinin muhammen 
bedeli 26,400 liradır. 

Sığır elininio ilk teminatı 
1,237 lira 50 kuruşf keçi etinin 
ilk teminatı 1,237 lira 50 kuruş 
koyun etinin ilk teminatı 1,980 
liradır. 

Şartnamesi Aydında ash·ri 
satın alma komisyonunda gtıü· 
bilir, taliplerin teklif mektup
larıDI kanuni vesikalarile birlik
te ihaleden bir saat evveline 
dadar makbuz mukabilinde ko
misyonn verilmesi. 

12 18 21 26 (136) 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından: 

Umurlu köyünün çolak kuyu
su mevkiindc umumi hududu il-

. mühaberde yazılı 2 hektar 7570 
M2 miktarındaki beş tarla ve 

otlak esasen bir parça olarak 
umurludan sarı oğullarından 
mustafa oğlu durmuşun ceddin· 
den kalmak suretile senetsiz ve 
kavgası ve fasılasız olarak ta· 

·ı b' sarrufunda iken mumaı ey ın 

1314 yılıudn karısız olarak vu· 
ku vefatile veraseti münhasıran 
evlatları abmet ve mustafa ve 
kızı zelihaya kaldığı ve bunlar
dan yalnız ilmühaberde yazılı 
4 numaradaki yerin veresedeo 
mustafa sarı his esine düştüğü 
ibraz olunau tasdikli ilmühaber 
mündericatından · anlaşılmıştır. 
1515 sayılı kanun hükümlerine 
tevfikan tasarrufunun tesbiti i · 
çin 30/ 12/939 tarihine rastlayan 
cumartesi günü mahalline tah
kik memuru gönderileceğinden 
bu gayri menkul üzerinde her 
hangi bir tasarruf veya bir aynı 
hak iddiasında bulunanların el
lerindeki resmi vesikalarile bir 
Hkte tahkik günü:ıe kadar 1421 
fiş sayısile aydın tapu sicil mu· 
hafızlığına veya tahkik günü 
mahallinde takkik memuruna 
müracaatla itirazlarını bildirme
leri ve tahkik :{ÜDU komşuları
nın da mahallinde hazır bulun· 
maları ilan olunur. (146) -- .. ------- ---~ 

YDO 
MAGAZASI 

Her Nevi inşaat lflalzeme.~i 

• o 

ıçırı 

Yeni talimatnameye göre haz.ırlanan kontrol 
defterleri matbaamızda hazırlanmış ve satışa 
çıkarılmıştır. 

' 

940 bütçeleri çıkarılmıştır. köy • 
satışa senesı 


