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BÜYÜK BİR ZELZELE· FELAKET 
rzi can, -Tokat, Sivas ve O du viliyetl r 

tam men bir enkaz yıgı ı harne g tird· 
~·· 

~ı... 
' ·t Zayia ın miktar ı henüz malum olmamakla be aber enk· z altında yüzlerce ölü ve yaral var 
=~ 'J:;;,.~. ':~. ;;;..'.'..~.: ~Liii~ir;{;ttc~~<' 

Cumhurreisimizin 
seyahatleri 

Milli Şef Malatyadan El
azıga h~reket buyurdular 

Malatya, 27 - Reisicumhur 
ve Milli Şefimiz İsmet f nönü bu
gün saat 9,05 de Malatyaya teş
rif buyurmuşlar ve istacıyonda 
vnli, belediye ve parti reislerile 
\'İlayet erkanı ve kalabalık bir 
halk tarafmdao coşguo tezahü · 
ratla karşılanmıştır. Milli Şefi
miz istasyon caddesinden halk 
ile beraber yaya olarak yürü
müş ve mektepliler ile görüşe
rek bııkümet konağına teş r if 

etmişlerd i r. Buradan belediyeyi 
şereflendiren Milli Şefımiz yaya 
olarak çarşıyı ~ ezmiş ve Gazi 
ilk okulu ile sinemayı ve Liseyi 
gezerek [Ha!kevinde hnlkevioio 
mesaisi ile alakadar olmuşlardır. 

Milıi Şefimiz yeni işlemeğe 
başlıyan tütün fabrikasını ve 
meuucat fabrikaınnı da gezdik
den sonra saat 13 de belediye
de şereflerine verilen ziyafette 
bulunmuşlardır. 

Milli Şefimiz şehir mezarlığın
da medfun bulunan pederlerinin , 
kabrini ziyaret etmiş ve saat 
15 de Elazıga hareket buyur· 
muşlardır. a. a. 

........... --
Ankaralılar 

Atatürkün mezarını zi
yaret ettiler 

Ankara, 27 - Bugün Ebedi 
Şef Atatürküo Ankaraya geldi
ğinin 20 nci yıl dönümü olma-

~sından Ankara vali ve belediye 
reisi, vilayet ve belediye mec-

' lisltri a za ları ve Cumhuriyet 
Halk Partisi idare heyeti reis 

0 ve azalarından mürekkep bir 
b heyet Etaografya müzesine gi
... derek Eoedi Şefin manevi buzu ~ 

runda eğilmişler ve kabire bu ~ 
ket ve çelenkler koymuşlardır. 

-~ 

Amerikanın Roma e lçisi 
Parise hareket etti 

R Jma, 27 - Amerikanın Ro
ma l:>iiyuk eiçisi, bugün Parise 
hareket etmiştir. Büyük elçınin 
Paris büyük alçisile görüşeceg i 

tahmin edi1mektedir. a . a. 

Ankarada B. M. M. reisin ·n riyasetin
de milli yardım ko_'!litesi teşekkül etti 

Ankara, 27 - Büyük Millet 
Mccli!li bugün reis vekili Şem
settin Günaltayın riyasetinde 
toplandı. 

Kürsüye gelen sıhhiye vekili 
doktor Hulüsi Alalaş, bu sabah 
memleketimizin her tarafında 
hissedilen hareketi arz bak krn
da atideki izahatı verdi. 

Bu sabah saat 2 de memle
ketimizin bir çok yerlerinde şid 
detli zelzeleler hissedildi. Zel· 
zele bilhassa şiddetini Erzincan ' 
Tokat, Sivas ve ordu vilayetle
rinde göstermiştir. 

Zelzelenin tahribatı hakkında 
peyderpey malumat almağa ça
hşıyoruz. Müsaade ederseniz ge 
len talgrafJarı okuyacağım. 

Erzincanın telgrafı: 
Bu sabah ıaat 2 raddelerinde 

çok şiddetli bir zelzele oldu. 
Hükümet konağı, ordu m üfet
tişliği, postane, en sağlam bi
nalar, bütün evler ve dükkanlar 
yıkılmıştır. 

Şehir baştan başa enkaz ha
lindedir. Kendini kurtarabılen

ler sokaklara dökülmüşlerdir. 
Bir çok ölü ve yaralı vardır. 
Bir çok nüfus ta enkaz altında
dır. 

\ En az huar gören piyade ve 
topçu kışlalarından gelen as
kerlerle t-nkaz altında kalanla
rm kurtarılmasuı a ve çıkan yan 
gınların söııdürülmesine çalışıl-

maktadır. .-
Muhabere imkanı olmadığın 

dan bu malü nı atı verebilmek i
çin Dom•ınlı . istasyonuna geli
nebilmiştir. 

Şehir kamilen yıkıldığından 
ekmek ibtiyacı olduğu gibi ya
ralıların tedavıleri için ilaç, dok 
t~r ve açıkta kalanları barın
dırmak için de çok miktarda 
çadır göoderı lmesi Felaketin 
şehre müGhasır olmadığı ve köy 
lerde de mllbim tahribat olduğu 
tahmin edilmektedir. Elde edi~ 
lecek tafsilat bi'dirilecektir. 

Kemahın telgrafı: . 
1 - Bu gece saat 2 radde

lerhde husule gelen şiddetli 

zelzeleden şehir enkaz haline 
gelmiştir. Bir çok ölü ve yara
lı vardır. 

A~kerlerle enkaz altında ka-

lanların kurtarılmasına ve yan
gınların söndürülmesine çalışıl
maktadır. 

2 - Şehirden muhabere im
kanı olmadığından Dumanlı is
tasyonu ile muhabere edilmek
tedir. 

Felfıketzedelere yiyecek te· 
mini v~ fazla miktarda çadır 

ve ilaç gönderilmesi. 
Felaket kasabaya münhasır 

olmayıp köylerde de basar at ve 
nüfus zayiatı olduğu mütemmim 
malfımahn verileceğı. 
Tokadın telgratı: 

Bu sabah saaat 2 de vukua 
gelen şiddetli hareketiarz merkez 
ve mülbakatta büyük tahribat 
yapmıştır. 

Şimdiye kadar tesbit edilen 
88 yaralı ve 66 ölüdür. Yıkılan 

bioalarm adedi henüz tesbit e
dilememiştir. 

Kazalarla muhabere hususi 
vesaitle yapılmaktadır. Erbaa 
ve Niksar kazalarında da tahri
bat çok fazladır. Çok miktarda 
ölü ve yaralı .vardır. 

İmdadı sıhhi heyetile beraber 
SOO Çadır - ve felaketzedelerin 
iaşeleri için şimdilik 2 bia lira 
gönderilmesine emir buyrulması: 

Zağranın telgrafı~ 
Bu geceki zelzelede merkezde 

yüzlerce ev yıkılmış ve şimdiye 
kadar 26 ölü tesbit edilmiştir. 
Bir çok binalar yıkılmağa nam
zettir. 

200 çadır ile felaketzedeler 
için nakdi yardımın yapılması. 

Sıbat ve İçtimai Muavenet ve· 
kili alınan tedbirleri ve yapılan
yard~~ları iz~h~-etmi°Şti;: - --

Şimdilik yapılan yardımlar, 

Erzincan vilayetine 15 bin lir.a 
500 çadır, 1000 don, gömlek ve 

battaniye, Erzurumdan ekmek 
doktor ve malzemesile beraber 
iki sıhhi imdat beyetı. 

Sivasa 5000 lira, 500 çadır 

500 don, gömlek ve battaniye. 
Tok ada 3000 lira, 300 çadır 

500 don, gömlek ve battaniye. 
Ordu vilayetine 2000 lira tertip 
edilmiştir. 

Erzurumdan tertip edılmiş o· 
lan tren bu akşam yola çıkacak 
ve Si.,asdan sabaha karşı hare

.ket edecektir. 

Tuncelinde de zelıtlenio bil
hassa Tumerde fazla olduğu ve 
2 ölü bulunduğu bildirilmiştir. 
Kemali tee!sürle a rzedeceğim 
mdlumat bundan ibarettir. De
miştir. 

Müteakiben söz alan bir çok 
hatipler felaketzedelere yardım 
için beyanatta bulunmuşlar ve 
Çanakkale mebusu Ziya Gevh"r 
Etıl inin atideki şifahi takriri 
ittifakla kabul edilmiş felaket
zedelere yardım maksadile B. 
M, Meclisi reisinin riyaseti al
tırıda bir milli yardım komitesi 
teşkil edilmiştir. 

Komitenin millete vaki olacak 
hitapları peyderpey neşredı le
cek tir. 

Ankara, 27 - Başvekil Dr. 
Refik Saydam, üçüncü ve dör
düncü umum müfettişliklerle zel 
zele mı ... takasmdaki vilayetlerle 
civar vilayetler valilerine fel:i
ketzcdeltre yapılacak acil yar
dımlar için talimat vermi,tir. 

Dabiliye ve s·hhiye vekill~ri 

yarın sabahki trenle zelzele 
mıntaka•nna hareket edecekler· 
dir. 

Erzincan, Tokat, Sivas mıota
kaıına Kızılay cemiyeti tarafuı
dan 1300 çadır göoderilmişt . r. 

Erzurum ve Sivastan iki tren 
Erzincana doktor, eczacı ve İ

liç ve yiyecek götürtcektir. 

Londra n. sathanesi dün gece 
oldokça şiddetli bir zelzele kay 
detmiştir. Merkez üssünün 2900 
kilometre mesafede pek muhte· 
mel olarak şarki Anadolu ve 
Tifliste olduğu bildirilmektedir. 
İsviçre rasat ha nesinin zelzele a· 
l eti sarsıntının şiddetinden kı
rılmıştır. 

Sivas' da 
Sivas, 27 - Gece !aat 1,57 

de 45, 1,58 de 20 saniye devam 
.eden iki zelzeleden başka bu-
~ün saat 11 e kadar 13 zelzele 
daha olmuştur. 

2 ev tamamen yıkılmışhr. İn
sanca zayiat yoktur. 

Mekteplorin bazılarında mil - ' 

him çatlaklıklar olduğundan 
mektepler tatil edılmişHr. 

İp98la nahiyesinin köylerin- ' 
deki evlerin üçte ikisi yıkılmış-
tır. 

Sonu 2 inci sayfada 

C. H. P . . Aydı ı 

kaza kongresi 
-~-

Cumhuriyet Halk Partisinin 
Aydın merkez kaza kongresi 
dün sabah saat 10 da Halkevi 
salonunda toplandı. 

Başta kıymetli valimiz B. Sab
ri Çıtak olduğu halde Parti v:· 
layet idare heyeti reisi \'e aza
ları ile vilayet umumi meclisi 
ve belediye azaları, bütün dc
vair ve müessesat müdirDnı ve 

parti mensubu bir çok zevat 
kongrede hazır bulunuyorlardı. 

Parti vilayet idare heyeti rt:
isimiz B Etem Mendresin parti 
çalışmalan etrafında yapt.ğı ço 
faydalı birj konuşmadan sonra 

kaza idare heyeti azasından B. 
Nail Erguo; mazeretine binaen 
kongrede hazır bulumımıyan ka
za idare heyeti rei i!İ avukat Sü
leyman Eraydın namıııa kong
reyi açmadan evvel par timizın 

dahi korucusu Ebedi Şef Ata· 
türkün yüksek ve aziz hatırala
rını takdi~ ve tebcil için beş dakika 
ihtiram vakfesi yapılmak üzere 
kongre heyetini ayağa kalkmağa 
davet etti. 

Kongrede gerek delege ve gf'
rekse dinleyici olar ak hazır bulu
nanlar ayağa kalkarak ilıtirnra 

vazifesini yaptıktan sonra celc;e 
açıldı. 

Kongre riyaset divara için y~ -
pılan intihapta birinci reisliğe 

R. Etem Mendres, ikinci reislığe 
Raif Aydoğdu, katipliklere Ha
lim Ayam ve Yusuf Selahattiıı 

Eğriboz eçildiler. Bu sure t le te
şekkül eden riyaset divam yer· 
lcriı;i aldıktan sonra ruzname 
deki maddelerin müz keresine 
geçildi. 

İdare heyetinin bir seııelik çn
lışma raporu okt•narak umumi 
heyetçe tasvip edildi ve nahiye 
kongrelerinden gelen dileklerin 
okunmasına ve konuşulmasına 

başlandı. Evela g~çeo sene kon· 
'{relerinde kabui edilert'k alil
kadar makamlara arz edil nı~ş 
olan diieklere verilen ct'vaplar 

okundu. Cevaplarda dıleklerden 
yapılması mümkün görülenler 
hakkında müsbet cevaplar ve 

rildiği iibi yapılması müml(ün 
görülemiyenler hakkında da muk
ni sebepler gösteriliyordu. 

- Sonu 2 lnd S:ıyfada 



YÜZ ı 2 

C. H. P. 
Aydın kaza kongresi 

- Bat tarafı 1 nci sahifede -

Kongre umumi heye ti bu mev 
zu etrafında tenevvür ettikten 
•onra bu sene nahiye kongrele
rinde kabul edilerek kaza kon
gresine releo dilekler etrafında 
yapılan konuşmalar saat 16,30 a 
kadar devam etti. 

Dilt klcrin müznkeresi bittik
ten sonra sayın vıı limiz B. S ab
ri Çıtak, kongre uıü:z.akere lerini 
ve bilhassa memleketin k ültür, 
ziraat, sıbat ve ekonomi iş lerine 

temas eden meaelel~r üzerinde 
yapılan konuşmaları dikka t ve 
alaka ile dinlediğini, d elege 
lenn muhtelif mevzular üzerin
de yürüttükleri vukuflu mü
talaalardan çok mütehassis ve 
memnun kaldığını, memleketin 
bir valisi bulunmak itibarile vi · 
liyet makamını alil,adar eden 

dileklerin tahakkukuna ça lışa· 

cağını tebarü:z. ettiren çok sa· 
mimi bir nutuk irat etti. ( Not: 
Valimizin bu nutkunu yarınki 

nüshamızda aynen neşredece 
ğiz. ) 

Kongrenin tasdikine arz olu
nan heJ&p büliseları ve yeni 
111ene bütçesi aynen ve münaka
şasız kabul ve tasvip edildikten 
sonra yapılan intihapta, Bayan 
Merzuka Gözen, avukat Süley
man Eraydıa, Belediye yazı i~lc-

ri müdürll Asaf Gökbel, Çiftçi 
Nail ~rgun , Umumi meclis za-
ııodan Mustafa Guven yeni ida· 
re heyetine seçildiler. B nların 
yedekleri ve vilayet kongresine 
gldcct k delegeler de intihap e· 
dildikten sonra saat 17 de kon
gre vazifesini bitirerek içtimaa 
nihayet ~erildi. 

Kongre umumi heyctin?n ka
rarile Milli Şef ismet İnönü ile 
Başvekil Dr. Refik Saydam'a 
ve Parti a-enel sekreteri Dr. 
Fikri Tüzer'e birer telgraf çe-
kilerek konrrenin derin tazim
leri arz edilmiş, valimiz B. Sab
ri Çıtak'a da göıterdıği sam mi 
ve sıcak alikadao dolayı kon
grenin teşekknrlerioio il>lağı 
için riyaset divanı memur edil
mitt ir. 

Atatürk ko~usu .. 
MilU m&cadele esnasında Ebe 

di Şef Atatürk'ün Ankaraya ilk 
defa ayak bastıkları büyük ve 
tarihi gününün yıl dönümü in}'· 
metli hatıralarını tebcil iç·n 27 
birinci kanun çarıamba gücil 
saat 10 da gençler ve büyilkler 
arasıcda yapılan Atatürk koşu· 
ıuna İlbayımızın, Parti ve Hal
kevi baıkaaluının yüksek huzur
larında başlanmıştı . l t baylarını 
aralarında gören gençler büyük 
bir sevinçle 2000 metrelik koşu· 
ya başladılar ve çetin bir mil
cadeleden sonra 6,54 dakikada 
birinci Salim Madran, ikinci lb
rabim Çaypmar, ilçiiocü Kemal 
Aloğlu. 

Bu koşuyu mllteakip btıynk
lerin 5000 metrelik koşusuna 
baılandı. Üçü de axni kuvvette 
ola~ bu atletle ~ ~ekiştiler. 
Netıcede finişde-- 'ftri bir. atak
lıkla birinci Rıza Eroğlu 18,56 
dakika, ikinci Ali Ihsan Ôzgiin
er, üçüncü Rasim Çetiner. 

Koıunu11 nihaye tinde Halkevi 
tarafn~dan konulmuş olan ikra· 
mi yeler derece alan atletlere 
verilmiştir. 

AYDIN SAYI: 719 

B~r .. k zelzele f eli~eti RAD 
Bat ta:nfı birinci cahlfede 

Zarada da cumhuriyet mek 
tebi, askerlik şubesi tamamen 
belediye ve postane kısmen yı
kılmıştır. 

Bir çok hayvan zayi olmuş· 

tur. Nüfus zayi"atı -henüz tesbit 
edilememiştir. 

Sivastan Erzincana bir imda
dı sıhhi treni hazırlanmaktadır. 
Bele d;ye 2500 kilo ekmek hazır
lamıştır. Hafık ve Zarada bn
tü f ıolar yıkıldığından bura
lara da ekmek gönderi ecektir. 

Amasyada 
Amaıya, 27 - Gece saat 2 

d e başlıyan ve 30 saniye süren 
zelzele ne ticesinde 406 sene e
ve! inşa edilen ve büyük bir ta
ı ibi kıymeti bulunan Bayezit, 
Yakup paşa ve Mehmet paşa 

camileri kullnnılamıyacak dere· 
cede yıkılmıştır. 

Memleket hastanesinin harici 
pavyonile Orta mektep ve Kıl.nç 
Ar~lan mektebi mühim surette, 
elektrik daire sile istasyon bina-

ZABITA • 

1 1

1 

HA BERLERI :. 1 

-
Polise rüşvet tek- 1 

lif etmiş 

sının bazı mahalleri huara uğ · . 
ramııtır. 

Y eşilırmak kenarın ı takip e· 
den bulvarın emniyet duvarları 

yarılmıştır. 

Samsun'da 

muşsa da insan ve h sı yvar ca 

telefat olmamıştır. lnhiserlar tü 
tün anbarı tamamen. harap ol· 
muştur. 

Çankırı ve Safranboluda 
Ankara, 27 - Dün geceki 

zelzele, Çankırı ve Safranbolu· 

t 
l 

da da hissedilmişse de basar 1
1 yoktur. Zelzele Çorumda bir: da 

kika devam etmiş, bazı dıvar

la r ça tlamıştır. 3 yaralıdan baş 
ka nütusca zayiat yoktur. 

ııan 
Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

1 - Kapalı zarf usuli\e eh:
silrueye konulan 10522,50 lira ---- ' keşif bedelli Aydın memlenket 
hastanesi knlorifer da 'resi inşa -
atına t nlip çı k madığından yeni-

Aslen Denizli vilayetinClen o
lup t icaret s uretile Aydına gel- 1 

miş olan Mu tafa oğlu 328 do- den eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu iş e ait ,artoamelt:r 
ve evrak ~unlardır. 

a - Metraj ~ • 

PERŞEMBE 28/12/9:,9 

ANKARA RADYOSU 
DA i... UZUNLUGU 

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

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı 

12.35 Ajaoı v - meteoroloji 
haberleri 

12.50 Türk müzi ği 

Çalanlar: Vecibe, Ruşen Kam 
Cevdet Çağla 

1 - Okuyan M. Sağnak 
1 - R auf Yekta Mahur peş· 

revi 
2 - Faik bey · Rast şark ı 

(Jaleler saçsın) 
3 - Rn bmi bey Mahur ıar· 

kt (Esir ettin beni ey dilpesen· 
dm) 

4 - Gülizar şarkı (Gözlerim· 
d <; D gitmiyor yaaak)aranın ah) 

5 - Mustafa çavuş· · Bayati 
(Canım tezdir ıabredemem) 

2 - Okuyan Melek Tokgöz 
1 - Nubar Tekyay - Hicaz 

şarkı ( Ağlamıı gülmüş cefaya 
katlanmış) 

2 - Rıfat bey • Hicaz şarkı 
(Niçin bülbül figan eyler) 

3 - Şemsettin Ziya • Uşşak 
şarkı ( Şu salkım söğüdün altı 
daima) 

4 - Hicaz türkü ( Bu lzmir· 
den çekirdeksiz naz gelir) 

13.30 Konuşma (K&dın saati) 
13.45-14.00 Müzik ( Hafif 

müz k PL) 

Germencik belediye 
reisliğinden: 

ğumlu Hüseyio adrndaki şahıs 

25/12/939 günü umumi evlere 

gidip ev sahibesine taarruz ve 
oradaki kimselerin istirahatini 

bozmak suretile bıçak çektiği 

ha ber alınmış ve gönderilen me

murlar t arafrndan yakalanarak 
karakola getirildiği sırada ken

disinin salıverilmesi için bet lira 
r ü şvet tck!if ttmiştir. 

b - Keşif 

c - E !LSiltme şartnameöi 

r 1 

1 
1 - Kasabamızın fenni elek · 

trik tesisatı şartname ve ke~fi 
' mucibince kapnlı zaıf usuliyle 

eksiltmeye konmuştur. 

d - Mukavele projesi ve re
simler 

İstiyeler bu evrakı Aydın 
nafıa müdürlüğünde görebilirle:r. 

3 - Eksiltme 1 J /1/9.AO r ..... 

şembe günü saat 15 de 
Gerek kendisi ve gerekse beş 

lira İ>era her olduğu halde dir-

mii meşhut mahkemesine sevk 
edilmiş ve tevkif edilmiştir. 

·~-

Gizli fuhuş yapan 
iki kadın yakalandı 
Kurtuluı mahallesinde i~ amet 

eden ve şüpheli kadınlardan ol 
duğu anlaşılan Çineli Sal ıbe a 
dandaki kadının kenClisine vası-

talık eden Fatmanın evine gö
türüldüğü zabıtai ahli \. iye me 

murlar1 tarafından haber alına
r a k gerek Fatma ve gerekse 
Salibe bulunduğu erkeklerle be 

raber yakalanarak fuhuş ile mü 
cadele komisyonuna sevkolun-

muş ve haklarında evrakı tah
kikiye tanzim kılınmıştır. Zabı-

taca b u gibi kadınlar hakkında 
şiddetle mücadeleye girişilmi ş 
olduğu da lıaber alıomıştır. 

daimi enc11meninde yapıla(; .. c u • . 

4 - Eksiltme kopalı zarf u· 
sulile yapılacalehr. 

5 - Eksiltmeye girmek isti
yenlerin 789, 10 liralık munk
kat teminat vermesi 'e Aydın 
vilayetinden bu iş için alınm1ş 
ehliyet vesikası ve ticaret oda· 
iı vesikası iOraz t, tmecıi lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yu
karda üçiincü maddeae yazılı 
saatten bir saat evveline kadar 
vilayet daimi en'-ümeoine geti
rilerek makbuz mukabilinde en· 
cümen reisliğine veril. .. ce.ktir. 
Posta ile gönderilecek mektup-

' ların nihayet üçüncü maddede 
yaz ı lı saate kadar gelmiş olma
sı ve dış zarfın mühür mumu 
ile iylce kapatılmış bulunması 

lazımdır. Poatada olacak gecik· 
meler kabul edılmez. 

(158) 23 28 3 8 

ydın vilayet dalmi encümeninden: 
Muha mmen kıymdi 

Lire 
370 

Adet Bır adet muhammen 

40 
kıymeti 

925 İki b"uçuk kilo sıkletinde 
ve kahve ri ngi battani
ye 150X 220 ebadında 

Yukarda cins i yazılı 40 adet batta o iye 11/11940 t<ı ribli per
şembe günü saat onbeşte ihale edilmek üzere yirmi g ün müddet
le aç tk eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin % 7,5 teminat akçalarile vilayet daimi encümenine 
miiracaat1ara ilan oh.nur. 23 28 3 8 (156) 

• 

2 - Keşif bedeli (25901) lira 

{ '~) kr~ · r olup muvakk.ı t te-

nt " 61 kuruştur. 

J . ..... ~ 13 şubat 940 
salı g ouü saat 16 da G ermen· 

cik belediye binasıoda ve bele· 
d iye enciimeni huzurunda ya
pılacaktır. 

4 - Şratname, plan ve ke
şifnameler beş lira mukabilinde 

Germencik belediye muhasebe
sinden alınır ve adreslerine gön
derilir. 

5 - İ teklilerin mtibürlü tek· 

lıf mektuplarını kanuni vesaikile 

birlikte % 7 buçuk güvenme 

parası makbu:ı- veya banka te

minat mekt b nu ihtiva edecek 

kapalı zarflarıu ihale saatından 
bir saat evveline kadar ( saat 

15 e kadar ) belediye riyaseti
ne makbuz mukabili teslim edil 
miş ve gönderilmiş bulunması 

lazımdır. 
16 28 15 28 ( 147) 

..••.... Abone ıeraiti ······-ı 
! Yılhğı tıet yer ıçin 6 Ura. I 

Alb ayla~ı 3 liradır. • 
3 aylığı 150 kuruştur. J 

idare yeri: Aydında C . H. l 
; P. Basımevi. i 
i g z:eteye ait yazılar için i 
: yaıı i:;teri müdürlü~üne, ilin- ~ 
! J :ır i çin ida,.e 1üdürlü~ün"' ~ 
: "DÜroea" + ,.tfilmf'J:dlr. 1 
' . . . .. ............ ················ ........ ·····-· 
tmtıyaı. aahlbl "e Umu mt Netrlyat 

Mlldürü ı J:: tem Meııdrea 

Racıldıfıı y d t 

C H P • Baınmevl 

18 00 Program. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik ( Radyo caz or-

k strası ) 
19.00 Konuşma 
19.15 Türk müzi*i 
Çalanlar: Ruşen Kam, C t_vdet 

Çağla, Şerif içli, İzzettin Okte 
1 - Okuyan N. R. Abı'ikan 
1 - Segib peşrevi 
2 - Tanburi Ali ef. • Segah 

şarkı (D;I harabı aşlnn2m) 
3 - Udi Ahmet - Seguh şar 

kı (Zevk olur giryelerim) 
4 - Abdi efendi - Rast şarkı 

(Senin aşkınla çik oldum) 
5 - Arif bey • Rast şarkı 

(Zahiri hale bakıp) 
6 - Dede · Karcığar şarkı 

(Girdi gönül aşk yoluna) 
2 - Okuyan Müzeyyen Sena r 
1 - Şerif İçli Ud taksin i 
2 - Şükrü • Muhayyer şarkı 

( Yadımda o sevdalı yeşil göı.· 

terin) 
3 - Sadettin Kaynak • Mu· 

hayyer şarkı (Gökler perisi gibi) 
4 - Sadettin Kaynak • Mu

hayyer şarkı (Nezaman görsem 
seni) 

5 - Sadettin Kaynak • Mu· 
hayyer şarkı (Sürmeyi göz öl
dürür) 

3 - Üai:uyan Mahmut Karın 
daş: Seçilmiş türküler 

20.15 Konuşma (Bibliografya 
saatı) 

20.30 Türk müziği. ( fasıl he
yeti) 

21.15 Opera gecesi Solist Se 
milıa Cenap Berksoy ( Soprano 
dramatik) orkestra: Radyo or
kestrası Şef Hasan Ferit Alnar 

22.00 Memleket saat ayarı 
22.00 Ajans, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
22.20 ( K üçük orkestra - Y n· 

kardaki programın devamı) 
22.35 Muzik P l. 
23 00 Müzik ( Cazband - Pi) 
23.25 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Koçarlının meşeli çukur mev
kiinde tarafları doğusu pehli-
van hafız Hasan vereseleri ba
tısı pehlivan bahz Mevlüt vere-
ıeleri kuzeyi Aydınlı hacı İbra· 
bim vereseleri gdneyi çulhalar 
yolu ile mahdut 9190 M 2 mık· 
tarıodaki 105 ağaçlı zeytiolik 
Koçarlıdao kiı emitçi oğlu Hüse
yin zevce!li ve pehlivan zade 
Hüseyin kerimesi emir ayşt nin 
babasından intikalen 35 seoe
denberi bili senet ve bHi niza 
v.! bıla fasıla tasarrufunda bu-
l unduğu köyünden getirdiği tas
dikli ilm haber mündericat ndan 
anlaşılmıştır. 

1515 numaralı k anunun hü
hümle:ine göre tasarrufuoun 
tesbiti için 6/1/940 tarihine mü
sadif cumartesi günü mahalline 
tahkik memuru gönderileceğin
den bu gayri menkul Ozerinde 
her hangi bir tasarruf veya bir 
ayDI hak iddiasında bulunanla-
rın ellerindeki resmi vesikalari
le birlikte tahkık gününe kadar 
1426 fiş sayısile aydın tapu si
cil muhafızlığına veya tahkik 
günü mahallinde tahkik memu
runa müracaatla itirazlarını bil
dirmeleri ve tahkik günü kom 
şularınında mahalliude haıır bu-
lun~aları ilin olunur. (162) 

,.- Matbaamızda Kilo ile Tüccar Def teri Satılmaktadır 


