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B. M. M. Parti Grupu Dahiliye ... Yekilimiz ı Başvekilimiz R. Saydam 
Faik Öztrak Ugaza geldi 

Ha. Vekilimizin izahatını dinledi ve 
takip olunan harici siyaseti tasvip etti 

--
Ilgaz, 5 - Dahiliye vekiJi Fa· 

ik Öztr~k refakatinde mebus 
Rauf v~ Sabir ile Kastamonu 

Ankara istasyonunda Vekiller ve 
Mebuslar tarafından karşılandı 

Ankara, 5 - Büyük Millet siyasi ahval ve hadiseleri hak- ve Ça"l kırı valileri olduğu halde 
1 

Millet Meclisi Parti Grupu bu kinda uzun izahatta bulundu. Ilgaza gelmiş ve kaymakam ile 
gün 5 / 12 I 939 Sah glloü Eaat Bazı hatiplerin sözlerinden son- · kalabalık bir halk kitlesi tara-
15 de reiı vekili Trabzon meb· ra harici siyasetimiz alkışlarla fından kuşılanmıŞtır. 
usu Hasan Sakanm riyasetinde tasvip olunarak ruznameye ge- B. Faik Ôztrak kazanın umu-
toplanmı,tır. çildi. n..i vaziyeti hakkında kayma-

Ruznamede Manisa mebusu Bu maddenin gruptan seçile- ı kamdan izahat almış ve saat 
Refik incenin Büyük Millet Mec cek bir etıcümen tarafından tet 14,30 de Kastamoniye hareket 
lisinin dahili nizamnamesinin etmiştir. a. a. 

kikten sonra umumi heyetçe 
35 inci mıtddesinin evelce baş- Çankırı, 5 - Dahiliye Vekili müzakeresi b~kkmda takrir sa- ı 
lanan müzakeresinin devamına Faik Öztrak, dün akşam Çan· 
d · \ dd · d bibi tarafından dermeyan edi-aır o an ma e11 var ı. kırıya gelmiş ve geceyi vagon-

s ·ı d ı len teklif umumi heyetçe ka-uznameye geçı me en eve larıoda geçirmişlerdir. B. Faik 
kürsüye gelen Hariciye Vekili bul edilerek saat 19,10 da top· 

1 
Öztrak sabahleyin vilayet erki-

Şükrü Saracoğlu son haftanın lantıya nihayet verildi. 1 niyle görüştükten 30ura Kasta· 

• · 1 moniye hareket etınişlerdir. 
Havanın fenalığına rağmen Finlandi- : ~ 

yada askeri harekat devam ediyor 1 M~~~.~:t ~!~g~~~~ın-
Kış harbının Sovyetler için beklenmedik bir 

felaket olacağı tahmin ediliyor 

yetleri çok az tanıdıkları bu 
arazide tuzağa düşürmüşlerdir. 

' .1 takası erkanıharbiyesinin 4/12/ 
ı 939 tarihli tebliği : 

1 

' 1 

Leniograd askeri mlDtakasına 
mensup kıhat ileri hareketleri· 
ne devam etmektedir. Mo mansk 
istikametinde kıtaahmız Finlan-

Ankan, 5 - Refakatinde lk 
tısat Vekili Hüsnü Çakır ve İs· 
tanbul mebusu R:i r a Tarhan ol
duğu halde Kara ' ilk ve Zon
guldakta bir tetkik seyahati 
yapmış olan Başnkil Dr. Refik 
Saydam bugün saat 11,5 de An 
karaya dönmüştür. 

Başvekil Dr. Refı k S .. ydam 
Ankara garında Büyük Millet 

Sılıhat vekilimiz 

Erzincanda hararetle 
karşılandı 

Enincarı, 5 - Sıhbat ve f ç· 
timai Muavenet Vekili Dr. Hu
lusi Alata, Erzincana g~lmiş ve 

istasyonda vali ve vilayet er· 
kaniyle kalabalık bir b._Jk tara· 
fından karşılanmı ştır. 

--~ 

Kağızman 
H~lsinki, 5 - Ladoğa gölünün 

fimali şarkisinde Finlandiya kı
taları oldukça ehemmiyetli mu
vaffakiyet kazanmışlardır. 

Sahil boyunca mevcut Finlan
diya kıtaları az o\makla bera
ber Sovyetlerde bu dar koridor· 
da manevra yapmak imkansız· 
lığından fazla efrat yıgamamış· 
lardır. 

diyalıları takip ederek 25 kilo- - -

Bfiyük ormanda son derece 
fena bir havada bazı harekat 
yapılmııhr. Finland\)'ahların sür
atli hareketi ve orman ve ara
ziyi eyic~ bilmeleri yüzünden 
adetce üstünlüğü bulunan Sov-

Fransız cephesinde! 

Kış barbı Stvyetler için bek
lenmedik bir felaket olacaktır. 

Almanlar 

metre ilerlemişlerdir. Hükumet konağının kü· 
Donınma, P-etsamoda limana şat resmi yapıldı 

konan maynleri temizlemekle ~ 

meşguldür. Kağızman, 5 - Elli bin lira 
Kilda, Repola istikametinde sarfile yapılan hiikümet kon ağı 

kıtaatımı.z huduttan 45 kilomet- Kars valisi ta rafrndan açılmış 
re ileri gitmişlerdir. ve açılış resminde mülki ve as 
Havanın fenalığı tayyare ha- keri erkan ile kalabalık bir 

relıatına mani olmaktadır. halk kiltlesi hazır bulunmuştur. 
===- __=:- -=~==-==~~~~~~-

Topçu ateşi ve devriye 
faaliyeti oldu ... 

Rus - Fin harbinde bita
raf kalacaklarmış Sovyet -Finlandiya harbı 

Londra, 5 (Radyo) - Garp 
cephesinde dün gece bazı mın
takalarda agır topçu ~tcşile 
devriye faaliyeti devam etmiştir. 

Fransaya muvasalat eden İn~ 
giliz kralı altıncı Corc bugün 
harp mıntakasındaki İngiliz kuv
vetlerini teftiş etmeğe başla-. 
mııtır. 

Ruslar 

Finlandiyahların müzake
re tekliflerini reddettiler 

Moıkova, 5 - Tas ajansından: 
4 kinuuevelde hariciye komi

ıeri Molotofu ziyaret eden İs-
veç elÇisi, Finf andıya hükümeti· 
nin Sovyetler birliğile yeniden 

görüşmelere başlamak arzusun 
da olduiunu bildirmiştir. 

Molotof elçiye verdiği cevap· 
ta hukümet merkezini bırakıp 

meçhul bir iıtikamete doğru git
m ş olan Finlandiya hükümetioi 
Sovyet hükümeti tanımamakta 
dır. 

8Jnun için bu bükümetle ~ö · 
rüşmek meselesi mevzubabs Pla-
mıu demiştir. a .t. 

Kopenhag, 5 - Burada çıkan 
Poletiken gaçetesinin Bertin mu 
babirinin bildirdiğine göre: 

Almanya, Sovyet - Finlandiya 
harbinde mutlak bir bitaraflık 
muhafaza etmek istemektedir. 

Almanya, Sovyetlcr tarafın

dan teşkil edilen acip Fınlan

diya h ı k \imetini tanımamı, yal
nız teşkilini kaydetmekle iktifa 
etmiştir. a. a. 

~ 

Fransa da 
l 

Radyo istasyon1arı askeri 
makamla1 a teslim 

edilecek 
Paris, 5 - Fransadaki bütün 

radyo mürsile istasyonlarının as 
keri makamlara teslimi icap et
mektedir. 

~· 

İngiliz kralu F ran
saya geldi 

Paris, 5 - İngiltere kralı 
s"' mR je.te Corc bir torpito ile 
Fransaya g"lmiıtir. 

Kral Fransadaki kıl aatını biz
zat .ııyaret arzusundadır. 

Karelide şiddetli muharebeler oluyor 
Bu mıntakada 38 bin kişilik Finlandiya fırkaları iki 
misli Rus askerine kahramanca mukavemet ediyor 

Londra, 5 - Alınan haber 
lere göre Finlandiyada harekat 
seyrini takip etmektedir. Kareli 
berzahında muharebe şiddetle 
devam etmektedir. Bu m1Dta
kada yapılmakta olan harp çar· 
pışmaların en mühimleridir. 

Kareli berzahında 38 bin ki
şilik iki Finlandiya fırkası iki 
misli Sovyet askerine karşı kah
ramanca mukavemet etmekte
dir. 

Sovyetler Finlandiyaya doğru 
oldukça girdiklerini iddia etmek-

, te iselerde Finlandiyalılar har· 
bıd hala hudut mıntakasında 
ceryan ettiğini bildirmektedir. 
Finlllndiya askeri büyük bir ce· 
saret ve azimle harp etmekte 
ve Finlandiya to?çuıu da düş· 
man hatlarını isabetli at ı şlarile 
tahrip etmektedir. 

Finlandiya hava kuvvetleri 
dünyanın en iyi tayyarecileri 
gibi organize edilmi§tir. 

Bir Finlandiyalı tayyareci ma· 
kineli tüfenkile 45 - 50 mermide 

41 Rus öldürmüştür. 
Diğe • bir tayyareci yalnız ha· 

şına bir Rus fılosile harp etmiş 
ve filodan bir tayyare düşür-

müttür. a. a . 
Stokholm, 5 - Buraya gelen 

haberlere göre Finlandiyalılar 
şimalde iki müdafaa battı vü
cude getirmişle rdir. Bunlardan 
birisi P~tsamo civarında d iğeri 
de nikel madc~i merkezi olan 
Sanenjoridedir. Nıkel madenleri 
şimdiye kadar taarruza uğrama
mıştır. 

Sovyetlt rden alınan esirler, 
Sovyet askerin in üç ıündenberi 
yemek yemediklerini söylemiş· 
lerdir. 

Dün öğleden sonra alınan ha· 
berde Petsamo şehrinin Finlan
diyalıların elinde olduğu bildi· 
rilmekte idi. 

He.siakiden resmen bildirildi· 
ğine göre Alaııd .... dalarının bi
taraflığını müdafaa için 1931 
mukavelesi mucibince mayn dö-
külmüttii r. a. a. 

Meclisi Reisi Abdülbalik Rtnda, 
Vekiller, Riyaseti cümhur umu
mi katibi Kemal G eveleç, baş 

yaver Celal, mebuslu, Ankara 
valisi Nevıat Taııdoğa:ı ve em· 
niyet direktörü tarafından se
lamlanmıştır. 

lsta ;yon da t oplanan kalabalık 
bir halk kütlesi Başvekile saygı 
tezahüratı göstermişlerdir. 

İtalyada 
- ---

Finlandiya lehine nüma
yişler yapi lıyor 

Roma, 5 - İtalyanın her ta
rafında Firılandiya lehine nü
mayişler yapılmaktadır. Cumar
tesi ve Pazar günü Finlandiya 
elçilik binası .ziya retcilerin hü
cumuna uğramıştır. 

Elçilik erkanından kimseyi 
glremiyenler ya knrt bırakmıı
lar veyahut ziyaretci defterini 
imzalamışlardır. 

Binlerce üuivusiteli elçilik bi 
nası öaünde yaşasın Finlandiya 
diye bağırmışlardır. 

--4~-

İsveç hükümeti 

Kısmi seferberlik ilan etti 
Londra, 5 (Radyo) - Rusya· 

nın Finlnndiyaya hücum etmesi 

üurine İsveç büuümeti kısmi 
seferberlik ilan etmiştir. 40 bin 

kişiye baliğ olan 15 sınıf silah 
altrna çağırılmıştır. 

Bu ku'/vet lsveç - Fin hudu · 
duoda tahşit edilecektir . Bil su 

r etle İsveç ordusunun yckuou 
150 b.ne çıkacaktı r. 

Finliler şimalde kuvvetii iki 
müdafaa battı teşkil etmişler· 

dir. Şimal ve şarkta ki\r fırtı 
nası durmuştur. Fin bükümeti 
elan Helsinki şehrindedir. 

~--

ingilterenin bir tekzibi 
Londra, 5 - Finlandiyalıla· 

rın kullandıkları yer mayinleri
nin İngiliz malı olduğu iddiası 
Londrada r esmen tekzip edil
mektedir. 

·-*:-

Halkevi reis1iğinden: 
Halkevimizde 20/12/939 hri· 

binden itibaren keman ve pi-

yano dersleri verilecektir. Bu 
derslere d-evam edecekler 19/ 

12/939 terihine kadar 6X 9 eb
adında birer vesika fotoğrafile 

Halkcvi bürosuna müracaatları 

rica olunur. 
Not : Eskiden kayıtlı talebe

ler de kayıtlcrini tecdit ettire
ceklerdir. 



TOZ ı 2 

Finlandiya 
ve Sovyetler 

' 
-eıaıa--

A. Şükrü Esmer 

Ağustosun ilk haftası içinde 
Osloya gitmek üzere, Letonya, 
Estonya ve Finlandiyadan geçer· 
ken, bu memleketlerin halkını 
büyük telaş ve endişe içinde 
görmilştük. Sovyetlerin de sulh 
cephesine iştirakleri ni temin et
mek ve bu suretle tecavüzil ön· 
lemek için Moıkovada fngiltere 
ile Sovyetlcr orasında görüşme
ler yapılmakta idi. Müzakereler 
müsbet bir neticeye varacak di· 
ye bu Baltık memleketleri en
dite içinde idiler. Sovyetlerle 
lngiltere ve Fransa arasında bir 
işbirliği tecavüzü önleyebilecek 
yegane tedbir olduğu ve bu kü 
çük devletlerin de sulh politika · 
sına bağlı bulundukları malum 
olduğuna göre, kendi harici po
litikalariyle ahenktar olan bir 
teıebbüsün muvaffakiyetinden 
neden bu derece korktuklarını 
anlayamamıştık. Meseleyi azıcık 
derinleıtirince, bunun arkasmda 
Almanyanın parmağı olduğu an· 
laşıldı. Almanya, bu devletleri 
şu arıümanlaı la korkutmuştu : 
lngiltere sizi Sovyetlere satıyor. 
İngiliz - Sovyet müzakerelerinin 
müsbet netice vermesine mini 
oluuuz. Milzakere mevzuu yapıl
dığınız için bile prote!lo ediniz. 
Biz sizin arkanızdayız. 

Küçük devletler de buna ka
narak yaygarayı koparmışlar, ve 
logiliz · Sovyet görüşmeleri müs
bet oetice verdiği takdirde ken
dilerini Almanyanın kolları ara
sına atacaklarını söylemişlerdi. 

Vaziyet iki hafta sonra ta· 
vazzub etti Küçük devletler 
Almanyanın bir manevrasına 
kurban olduklarını anladılar. 

Şimdi anleııhyor ki Almanya 
ile Sovyetler arasındaki paktın 
gizli şartlarından biri de şarki 
Baltıkta Sovyetlere serbesti ver· 
mektir. Sovyetler buna dayana
rak Estooya, 1 Letonya ve Ut
vanya ile birer karşılıklı yardım 
paktı imzalamışlar ve b:.ı mem· 
leketlerde askeri üsln de tesis 
etmişlerdir. 

Bundan sonra da Finlandiya 
ile meşgul olmaya başlamışlar· 
dır. Garip tecellidir ki Fin' an
diya tarihte ikinci defadır· ki 
ayni müvazene içinde ayni pa 
zarl ğa mevzu teşkil etmektedir. 
Napolyon O sterliç'ten sonra İ o 
giltereye karşı bir abluka siya· 
seti takip etrııeğe başlamıştı. 
Berlinde ve Milanoda neşrettiği 
iki beyannameden sonra Rusya 
ile Tilsit'te anlaştı Çarla impa
rator arasındaki müna!ebct pek 
ziyade samimileşti. O derece ki 
birinci Aleksandr Napolyona 
yazdığı mektupların birinde : 

- Artık demişti, Avrupada 
bir sen varsıo, bir de ben va· 
rım. Ve ikimiz bir arada düa
yatiın mukadderatına kakim o
la wiliriz. 

Rusyanın Fiolindiyada öte
deuberi gözü vardı. 13 üncü 

asırdanberi lsveçin idaresi altında 
olun bu memlaket Deli Petro 
zamamnda Rusysoın istilasına 
uğramış, fakat Rusya Nystad 
muahedesile İsveçc ait diğer 
Baltık memleketlerini ve Fin· 
lindiyanın bir kısmını alarak, 
diğer kısmını geti vermiştir. 
Birinci Aleksandr " kardeşi ,, 
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ÇARŞAMBA 6/12/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

12.30 Program ve memleket 
saat ayan. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk müziği. (Pl.) 
13.30-14.00 Milzik (Küçük or· 

kestra Şef : Necip Aşkın ) 
1 - Erich Trapp : Füjisanın 

etrafında müzik sesleri 
2 - Joh. Strauss : Viyana 
bonbonları (Vals) 
18.00 Program 
18.05 Memleket saat ayarı 1 

ajans ve meteoroloji haberleri 
18.25 Türk müziği 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağ 

la, Fahire F~rsan, Refik Fersan 
1 - Okuyan Radife Erten 
1 - Andonun hüseyni peırevi 
2 - Sadettin Kaynak - Hü-

seyni türkü (Ayrılık yıl dönümü) 
3 - Sadettin Kaynak - Hü

seyni türkü ( Bağrıma taş ba· 
saydım) 

4 - Arif bey Muhayyer şar 
kı ( iltimas etmeye yare varınız 
yal varınız) 

5 - Refik Fersan - Tür~ü 
(Kız bürün de şalına) 

2 -· Okuyan Mustafa Çağlar 
1 - Dede· Acemaşiran şar

kı ( Dinle sözüm ey dilruba ) 
2 - İsmail ağa - Acemafiran 

Napolyondan Finlandiyayı iste
di. O da Denizlerde İngiltere 
ile meşgul olmak için İsveçe 
karşı harekette Rusyayı serbet 
bıraktı. Ve Rusya 1809 senesin· 
de Finlandiyayı istila elti. Ga
ripti ki ayni N apolyon, ayni 
seneler içinde ayni mülahaza 
ile, Ruıyayı Osmanlı impara· 
torluğuna karfı da serbest hı· 
rakmıştı. 

Finlandiya 1809 senesinden 
1917 senesine kadar Rusyaya 
tibi bir 11 büyük dükalak " ola· 
rak idare edildi. Ve Sovyct re
jimi kurulduktan sonradır ki 
Finlandiya istiklalini kazandı. 
Finlandiya müstakil devlet ha
yatına basar basmaz Lüyük ve 
kanlı bir ihtilal ila karşılaştı. 
Kızıl Finler, yeni hükumete 
karşı ayaklandılar, ve ancak 
Almanyan ın askeri yardımiledir 
lfi bu ihtilal bastırılabildi. Hel · 
sinki şehrinin muhtelif yerlerin· 
de bu mücadelede ölen Alman 
askerleri namına dikilen abide
ler, kadirşinas Fiolaodiyalıların 
Almanya hakkındaki şükran 
hislerini ifade etmektedir. 

Sovyetl~ r Finlandiya arasın
daki ihtilaf, Sovyetlerin bu 
mem!eketle münasebetlerini di· 
ğer Baltık memleketleri gibi 
tanzim etmeğe teşebbüs etme
lerinden doğmuştur. Sovyetler 
Finlandiya ile bir karşılıklı yar· 
dım paktı imzalamağı teklif etti· 
lcr. Halbuki Finlandiya, Baltık 
grubuna mensup olmayıp İskan
dinav grubuna mensup olduğu· 
nu söyliyerek bunu reddetti. 
Diğer teklifler de şunlardı: 

1 - Finlandiya köfezinde ba
zı adaların Sovyetlere terki. 

2 - Leoingrat civar1Da ka· 
dar gelen hududun 15 kilomet-

AYDIN ----- :...---

şarkı ( Yanar sinem ) 
3 - Nikogos · Acemkürdi şar 

hı (Sevdi gönlüm ey meleksima 
ıeni) . 

4 - Acemaşiran şarkı (Pen
çei gamdan azad kıl) 

5 - Refik Fersan - Tanbur 
takıimi) 

3 - Okuyan Müzeyyen Senar 
1 - Şemsettin Ziya - Kürdili 

hicazkar şarkı ( Güvenme hüs· 
oiine) 

2 - Arif bey - Kilrdili hicaz 
kir şarkı (Sırma sıçlı yare kim 
haber venin) 

3 - Lemi - Kürdili hicazkar 
şarkı (Nazlandı bülbül) 

4 - Salihattin Pınar · Kür
dili hicazkar şarkı ( Ne gelen 
var ne haber) 

5 - Muhayyer tilrkiı (Menek 
şeler tutam tam) 

19.25 Konuşma ( Dıt politika 
hadiseleri) 

19.40 Türk müziği (Fasıl he
yeti) 

20.20 Tem sil 
20 50 Konuşma (Haftalık pos

ta kutusu) 
21.10 Müzik ( Riyaseticumhur 

bandosu: Şef İhsan Künçer 

22.00 Memleket saat ayarı 
22.00 Ajan!, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
22.20 Serbest saat 
22 30 Müzik Pl. 
22.55 Müzik (Cazband • P•) 

23.25 23.30 Yarınki program 
ve kapanı, 

re kadar geri çekilmesi. 
3 - Hangö kasabasının bir 

askeri üs yapılmak üzere ken· 
dilerine kiralanması. 

4 - Şimalde Petsauo ci varan· 
da hudut tashihi Sovyctler, em
niyetlerinin takviyesi için bu 
tekliflerinin kabulünde ısrar 
ettiler. Hatta Molotof, son söy· 
lediği nutkunda diyor ki Fin
landiya bunları kabul etseydi 
ve Sovyetlere karıı iyi niyetle· 
rini göstermiş alsaydı, Karelya · 
da bazı araziyi bile Finlindiya
ya terkedebilirdi. Finlandiya 
mukavemet edince, Sovy ~ tler 
silah kuvvetile hedeflerini elde 
ettiler. Finlandiyanın mukave· 
met ede ceğioe ıüphe yoktu. Fa
kat üç milyon nüfuslu bir mem· 
leket yilz seksen milyon nüfus
lu bir memleket karşısında ne 
kadar mukavemet edebilir? E
sasen mevsim de şu noktada 
Sovyetlere müsaittir: Finlandi
nın müdafaasında ehemmiyetli 
bir amil olan altmıf beş bin 
göl bugün donmuştur, ve Sov
yet askerlerine kolay geçit ve-
rır. 

Buounla beraber, Sovyetlerin 
Finlandiyayı istili etmek iste
dikleri şüphelidir. Askeri hare
kat ve hava bombardımanı, da
hilden bir ayaklanmayı tahrik 
maksadını istihdaf etmekte gi
bi görünüyor. 

Sovyetler, anlaşılıyor ki, ken
dilerile anlaşacak bir hükume
lia kurulmasını temine çalışı

yorlor. Bu se eplerdir ki bütün 
tazyikleri, bugün Finlandiyayı 
edenler üzerine tevcih edilmiı. 
tir. Bunlara 0soytarı,, demişler

dir. Emperyalistlerin ileti olduk
ları söylemişlerdir. Molotof son 
nutkunda "Finlandiyanın buıün-
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Bıyıklı ve Koçarlı Tarım Kredi 
Kooperatiflerinden : 

Kooperatiflerimize ait olup 25/11/1939 tarihinde yapılan müza· 
yede neticesinde haddi liyik görülmiyerek satışı tehir olunan 
takriben ikiyüz bia kilo Akala cinsi pamuk 7/12/1939 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 14 de bilmüzayede satılacaktır. Fiat 
haddi layık göriildüğü takdirde kat'i ihale ayni günde yapılaca
ğından talip olanların şartnameyi görmek ve müzayedeye iştirak 
etmek üzere pey akçelerile veyahut Banka mektuplar ile bir IH, te 
mezkür gün ve saatta müzayede mahalli olan Koçarlı Kred; Ko-
operatifi binasında hazır bulunmaları ilin olunur. ( 1 33) 

: ........................ 0, .............................. : 

J ~DINDA: : 
ı ı 

f Ankara Palas ~ 
ı Memleketin en ucuz en temiz en rahat en konförlü otelidir. i 
ı Hükümet caddesinde Aydoğdu mağazası üzerinde : ......................................................... : 

ilin 
Aydın vilayet daimi 

encümeninden: 
4347 lira 15 kuruş keşif be

delli Söke - BağaraSI yolunun 
mendres köprüsünden yani o+ 
633, 73 - 1 + 430.25 kilometre· 
leri arasının tesviyei türabiyesi 
açık eksiltme suretile eksiltme
ye konmuştur. 

Eksiltme 14/12/939 perşenbe 
günü saat 16 da •ilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait keş!f ve şartname 
ler Nafia müdürlüğünde görü
lebilir. 

Muvakkat t~ mİ!Jat miktarı 327 
liradır. 

İsteklilerin bu iş için Aydın 
vilayetinden alacakları ehliyet 
vesikaları ve muvakkat temioat
larile yukarda yazılı gün ve sa
atte vilayet daimi encümeninde 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

25 1 6 10 (110) 

Aydın Nafıa Müdürlü
ğünden: 

7347 lira 73 kuruş keşif be
delli Aydın - Muğla yolunun 9 
uncu kilometresındeki Mcndres 
köprilsüoün esaslı tamiratı açık 
eksiltme suretile eksiltmeye kon
muştur. 

Eksıltme 25/12/939 pazartesi 
~ünü saat 11 de ~viliyet Nafıa 
müdürlüğü odasında yapılacak

tır. 

Bu işe ait keşif ve sair evrak 
Aydın Nafıa mildürlüğünde gö
rülebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 

522 lira 83 kuruştur. 
İsteklilerin ticaret odası vesi

kaları, muvakkat teminatları ve 
bu iş için Aydın vilayetinden 
alacakları ehliyet vesikalarile 
yukarda yazılı gün ve saatta 
Aydın Nafıa müdürlüğü odasın

da toplanacak nafıa eksiltme 
komisyonuna gelmeleri ilan o
lunur. 6 10 15 20 (132) 

kü ricaline,, hücum ettikten 
sonra diyor ki: 

" Bu meselenin, Finlandiya 
milletile dostane bir elbirliği 

yaparak bizzat Sovyetler birli
ği tarafından sarfedilecek gay 
retlerle halli lazım gelmekte
dir.,, ve budan sora da şu söz· 
ler geliyor: "Anlaşmak, Sovyet· 
ler birliği ile Finlandiya arasın
da bozulmaz bir dostluğıın ku
rulmasına eHs teşkil edecektir.,, 

Bu sözler Sovyetlerin Finlan· 
diyadaki hadeflcrini az çok ten· 
vir eder. 

ilin 
Aydın Nafia Müdür

lüğünden: 
Aydın - Muğla yolunun fran

sız güzergahında 8+500 kilo

metresinde yeniden yapılacak 

demir köprü yerinde yapılacak 

2000 lira keşif bedelli sondaj 

ve kazık tecrilbesi işi açık ek

siltme suretile eksiltmeye kon· 

muştur. 

Bu işe ait keşif ve ıartoame-

1 ler Aydın Naha mildürlüğünde 

görülebilir. 

Eksiltme 16/12/939 cumartesi 

günil saat 11 de Nafıa müdür

lüğii odasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 

150 liradır. 
l:Jteklilerin muvakkat teminat· 

ları ticaret odası vesikaları ve 

Aydın vilayetinden bu iş için 

alacakları ebliyet vesikalarile 

yukarda yazılı gün ve saatte 

Aydın Nafıa müdürlüğü odasın· 

da teşekkül edecek komisyonda 

hazır bulunmaları ilan olunur. 

25 1 6 10 (111) 

ilin 
Umurlu Beledıye Re

isliğinden : 
Umurluda yeniden yaptırıla

cak olan 1500 metre murabba

ındaki kaldırıın ferşiyatı 30/11/ 
939 gününcten itibaren onbeı 

gün müddetle eksiltmeye konu

larak 15/12/939 cuma günü sa

at 16 da daimi encümen huzu

runda ihalei katiyesi icra kıh

nacaktır. 

lstekhlerin pey sürmek ve şart

nameyi görmek üzere müraca

atları ilan olunur. 

6 9 12 (131) 

..... ... Abone ıeraiti ........ 
1 Yılhğı her yer içih 6 lira. I 

Altı aylığı 3 liradır. . 
:i aylığı 150 kuruştur. ! 

ldnrc yeri: Aynında C. H. ! 
P. Basım evi. ! 
ıuctuye ait yaııla.r için ! 

}' <111 işleri müdürlüğüne, ilin- ! 
lar için İdnre müdürlüğ'ünr ! 
"nÜraea:\.t t>..filmeJidir. i 

lratlyaıı: sahibi •e Umurul Netrlyat~ · 
MOdlirü : Eteru M4'aıılre• 

Baaılchğı yer 

C H P Baaımevl 


