
• 
1 ÜÇÜNCÜ YIL 

No: 703 
CUMARTESi 

9 
1 1. Kanun 1939 
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Aydıo 
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Basım evi 

Sayısı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASI HALK GAZETESİ Sayısı : 100 Para 

Büyük Millet Meclisi 
Sanayide kullanılan iptidai maddelerin, 
gümrük risminden muafiyeti hakkın- 1 

daki kanunu müzakere etti 
Ankara, 8 - Büyük Millet 

meclisi bugüq Refet Canıtezin 

riyasetinde toplnnarak sanayide 
kullaoılan iplidai maddelerle 

makine alit edevat ve yedek 
parçaların gümrük resminden 

istisnası hakkıoda vekiller he

yeti karannıo tasdikine ait ka
nun layihAsının birinci müzake
resini y;ı pmıştır. 

Meclis pu:artesi günü topla· 
nacaktır. a. a. 

SOVYETLERIN 
Finlandiya müdafaa hatt~nı yardıkları 
hakkındaki haberler tekzip ediliyor 
Buz ların çözülmesi askeri harekatı zoriaşhrıyor 

Londra, 8 - Finlandiya mah
fillerinden Royter ajansına bil
dirildiğine göre : 

Maclbaym hattını yardıkları 
hakkında Sovyct iddiaları asıl
sızdır. Bu bat rher türlü kapan 
ve tuzaklarla doludur. 

lngılterenin Finlandiyaya si
lah ve mühimmat verdiği iddi
alarına gelince İngiltere esasen 
2 - 3 senedenberi Finlandıyaya 

silah gönderiyordu. 

Finlandiya hükümeti yeniden 
Manlbaym bombardımai; tayya
relerinden başka Gloster avcı 

tayyareleri sipariş etmiştir. • 
Finlandiya ormanlarının faz

lalığından ve hususi vaziyetle
rioden dolayı Ruslar hava kuv
vetlerioin ezici faikiyetinden 
istifade edemiyo lar. 

Helsinkiden bildirildiğine gö
re buzların çözülmesi Kareli 
berzahında ve Ladoğa gölünde 
askeri harekatı işkal eylemek-
tedir. a.a. 

Londra 8 - Hel9inkiden bil
diriliyor: 

Sovyetlerin Finlandiya muda
faa hattın yarmış oldukları hak
kında çıkarılan haber kati su-

Macaristanda 
Finliler lehine tezahürat 

yapılıyor 
Peşte, 8 - Peşte üoiversiLesi 

gençleri Finlaudiya elçiliğine 
giderek çok hararetli sempati 
teze hür atı yapmışlar ve Macar 
Finlandiya marşlarını hep bir 
ağızdan taganni etmişlerdir. 

Fınlaodiya elçisi, üoiversiteli
lere gösterdikleri sempatiden 
dolayı teşekkür etmiştir. 

G nçler buradan İtalya elçi
lik binnsına giderek tezahürat
ta bulunmuşlar İtalya kralı ve 
Mus!l >linioin isimlerini anmış

lardır. 

Buradan Soyet elçilik biua;,ı- . 
·na giden ençler Sovyet ale.> h· 
d ulığı tezahürat yapmı~lardır. 

rette ryalandır. 
Şimal ve şark mıntakalıırın

da bava şartları dolayısile ha· 
rekat pek ziyade hafiflemiştir. 

Bu mıntalarda mebzul kar yağ
maktradır. 

Şimal kutbu mıntakesında 

bütün gün karanlık hüküm sür· 
mektedir. Bu da harel<ah müş
kilJeştirmektedir. 

Laduga gölünden şimali Ok
yano a giden hatta bulunan 
Rus cüzütamları aralarındaki 
irtibatı kaybetmekte ve bu yüz
den Fiolaodiyalılarm tuzaklı:ırı

na düşmektedirler. 
Laduga gölü ile Botni körfe

zi ar..ı sıodadaki demiryolu he· 
nüz tehdide maruz değildir. 

Snbilde Fınlandiya körfezin· 
deki bahri faaliyet klasik bakı
mından biç mesabesindedir. 

Paris 8 - lvi malumat alan 
mahfillerden bildirildiğine göre: 

Sovyetler Fiolaodiya körfe
zindeki Hoglaod, Pooepars ada
larııu elltrinde bulundurmakta
dır. Ruslar Petsamoyu işgal 
etmişler ve cepheoir.ı muhtelif 
mıntakalarında bir nebze ile r-
lemişlerdir. a.a. 

Atin ede 
Gizli radyo istasyonu 

keşfedildi 
Londrn, 8 (Radyo)- Yunan 

polisi Atine civarında gizli bir 
radyo istasyonu k~şfetmiştir. Bu 
istasyonun komünistler tarafın
dan kullanıldığı ve beynelmilel 
komünist teşkilatile alakası ol-
duğu anlaşılmıştır. Bir çok kişi 
tevkif edilmiştir. 

~· 

Fin elçilik erkanı 
Moskovadan hareket etti 

Moskova, 8 - Finlandiya el
çilik memurları olan 26 kişi Ri-
g:ı, . lmaoya ve Kopenhag ta
riki ıc Fiolandiyaya avdet etmek 
itzere dün akşaw Moskovadan 
hare~et etmişlerdir. a. a. 

• 
lngiltere Hükiimeti · l. · · · c~·~-h~~~;ı~ı~· · · ·~ 

l --·- f 
B. Numan Menemencioğlu şerefine 

bir ziyafet verdi 
1 Memleket dahılinde ~ 
l seyar ate çıkacaklar f 

Londra, 8 - İngiltere bükü· maliye nazırı Sir con Simon ri-
meli Londrada lıulunmakta 0 • • yaset etmiştir. 

An'.. ara, 8 - Reisicumhur ~ 
İsmE>t loöoünün memlek<:t da- f 
hiıiode se}ahate çı kacağı bak· ı 
kındaki haber doğrudur. f lan Türk Ticaret Heyeti Reisi Ziya~ette donanma kumanda-

Numan Menemencioğlu şerefme nı, Türkiye büyük elçisi ile d!
ğer mühim şahsiyetler bulunu-

bir ziyafet vermiştir. Ziyafete yordu. a . a. 
------~=---...... ~=-~;;;;;o:;::;:;~~=~· ~~~----------- 1 

Ancak bu seyahatin muay
yen bir maksat için )l&pılaca · 

ğı hakkındaki haberlerin asıl-
ı l sız olduğunu bey,ana Anadolu 

Finliler Moiımarks' a 1 l Aj :ı nsı mezondurı a. a. 
yyvw+°'W=YV++....,,,...,,,..YY•••t.++••• 

ettiler 
Petsamo civarında harp bütün 

devam ediyor şiddetile 
Londra, 8 (Radyo) - Ko· askeri muhabiri Sovyetlerle Fin-

penhaktan gelen babedere gö- liler arasında yakında büyük 
re Finliler şimalde torpitobot- bir çarpışma olacağını ümit et-
larile Monmarks'a taarruz et- mektedir. 
mişludir. Ladoga göl" mıntakasında 

Petsamo civarında harp bü· Fmliler Rmı taarruzlarına şid-
tün .şiddetile devam etmektedir. 1 detle mukabele etmektedir. Rus
Soğukl rın şiddetinden Ruslar ı Jarıo bu mıntakada zehirli gaz 

kullandıkları söyleniyor. 
bt1 mıntakaya Sib ryadan a"Jker Moskovadoo Kopenh~ga ge-
getirmeğe mecbur olmuşlardır. len bir haberde, Fiolandiyahla-
Ruslar Helsin.ki limanı açıkları- rm Ru tayyarelerini uğratmıı 
na mayo dökmi.işlerdir. Fııkat olduklara hezimet ve 30 Rus 
Finlandiyaoın botni görfezi ta· tayyaresinin d şü ı ülmesi Lenin- 1 
rikile İskandinavya ile irtibatı grad mıntakası tayyare mfıret- 1 
açıktır. tebatı arasında nevmidi basıl 

C t" phede bulunan bir ettiği bildirilmektedir. ı 
•• 
Uç memleket hariciy.e nazırının içti- 1 

maında Sovyet - Fin harbi görüşüldü 1 

Londra, 8 (Radyo) - İsveç, 
Norveç ve Danimuka huiciye 
nazırlarının Kopenbagda toplan
tılarından sonra Dammarka ha
riciye nezareti aşağıdaki teb
liği neşretmiştir. 

Üç hariciye nazırının toplan
tıları e•masında Sovyet Fınlan
diya harbinin doğurduğu mese
leler müzakere edılmiş ve Sov 

İtalya da 
Faşist meclisinin müza
kereleri sabaha kadar 

devam etti 
Londra, 8 ( Radyo ) - Dün 

gece saat 10 da toplanan Fa
şist yül•sek meclisi sabaha doğ
ru hitam bulmuştur. 

Hariciye nazırı kont Ciyano 
iki saat 15 dakika ve Mussol iui 
bir buçuk saat konuşmuşlardır. 
Rom~, 8 - Yüksek Faşist 

meclisi dün gece saat 10 da 
Romada toplanmıştır. Toplantı
dan sonra neşredilen tebliğde 
ezcümle şöyle denilmektedir. 

Avrupa anlaşmazlığında bir 
yenilik olmadığından ltalya hü
kümeti takip ettıği hattı hare· 
kette yani gayri muhariplik va· 
ziyetiüe devam edecektir. Tuna 
havzasında ve Balkanlarda her 
hangi yeni bir vaziyete karşı 
fa7ist bükiimeti laknyt kalamaz. 

yetlerle Finlandiyalılar arasında 

yeni müzakereler açılması için 
ellerinden geleni yapmakta mu

tabık k. lm:şlardır. 

Bundan başka Sovyet Finlao 

diya anlaşmazlığı sebeplerinin 

esasları ve milletler cemiyeti

nin faaliyeti hakkındaki diğer 
meseleler de görüşülmüştür. 

1 

Sovyet denizaltısı 1 

Bir Alman vapuruna 
tcıarruz etti 

Londra, 8 (Radyo) - Oliver 
adlı Alman bandıralı bir vapur 
Oto limanından çıkarken bir 
Sovyet denizaltısmıo taarruzuna 
uğramıştır Tıı htelbahir vapura 
ilç mermi atmış ve mermilerden 
birisi vapurun önüne isab~t et
miştir. 

Buodansonra tahtelbahir mfi· 
rettebatı geminin evrakını tet
kik için vapura girmişle : dir. 

-~ 

Avam Kamarası 
hafi celse yapacak 

Londra, 8 - Bışvekil Çem
berlayo 13 kaounsani çarıamba 
günü Avam Knmarasının bütün ı 
gün hafi bir celse akdedeceğini 
bildir mişlir. Bu celsede harp 
levnzımı imali müzakere edile
cektir. 

ispanya 
Finlandiyaya yapılan ta

arruzu takbih ediyor 
Londra, 8 ( Radyo ) - Mad

ridden bildiriliyor. 
İspanya hükumeti Fiolandi

yanın barbarca taarruza uğra 

masını büyük bir nefretle kar· 
şıladığ nı ve Finlaodiyaya karşı 
derin sempatisini bildiren resmi 
bir karar suretini kabul etmiş
tir. 

• ~3'. 

Kır koşuları 
Geçen sene ikioci sınıf böl

gelerin prozr~.mını t ... tbik eden 
bölgemiz bu sene birinci sınıf 
kır koşuları programını tatbik 
edecektir. 

Yapılacak koşular mesafele
riyle tarıhleıi aşağıya çıkarıl
mıştır. 

10/12/939 tarihide 5000 met · 
re büyüklere, 2500 metre kil
çüldere 

24 / 12 / 939 tarihinde 6000 
metre büyüklere, 3000 metre 
küçüklere 

27 /12/939 tarihinde Ata\ürk 
koşusu 

7/1/940 tarihinde 6000 metre 
büyüklere, 3000 metre küçüklere 

21111940 taribnde 6000 metre 
hfiyüklert-, 3000 metre küçüklere 

4121940 tarib'nde 7500 metre 
bil yüklere, 3500 metre küçük
lere 

18121940 tat ihinde 6000 met 
re büyüklere, 3000 metre kü
çüklere 

Bu programı iyi tatbik eden 
bölgeler 6000 metre mesafe ü

zerine 3 mart 940 tarihinde An
karada Türkiye kır koşuları bi
rınciliklerine girmek hakkını ka · 
zanırlar. 

Halkevi köşesi 

Halkevi reisliğinden: 
Halkevimizde 20/12/939 hri· 

binden itibaren keman ve pi

y::nıo dersleri verilecektir. Bu 
derslere devanı ed~cekler 19/ 
12/939 teribine kadar 6X9 eb
adında birer vesika fotoğrafile 
Halkevi bürosuna müracaatları 

rica olunur. 
Not : Eskiden kayıtlı talebe

ler de kayıtlerini tecdit ettire· 
ceklerdir. 

' 
' 



YOZ ı 2 

ORTAOKUL 
Ve Lise talebelerinin devam saatları 

ve besleme tarzları 
·-Dünkü sayıdan devam-

Çift tedrisat yapılan orta 
mekteplerde sabah grubur:ıun 

proğramı hpkı diğer ortaokut 
ve liseler gibidir. Yalnız ikinci 
grubun öğleden sonra saat 13 
de başll\ması ve aynı şekildeki 
bir proğram takip ederek 17.35 
de mektepten talebelerin ay
rılmaları uygun görülmüştür. 

Şu kadar ki sabah tedrisatı
nın verimi ile öğleden sonraki 
tedrisat verimi arasında farklar 
bulunduğu gibi sıhhat üzerine 
olan tesir noktai nazarından da 
öğleden sonraki tedrisatın mü
binı mazarratları bulunduğu ta
hakkuk etmiş bir keyfiyet ol
ması itibarile bütçenin müsaa· 

desi niıbetinde bu tarzdaki ted
ri3ata bir an evel nihayet ve· 
rilmesi temenniye şayan görül
mOıtür. 

Komisyonumuz ayni zamanda 
mektep ve aile teşriki mesaisi 
nin ehemmiyeti üzerinde çok 
d~rmuş, bHbassa yahsız ve çift 

tedrisata tabi tutulan çocuklann 
y;rmi dört saatlerini nasıl geçir 
meleri lizımgeldiği üzerinde de 
bir program hazırlamıştır. 

« 
Talebenin tagaddi tarzi me· 

ıelHine gelince, yatılı mektep
ler için vekaletçe tabedilmiş o
lan talimatname ve diğer vesaik 

tetkik edilmiştir. Talebeye yev
miye tahsis edilen 2500 - 3000 
kalori arasındaki gida tamami
le münasip ve kafi görüldü. 
Yalnız bu kalorinin temini için 
talimatnamenin sonlarındaki cet 
veli müdürlerin daima göz ö
önüode bulundurm&ları lazımdır 

1 
Talebeye günde verilecek al

büminli maddeler, karbon hid
ratlar ve yağlar arasındaki nis
bctler ahenkli bir tekildedir. 
Sebze ve meyvalar vasıtasile 
de diğer gıdalarda noksan olan 
vitamin ve madeni milhlerin de 
temin edildiği görülmüştür. 

Yatısız talebenin tagaddisi 
meselesine gelince burada ten· 
düf edilen müşkülat ne kalori 
miktarında na de verilecek gı
da nevileriniıı tayinine aittir. 
Yaloıı bu liseyi tertip edebil 
mek için hr mektebin bulundu
ğu mevkiin tegaddi şekHltrini 
talebenin ikhadi iktidarlarını 
nazarı dikkate almı\k lazımdır. 
Bu ise şimdilik mümkün görül
memiş olmakla yalnız nümune 
ola'r'ak bir muğhra ta'nzimıle 
iktifa ettik. Mulltelif vilayetler· 
de, köylerde, yatısız talebelerin 
tagaddi tarzlarına dair öğret
menler tarafından vekaletçe 
hazırlanmış bu bir sual cetveli 
vasıtasile tetkikat yaptırmak 
çok faydalı olacağı kanaat.o
dayız. 

RADYO 
CUMARTESİ 9/12/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

'r. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

13.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

13.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

13.50 Türk müziği 
Halk türküleri ve yeni şarkılar 

20 15 Türk mt: ziği ( Karışık 
program) 

20.45 Türk Müziği 

21.00 Muzik (Küçük orkestra 

ı Şef Necip Aşkın) 

1 - Ferraris : Çigan sevgisi 

2 - Giovaoni Carlys : Dül

sineye serenad 

3 - Niemann : Eski Çin suiti 

4 - Job. Strauss: Çigan ba
roo operetindeo vals 

A.YDIN 

............. .... •• +.• •• ...... 

Kış gecelerinde misafirleri
ne kuru üzüm, incir, fındık, 
Malatya kayısısı, Antep fıstı 
ğı, badem, ceviz, portakal 
ikram et. 

.., •• .-. ....... y .......... "W .......... .. 

lıan 

Aydın icra Memurlu
ğundan: 

939/1819 
Gayri menkul satış ilanı 

2004 sayıla kanuua göredir. 
Borçlu : Sökede maliye tahsil . 

1 
memuru Şevki karısı Hafıza 
Yener. 

Aydın 37. alay Sa. Al. · 
Ko. Reisliğinden : 

Alacaklı : Karapınar yukarı 
mahallesinden Hüseyin oğlu Ka
mil Ayaydın. 

Gayri menkulün tapu kaydı 
ve hududu : T. punun 25/71934:1 
taribli ve onbir sayısında kayıt~ 
lı İncirliova Saray çukuru mev· 
kiindeki sekjz bin betyüz m~tre 
murabbaı ve dogusu tabur l<a
tibi Hüseyin vereseltri bahçesi 
ve hamurcu zade hafız Tahir 
bahçesi kuzeyi batısı Karapınar 
Karal:fağ yolu güneyi Enver ve 
Niyazinin Kamile sattıkları müf
rez bahçe ile çevriH bahçenin 
sekiz hissede attı hissesi. 

Kuşadası birliğinin ihtiyacı 

için 56000 kilo sığır ve keçi 

veya koyun eti kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. Hangisi 

ucuz olursa o c ins etin ihalesi 

yapılacaktır. Bu üç ci~s ete her 

talip tarafından bir zarf içeri

sinde olmak üzere her üçünede 

ayrı ayrı fiyat teklif edilebilir. 

İhale 14 birincikanun 939 per 

tembe günü saat 15 de Aydın

da askeri satın alma komisyo-
nunda yapılacaktır. • 

Sığır etinin muhammen bedeli 

12880 lira ve keçi etinin 12880 
liradır. Koyun etinin 22400 lira

dır. Sığır etinin ilk teminatı 966 
liradır. Koyuo etinin 1680 lira

dır. ktçi etinin 966 liradır. 
Şartnamesi Aydında ve Kuş· 

adasında askeri komi!'yonlarda 

ğörülebilir. Taliplerin teklif mek· 
toplarını kaou i vesaiklerile bir 

liktc ihaleden bir saat evveline 

kadar maKbuz mukabilinde ko-

misyona verilmesi. 
25 30 5 9 

ııan 
Zayi 

(104) 

Koçarlı İ ı k mektep 927 sene

si şahadttoamemi zayi C}ledım. 
Yenisini çıkartacağımdau esls i
sinin hükmü olmadığını ilin 
ederim. 

Koçarlı nahiyesinden 
Tevfik oğlu 

H. Rauf Timur 
(137) 

.·•···· ·· Alıone şeraiti ········: 
1 'Vılhgı her yer için b Urn. : 

Alta ayhyı 3 liradır. i 
3 aylığı 150 kuruştur. 

idare yeri: Aydıodu t:. H. 
i P. Ba11mevi. 

rıu:ı.:teye ait yazalar için 

Tak(Ur olunan kıymeti: He· 
yeti umumiyesi itibarile sekiz 
yüz lira olup borçlunun satılan 
hisse~i altıyü:ı liradır. 

Sair evsafı : Bahçenin heyeti 
umumiye:.inde balen meyva ve
rir 86 incir ve 17 ufak fü)an 
incir ağacı ile 28 :ıeytio ağr. cı 

ve iki üç lira kıymetinde bir 
saz damı ve bır su tulumbası 
vardır. 

Satışın yapılacağı yer, gfin 
ve saat : Aydın icra dairesi sa· 
!onunda 16/1/940 salı günü sa
at onbeşde ve ikinci artırması 
da 31/11940 çarşamba günü ay
ni saatta yapllacakbr. 

ı - işbu gayri menkuhin 
arttırma şartnamesi ilan 
tarihincfen itibaren 939/1819 
No. dosya ite Aydın icra da
iresioia muayyen numarasında 

herkesin görebilmesi için açık· 
tır. İlanda yazılı 'llanlardan faz · 
la malumat almak isteyenter, 
işbu şartnameye ve 939/18-19 
doı;ya numarasiyle memuriyeti· 
mize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 1 
yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 
oishetinae pey veya milli bir r' 
bankanın teminat mektubu tev 
di edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklı
larla diğer alakaaarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul -üzerindelH ha1darını hu
susiyle faiz ve masrafa dair olan 
iödialarını işbu ilan tarihiiıden 

, itibaren yirmi gün içinde evra-

• 
SAYI 703 

ilin 
Umurlu Belediye Re

isliğinden : 
Umurluda yeniden yapbrıla

cak olan 1500 metre murabba
ındaki kaldırım ferşiyatı 30/11/ 
939 gününden itibarea onbet 
gün müddetle eksiltmey~ konu
larak 15/12/939 cuma günü sa· 
at 16 da daimi encümen huzu
runda ihalei katiyesi icra kılı

nacaktır. 

isteklilerin pey sürmek te taft
nameyi görmek üzere müraca· 
atları ilin olunur. 

6 9 12 
' 

(131) 

Aydın Vakıflar idare
sinaen 

~ydın meı~ez ve mnlhakltm
da ki.in vakfa ait ol ah incir 
bahçesi, bağ, tarla, sebze ilah· 
çesi ve bahçe bozuklarından n-
çer senelik kira müddetleri bil· 
miş olanların yeniden üç yı\'.k
ları kiraya verilecektir. Bu bap 
'hki tafsilatlı cetvel daireye a-
sıldı. Açık artırma 12/12/939 
sah günü ve talip çıkmayanlar-
la verilecek bedel haddi llY,ik 
görülmiyenlerin temClitleri cfabi 
16/12/939 cumartesi günü saat 
10 da Aydın vakıflar idarenn
de yapılacaktır. Taliplerle faz-. 
la malumat alinak isteyenlerin 
% 7 buçuk muvakkat teminat· 
larile idneye inüracaatlan. 

116 28 3 9 

Aydın vilayet daimi 
eeümeninden 

47.94 metre mikaıp d&şeme
lik kereste aski Qine köprüsü 
başında tesellOm edilmek ü~ere 
1965 lira 54 kuruı keşif bedelli 

.kre~te alım açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme ~l/12/939 perşenbe 
günü saat 16 da vilayet 'daimi 
encümenintie yapılecakhr. 

Keşif, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi Aydm nafıa 
müdftrlüğünde 'görülebilir. 

Muvakkat teminat 147 lira 
42 kuruş. 

isteklilerin teminatları ve ti· 
caret odası vesikalorile yukar
da yazılı giin ve saatte viliyet 
daimi encümeninde baz~r bulun-
malllrı ilin olunur. 

3 9 15 19 (128) 

alacaklılann o gayri menkul 
ile temin edilmit alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 

Çalanlar: Cevdet Çağla, Eş · 

ref Kadri, Hasan Gür, Hamdi 
l'okay. 

5 - Franz Lehar: Eva ope
retiaden potpuri 

22.00 Memleket saat ayarı 

ajans haberleri, ziraat, haberleri 

22.15 Konuşma ( Ecnebi Clıl
lerde) 

i yazı işleri mü<fü,.fü~üne, ilan- · 
; lar lçi" idare müdür1ü~iin~ i 

İ kı milsbitelerile birlikte memu-· ı riyetimize bildirmeleri icap e
der. Aksi halde hakları tapu 

1 şartile, en çok artırana ihale 

Okuyanlar: Mahmut Karındaş 

Safiye Tokay. ' 

14.30 Müzik ( Riyaseticumhur 

baııdosu: Şef İhsan Künçer 

1 - Schubert : Askeri marş 

2 - Oscar ·Strauss: fıkbahar 
aıkı (Vals) 

3 - C. M. W eber : Euryan
the uvertürü 

4 - Tschaikowsky : Patetik 
senfoninin ikinci parçası 

5 - F. Liszt : Macar rapso
disi No. 2 

15.15-15.'30 Müzik (D.rns mü 

ziği pj) 
18 00 Program 
18.05 Memleket saat ayarı 

ajans ve meteorolojı habcrıeri 

18.25 Müzik ( Radyo caz or-
kestrası) · 

19.00 Türk müziği (Gf.çit kon 
seri) 6 okuyucu ve 7 saz sırailc 

20.00 Konuşma 

22.30 Müzik (Cazband • Pı) 

23.25-23.30 Yarınki program 
ve ~apanış 

i .?1~~.~~~.:~ .. ~.~~~~~!~~ ... ~: .......... .! 

imtiyaz. aahlLI ve Umum1 Ne,rlynt} 
Müdürü ı Etem Mendr"• 

RaaıldıQ-ı yer 
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Her Nevi inşaat Malzemesi 

Köy bÜTolarının nazarı dikkatine: 
Yüksek Dahiliye Vekaletinin göndermiş olduğu lformül 

dahi~inde. vila!e.t köy hurosu şefliğinin tashıhinden geçen 
ıhzarı muhım malumat bulunan 940 senesi köy büt-

çeleri matbaamı7.da basılmaktadır. Pek yakında ikmal edi
lecektir. 

J siciliyle ·sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

f 4 - Gösterilen günde artır-

1 
maya iştirak edenler arttırma 

' 

şartnamesini okumuş ve lüzum
lu malumatı almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar ol onurlar. 

5-Ta.yın edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan son
ra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak a rbrma bedeli muham· , 
men kıymetin yüzde. yetmiş 
beşini bulmaz veya satış istiye· 
nin alacağına ruchaiıi olan di
ğer alacaklılar bulunup da be
del buolarm o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mec 
muundan fa:ılaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on beıinci 
günü ayni saatte yapılacak 

artırmada, bedeli satış istiyenin 
alacağına rftchanı olan diğer 

edilir. Böyle ·bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
sattt talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
ver~zse ihale kararı fesbofu
narak kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse arz 
etiniş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya 
buluı.;mazsa hemen on beş gftn 
müddetle arttırmaya çı1'arılıp 
en çok artırana ihale edilir. iki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için % 5 den hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. Madde (133) 

Bu ba~çe hissesi yukarıda 
gösterilen 16/ 1/939 tarihinije 
Aydın icra memurluğu oda
sında işbu ilin ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilin olunur. (135) 


