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Müthiş bir kasırga 1 lngiliz kralı 
Giresonda bir çok · binaların 

mitlerini uçurdu 
kire-

~ Ayvalıkta zeytin agaçların1, Şarki Karahisarcla 
telefon tellerini tahrip etti 

Giresonda fındık yüklü bir mavuna battı 

General Orbay'ı 
kabul ettiler -

Ankara, 11 - Londradan 
bildirildiğine göre askeri heye
timizin reisi orgeneral Orbay, 
kral tarafından kabul edılmiştir. 

·~ 
Gireaon, 11 - Dün gece sa

at 21,30 da birdenbire çıkan 

kasırga ıeklindeki fırtına, hü
kllmet konağı da dahil olmak 
ilzere bir çok binaların kiremit
lerini uçurmuı ve camlarını kır· 
mııtır. Umanda, Ege vapuruna 
verilmek üzere mavunalarda 
bulunan ikibin çuval fındıktan 
300 çuvah ıılanmış ve 25 çuval 
fındık denize dökiilmüştür. Fın
dık yiiklii bir m•vuna batmıştır. 

man köyüne kadar geoit bir 
sahadaki zeytin mıntakasmda Tarih araştırmaları 
tahribat yapmıştır. Çok bere· 1 
ketli olan zeytin mahsulü vak
tinden evvel agaçtan düşmüş ve 
harap olmuştur. Hasar bazı yer
lerde yüzde elliyi bulmaktadır. 

a .•. 
Ayvalık, 11 - Diln tiddetli 

bir kasırra ile gelen müthiş bir 
tolu Maratili köyil ile Hacıos · 

a. a. 
Ankara, 11 - Şarki Karahi· 

sarda dün gece saat 22 de baı
lıyan yağmurla karışık rüzkir 
bu sabah tiddetli bir fırtına ha
lini almış, telefon telleri bozul· 
muı ve bazı ağaçlar devrilmİf· 
tir. Civardaki Kızıldağa kar 
düımüştür. a. a. 

Türk tarih kurumu dört 
yerde hafriyata devam 

ediyor 
-

Ankara 11 - Türk tarih ku
rumu tarafından 1935 senesinde 
baılanan hafriyata bu sene 
dart dört yerde devam edilmiş 
tir. 

Bunlardan birincisi Çorum 
vilayetinde Alaca Höyügü, ikin· 
cisi Gülbaşında Karaoğlan böyll· 

. gü, üçücüsü Trakyada Vize ve 

Cephe Tebliğleri Kırklereli höyükleri, dördilncil· 
sil de Ankaranın içinde çankırı 
kapı böyüğündedir. Çankırı ka· 

Garp cephesinde: Paris, 11 - Havas ajansı da pı höyüğü hafriyatı bu sene 
Dün akıamki Fransız resmi aıkeri vaziyet lıallkında fU tel· tatil edilmiıtir. Diğerleri bu 

grafı vermektedir. j ayın sonuna kadar devam ede-
Almanlar Fransız kumandan- cektir. a .a. 

teliği: • 

Fransız Başvekili 
Radyo ile söylediği nutkunda __________________ ..:::::;,_,_ __ .....,_ 

"Biz kat'i emniyet garantisi almak için 
mücadele ediyoruz,, dedi 

Paris, 11 - Diln akşam saat 
20 de başvekil Do1ladiye radyo 
ile söylediği nutkunda askeri 
harekat hakkındaki ketumiyetin 
haklı olduğunu s'5ylemiş ve hu
lisai outkuna şöyle devam et
miıtir. 

Bir aydanberi askerlerimiz 
düıman arazi!linde ilerlemittir. 

Tayyarecilerimizin milteaddit 
misallerle gösterdikleri kahra
manlık zikre şıyandar. 

Deo izlerde bahriyelilerimiz Al 
m •nyaya giden yüz binlerce ton 
iptidai madde zaptetmişler ve 
F ransanın müstemlekeleriyle aer 
bestçe muvaaalasını temin et· 

Danimarka 

mişlerdir. Büyük Biritanya ile 
Fransa Okyanu1a hakimdir. De 
oizlere bakim olanlar daima za 
feri kazanırlar. 

Daladiye nutkunun sonunda 
tunları s6ylemiıtir. 

Sulh, devamlı kuvveti ıui iı· 
timal teıebbtislerini cezalandır
makla bütün milletlerin halda
rını ve menfaatlerini tanımakla 
ve her tilrlü tahakkilm teıeb-
bilslerine karşı bir ıt t vücude 
getiren mütekabil garantilerle 
olabilir. Biz kat'i emniyet ga
rantisi almak için milcadele e
diyoruz ve edeceğiz. Askerleri 
miz ne düşilnOyorsa bütün Fraa 
sız milleti de onu düşünOyor 

Çinede 
, 1940 kura efradını Dikili felaketzede-
1 silih altına çağırdı lerine yardım 
ı -· 1 

Londra, 11 - Alman radyo-
Pariı 11 - Muzel ile Sar 

araıında düjman keşif kollan 
çok büyilk bir faaliyet göster
mitltrdir. Bu· mıntakadan bazı
ları oldukça kuvvetli mllteaddit 
bllcumlar tarafımızdan piiıkür
tlllmüotlr. 

lığının tasavvurlarını haber al· 1 ~ 
mak İçin beyhude yere teıeb· yukarı Silizyada 1 
büılere devam ediyorlar. On --. J 

sunun bildirdiğine göre Dani· 
marka hükumeti 1940 kura ef
radını silah al boa davet etmiş · 
tir. Bu kura efradı harp çıktığı 
zaman silah altına davet edilen 

Çine (Hu!usi) - Kaza kay· 
makamı Fuat Ülgenerin ve 
kııılay cemiyeti reisi Mahmut 
Atkının reisliği altında topla· 
nan kaza kızılay cemiyeti, Di
kili feliketzedelerine yardım 
için bir teberru liste .i açmıştar. 

Bıı ıabahkiFranıız resmi tebliği 
Sarburgun cenubunda don 

gece dllımanın kuvvetli keşif 
kulları tekrar pliıkürtftlmtıştür. 

Havaa· ajansı da harekat hak
kında •şağıdaki tebliği neşret
miıtir. 

Mozel ile Sar arasında F ran· 
ıız kıtaatının düşman hatlarına 

yaklaştığı ve elde ettiği toprak· 
larda kuvvetli tahkimat yaptı· 

ğından Almanlar da faaliyetle
rini arttırmışlardır. Bu vaziyet· 
ten Alman kumandanlığının 

asabiyete dftştüğil anlaııhyar. 

Alman kumandanlığı her yerde 
keşif kolları ıevkederek Fran· 
sız kuvvetlerinin dereceıini 6lç
mek istemektedir. 

Bazı mıntakalarda el bomba
larile çarpışmaların baıladığı 
bildirmektedir. •.a. 

Londra 11 - f ogiliz iıtihba
rat · nazareti bildiriyor. 

7 hktetriode biltün ilk hafta 
içinde Almanya için olduğu sa;. 

bit o'an 25 bin . ton ka_çak eşya· ı 
müsadere olunmuıtar. · · 

Harbin baıındanberi müsade
re edilen eşya yekünu 315 bin 
tonilatoya baliğ olmuştur. 

a.a. 
Şark cephesinde: 

• Alman resmi tebliği : 
Berlin, 11 - Alman kıtaları 

Polonya topraklarında Rus· Al
rnao menfaat hududuna yakl Ş: 
İnalrtadı r. 

gündenberi Renden Mozele ka- Alman kanunları tatbik 
dar cephenin bütfin noktalarına 
devriye kıtaları göndermekte· ediliyor 
dirler. BiitUn bu hareketler te· -
lefatla akim kalmıştır. a.a. Bükreş, 11 - Çernoviıkiden 

Berlin 11 - Alman ajansı bildiriliyor : 
tebliğ ediyor: Alman makamatı Almanyada 

7 Teırinievvelden beri Baltık mer'i bulunan bütün kanunları 
denizinin fİmal ve Norveçin yukarı Sılizyada tatbik etmeğe 
garp sahillerinde d~niz ve ha- başlamışlardır. Hiç bir yahudi-
va kuvvetlerinin müşterek hare- nio ticaret yapmasına ve kendi 
katı cereyan etmektedir. malını satmasına müsaade edil-

a.a. memektedir. Yahudılerin rad· 
lstokbolm 11 - Almanlar yoları musadere edilmiş ve ken· 

Letonyadan ayrılmağa başla· dileri tanzifat ameleliği yapma-
mışlardır. 10 Alman gemisi Ri- ğa mecbur tutulmuştur. Saı:ısör 
ga ve diğer Leton limanlarına gözünden kaçan bir mektuptan 

1 
gelmiştir. Alman ırkından olup öğrenildiğine göre, Almanlar 
da gitmek istemiyeo Letonyalı· 17 . 65 yaşına kadar bütün sağ- 1 

lar, Alman elçiliği listesinden ._ lam erkekleri Almanya dahiline 
kati olarak çıkarılmaktadır. nakletmektedirler. a. a. 

~~~-~~ 1 

Sovyet Rusya ile Letonya arasında 1 

bir yard}m paktı imzalandı 
Sovyet birliği Leton yadaki kuvvetlerini geri çekiyor 1 

Almanya da Leionyadahi Alnıanları getirmek 
için vapurlar göııderdi · 

fstokholm 11 - 3 lıkteşrin
de ba,lıyan Rus Litvanya mü
zakereleri dün gece bitmiş ve 
karıılıklı bir yardım pakti im• 
ıalanmıştır. a.a. 

Riga 11 - Sovyetle, L~ton · 
yada bulunan kuvvetlerinin bir 
ku,mıuı bilhassa motörlü kıta
larla topçu ve hava kuvvetleri· 
ni geri çekmeğe bat1amışlardır. 

f ıtokbolm 11 - Almanlar, 

Letonyada bulunan 65 bin ka 
dar Almanı getirmek için Riga, 
Libo ve diğer limanlarda 14 
Alman vapuru göndermiılerdir. 
Başka vapurların da gelmesi 

Bekleniyor. Buralarda bulunan 
Alman ahalinin iki Uç hafta 
için~ Almanyaya nakillerinin 
bitirileceği sanılıyor. 

•••• 

efradın yerine ikame edılece&dir 
~ 

Yozgadda 
Büyük bir buğday an

barı yaptırılıyor 
Yozgad, 11 - Yozgadda 

toprak ofisi için 1500 tonluk 
bir buğday anbarı ioıasına baf· 
lanmıştır. Asri mezbahanın da 
inşası bitmek üzeredir. Küşat 
resmi 29 birinci teırinde yapı
lacaktır. 

Zigfrid hattı 
tehlikede 

Londra, 11 - Deyi Meyi ga 
zetesi, Ren nehrinin kabarmaıı 

Demircidere nabiyeıine R"İden 
heyet hemen nabiye merkezin· 
den 50 l ıra 32 kuruş ve Ak
çaova na~iyesinden 25 lira 20 
kuruş kadar bir yardım temın 
etmişlerdir. Merkezi kazada hcı lK 

kendiliğinden cemiyete 23 ıira 
kadar para toplayarak teslim 
etmişlerdir. Teberruat devam 
etmektedir. 

Demircideresine giden heyet ge· 
rek nahiye müdürü B. Necmettin 
ve karakol komutanı Ulvi ça
•uıtan azami yardım görmilıler· 
dir. Bu iki değerli memurları 
tebrikle yad etmektedirler. Yar
dım cemiyeti faaliyetine devanı 
ediyor. Her işte olduğu gibi 
Çine balkı bu felaket kurban
larına da yardım ellerini uzat· 
mışlardır. Neticeyi ayrıca bildi-
receğiz. 

ilzerine Fridburg ve Oıenburg 
ara.loda Zigfrid hattının tehli· 
keye düştüğünü yazıyor. f ıviç
rede yağan şiddetli yağmurlar• 
dan Ren kollarının kabarması 
vaziyetin vahimleşeceğini göı
teriyor. 

Nazilli köprüsü 
tamir ediliyor 

· Dr. Münif Erman 
geldi 

Gazi bulvarında ve tabakhane 
deresinin üstündeki Naıiıli köp 
rüıünün ayaklarını tahkim için 
belediye tarafından beton bir 1 
sed inşa ettirilmiştir. Bu sed 
sayesinde dere yatağındaki top 
rak seviyesi yükselecek ve köp 
rlinlln oyuntu yüıilnden mey-
dana çıkan ayak temelleri gö· 
miilmiş olRcaktar. 

MHleki ibtisuını arbrmak i
çin A\'rupaya gitmtğe karar 
verer~k &ir sene mezuniyetle 
şehrimizden ayrıldığını evvelce 
yazdığımız memleket hastantsi 
nisaiye mütabaasııı doktor MB· 
nif Erman Avrupadaki harp va 
ziyeti ıebebile f ıtanboldaa geri 
dönmeğe mecbur olmuı ve tek 
rar Aydına avdet ederek mem 
leket baıtaneaindeki vazifesine 
batlamı9tır . 



YOz: 2 

İlk akisler . -
A. Ş. ESMER 

Hitler tarafından söylenen 
nutkun gerek İngiliz ve gerek 
Fransız matbuatındaki akisleri, 
biç de müsait değildir. Her iki 
memleket gazeteleri, müzakere
ye zemin teşkil edebilecek bir 
teklifin ileri sürülmediği nokta
sında mitttefiktirler. Hakikaten 
bir buçuk saat süren nutuk ile 
müsbet olarak ileri sürülen tek 
bir teklif, harbe derhal nihayet 
verilmesini istemekten ibarettir. 
Fakat Hitlere göre, harp oiba
yetlendikten sonra görütülüp 
halledilecek bir çok meseleler 
vardır. Nutkun birkaç cümlesi 
içine sıkııhrılan mest-leler sa· 
yıldığı zaman hakikaten uzun 
bir liste karşısında kalmaktayız: 

1 - Almanyaya verilecek 
müstemlekeler meselesi, 

2 - Almaoyanın iptidai-mad
delerden istifadesi meselesi, 

3 - Almanyc1nın ıarktaki 
hedefleri, 

4 - Polonya meselesi , 
5 - Mılletlerin hayatını iğ· 

lik eden meseleler, 
6 - Almanyanın şarkındaki 

ırki hudutların tesbiti, 
7 - Devlet ve milletler me· 

selesi ile yahudi meselesi, 
8 - Ekonomi meseleleri, 
9 - Emniyet meselesi, 
10 ..:_ Silahsızlanma meselesi. 
Hitler, demokrat devletlere, 

" harbe nihayet veriniz de bir 
konferans toplıyalım ve millet
lerin bayatını iğlik eden mese· 
leleri rgörüıelim " , dediği za
man, bir sulh teklifi yapmış ol
muyor. An1aşd•yor ki Hitlerin 
manevrası, 1 harbe nihayet ver· 
dirmekteo ibarettir. Ve ondan 
ıonra da gene Rayştağ nutkun· 
da söylediği gibi, Veraay mua· 
hedesinin diğer hükümlerini ilga 
etmeğe çalııacaktır. Çünkü Füh· 
rerin bu muahedeyi tamamen 
ortadan kaldıımak için Alman 
milletine verdiği sözden başka 
hiç bir sözünü tutmıyacağı evel
ki gün söylediği nutuktan sarih 
olarak "anlaşılmaktadır. Hitler 
demiştir ki : " Şu sözüiDO, bu 
.t6zümü tut nadım, diyorlar. Ver
say muahedesini ortadan kal
d1racağımı vadetmiştim . Bu ıö· 
:ıümü tutmadım mı? Ben Alman 
milletinden başka kimseye he
sap vermeğe mecbur değilim. ,, 

Hitlerin, verdiği hiç bir sözle 
kendisini mukayyet saymayaca
ğını ifade eden bu sözleri kar
ft!mda, Alsas - Loren için Fran· 
saya verdiği teminatın kıymeti 
ne olabi!eceği anlaş ılır . 

Buoun içindir ki İngiltere· 
den gelen ilk cevap manidar 
olduğu kadar da makul ,,, ve 
mantıkidir. Filhakika Hitlerin 
nutkunu müteakip londrada 
neşredilen bir beyannamede 
deniliyor ki : 

"Alman bü~ ümetinin mazi
de verdiği teminat o kadar 
kıymetsizdir ki sulhun esas 
temelini teşkil etmesi icap 
eden itimadı tesis etmek 
için kelimeden başka bir şey 
lizımdır . ., 

İngiltere bükümelioi, bu te 
mioatı talep etmeğe sevkeden 
sebepler, izaha lüzum göster· 

AYDI" 

RADYO 
ÇARŞAMBA 11110/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

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

12.30 Program ve memleket 
saat ayan. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri . 

12.50 Türk müziği 
Çalanlar: Cevdet Çağla , Ke· 

mal Niyazi Seyhun, Aasan Gür j 
1 - Okuyan Müzeyyen Senar 
1 - Nihavent peşrevi { 
2 - Artaki - Nihavent şarkı 

( Koklasam saçları ) / 

3 - Lemi - Nihavent şarkı j 
( Zevkin ne ise söyle, hicap ey
leme) 

4 - Lemi • Nıhavent şarkı(Bin 
gül çıkarırdım) 

5 - Hasan Gür - Kanun tak 
simi 

6 - Rahmi bey - Bayati ara 
ban şarkı ( Bana noldu değişti 
şimdi halim ) 

7 - Sadettin Kaynak · Baya 
tiaraban şarkı ( Ômrümnn neşe 
siz geçti baharı ) 

2 - Okuyan Radife Erten 
1 - Isfahan şarkı ( Kim de 

miş aklım alan) 
2 - Lemi - Karcığar şarkı 

(Hüsnnoe etvarı nazik) 
3 - Refik Fersan· Muhayyer 

şarkı (Her güzel bağından ) 
4 - Muhayyer sazsemaisi 
13.30 14.00 Müzik ( Karııık 

progr11 m Pi. ) 
18 00 Program. 
18,05 Memleket 'saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik ( Radyo caz or· 

kestrası ) 
19.00 Konuşma. (Ziraat saati) , 
19.15 Türk müziği. 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Ke· 

mal Niyazi Seyhun, Hasan Gür ' 
Eşref Kadri 

miyecek derecede aşikirdir. 

" Sulhun esas temelini teşkH 

eden itimat teessüs 11 etmeli· 
dir. ve· bu da kuru lafla te
essüs ede;nez deniliyor. Ver
diği söze riayet etmeğe lüzum 
görmediğini sarih olarak ifa
de eden bir adama karşı ih-
tiyatlı davranmak lazım gel
diği meydandadır. Fakat na· 
sıl ? iki yol akla gelir : 

1 - Verdiği teminata iti
mat edilmiyecek olan bugün· 
kü hükumetin iktidardan çe· 
kilerek ı6zlerioe inanılacak 
adamların gelmesini istemek. 

2 - f timadı tesis efbıek 
için bu günkü zimamdarların, 
yalnız sözlerini kabul etmiye• 
rek kendilerinden diğer te
mmat istemek. 

İngiliz ve fransız gaıc.tele· 
ri bir aydan beri birinci nok ı 

ta üzerinde israr etmekte idi 
ler. Hitlerle biç bir mukavele 
imzalaomıyacağı en sarih bir 
ifade ile yazılmıştır. İngiltere 
ve fransa 1914 harbinde de 
ayni politikayı takip etmişler 

di. ikinci vilhem ve onun bü
kümetiyle müzakereye gmı- ' 
miyeceklerini ifade etmişlc r
ve vilhem çekilmedikçe de ha · 
hakikaten sulh müzakeresine 

1 1 M 

1 - Okuyan Mustafa Çağlar 
1 - Bayati peşrevi 
2 - Setabattin Pınar - Bayati 

şarkı (Arhk yetişir çektiğim) 
3 - Rahmi bey • Muhayyer 

(Serapa hüınü ansın) 
4 - Hafız Yusuf • Hüseyni 

şarkı (Saçın bükümleri} 
5 - Gülizar ıarkı ( Gülşen 

bahçesinde) 
6 - Muhayyer tiirkü (Bugün 

aY.ıo ondördü) 
2-0kuyan Mefharet Sağnak 
1 - Hasan Gür - Kaoun tak 

simi 
2 - Medeni Aziz - Hicazkar 

şarkı (Vaz geçüp nazil edadan) 
3 - Hicakar şa;kı ( Akşam 

olur güneı gider şimdi buradan) 
4 - Lemi Uşşak şarkı (Siyah 

ebrulerin duruben çatma) 
5 - Lemi - Karcığar şarkı 
(Çeşmanı o mehveşin eladır) 

6 - Oyun havaları 
20.15 Konuşma ( Doktorun 

saati ) 
20.30 Türk müziği. (fasıl he

yeii) 
21.15 Müzik ( Küçük orkes· 

kestra Şef : Necip Aşkın ) 

1 - AdoJf Eckstein - Mayıs 
ayında ( Muhtelif parçalardan 
potpuri) 

2 - Ziebrer - Gece ( Vals ) . 
3 - Giulio de Micbel - Mem 

leket hasreti 
4 - Rio Ge bbardt · Romans 

(Violonsel ve orkestra için) 
5 - Leopold · Çigan fantezi 
6 - Reinold Becker • fıkba

har ( Melodi ) 
7 - Paul Lincke • Olimpi · 

yatlarda (Marş) 
22.00 Ajanı, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
22.20 (Küçük orkestra - Yu· 

kardaki programın devamı) 
22.35 Müzik ( Cazbant P.1. ) 
23.25 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

başl aıımam · ştı . Fakatunutulma· 
mak lazımd ır ki, o zamam ilk 
sulh şartı olarak ileri sürülen 
teklif almanya tarafmdan ancak 
askeri hizmetten ve hatta ,.da• 
bili ihtilalden sonra kabul edil· 
mişti. Demokrat devletler, bit
lerin iktidardan çekilmesini ta· 
lep noktasından belki de ikin
ci vilhemin istifasını istemekten 
ziyade haklıdırlar. Fakat bu 
takdirde uzun bir harbi göze 
almak lazımdır. Harbin kısa 
kesilmesi düşünülüyorsa bu gün 
kü zimamdarla rın iş başından 

uzaklaşmalarından ise londrada 
neşredilen beyan~amenin for· 
mülüne göre, kendilerinden, 
kelimeden başka teminat iste
necektir. Bu teminatın ne ola· 
bileceği de malum değild 'r. Hü 
lisa ne Hitlerin nutku ne de 
nutkun londrada ve pariste 
uyandırd.ğı akisler hakkında 
ilk gelen haberler sulhun yakın 
olduğuna delalet edecek mahi
yette değildir. 

Hitler, nutkiyle, harbe niha
yet verelim ve ihtilafları hallet· 
mek için konferan! aktedelim,, 
dedi. Demokrat devletler, he-
nüz resmen cevap vermemekle 
beraber, " kuru ıözUnUze ili mat 
etmiyoruz,, , diyorlar . Henüz iki 
taraf bi rbi rinden çok uzak tadır. 

• 

SAYI ı 654 

Aydın merkez kazası Ocak 
Kongre günleri 

Ocak 

Yukarı kayacık 
Karaköy, Baklacık, Kenker 
Kalfaköy • 
Gereniz 
Zeytinköy, Anbarcık 

Kongre tarihi Gnnn 

15/10/939 

16 " 
17 " 

18 " 
19 " 

Pazar 
Pazarteai 

.... Salı 

Horozköy ~ Arapköy Babkköy - Araplı 
Dağemiri 

20 " 
20 " 

Çarıamba 
Perıembe 
Cuma 
Cuma 

Danişment • 
Işıklı, Arapkuyusu Şevketiye 
Kadıköy, Yeniköy 
Ovaemiri 
Çeştepe 

Tepecik 
Tabtacıköy, Domalan 
Koca gör 
fmamköy 
Baltak6y, Sırahlar 
Gölhisar 
Cumhuriyet 
Kurtuluı 
Güzelhiıar 
Cuma 
Orta • 
Hasan ef. semt 
Zafer 
Köprülll 
Mesudiye 
Meşrutiyet 

Eski bronz 
Beş ve iki buçuk kuruş

luklarla nikel bir 
kuruşluklar 

2257 sayılı "madeni ufaklık 
para kanunu mucibince 31/8/938 
tarihinden itibaren tedavülden 
kaldırılan ve balen yalnız dev
let borçlarına mükabil kabul 
edil~ekte olan eski bronz bet 
ve iki buçuk kuruşluklarla ni· 
kel bir kuruşluklar 31/12/939 
tarihinden sonra malsandıkları 
ve hazine veznedarlığını yapan 
merkez ve ziraat bankaları şu
belerince dahi alınmıyacakbr. 

1 Kanunu sani 1940 tarihin· 
den itibaren tamamen geçmez 
bir hale gelecek olan bu para~ 

larıo şimdiden vergi borcu ve 
saire gibi sebeplerıe hazineye 
borçlu buluoAnların borçlarına 

yatırmak ıuretiyle ellerinden 
çıkarmaları menfaatleri icabın· 
dandır. 

ııan 
lncirliova belediye 
reisliğinden 

30 lira aylık ücretli İncirliova 
belediye tabsildarhğı müDbaldir. 
Taliplerin belediye riyasetine 
milracaatları ilan olunur. 

6 10 12 (38) 

21 " 
22 " 
23 " 
24 " 
25 " 
26 ,, 
27 ,, 

30 " 
31 ,, 

1111/939 

2 " 
3 " 
4 ,, 

5 " 
6 " 
7 " 
8 " 
9 " 

10 H 

11 " 
16 " 

Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarıamba 

Perşembe 
Cuma 
Pazartesi 
Salı 

Çarıamba 
Peroembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma . 
Cumartesi 
Pertembe 

Dikili f elaketze
deleri için 

Aydın Kızılay merkezine 
yapılan teberrular 

Lira K. 
326 36 Evvelki yekun 

25 00 Milli Aydın bankası 
1 00 Lokantacı Halil İbrahim 

Okşan 
1 00 Köfteci CMıal Gökçen 

353 36 Yekün 

Zayi 
Kullanmakta olduğum zati 

mührümü zayi ettim. yenisini 
yapbrdığımdlln eskisinin hükmü 
olmadığını ilin ederim. 

Aydın Kadıköy ikinci aza 
Durmuı Tutan 

(45) 

r ... :.. Abone ıeraiti ........ 1 Yallığı her yer için 6 llra. ı 
İ Aite aylıtı 3 liradır. t 
: 3 aylığı 150 kuruştur. 1 ! idare yeri: Aydında C. H. i 
: P. Baaımni. • 
! gazeteye ait ya:ular için 1 
i vazı işleri müdürlütüne, ilin- ! 
! İar için idar~ müdür1ütüH ! 
! ,, üurnt edfh.,eUdir. 1 
• ••• · ••Y• ••• ••• • •• • • •• •• •••• •••• •••• ••• • .. ... •••• 

ln>tlyu • • hlbl ve Umumi Netrlyat 
Miıdürü ı Etem :\1eaclrH 

Baaaldaiı yar 
C H P Ra•ı•••' 

Söke Malmüdürlüğünden : 
Muhammen kıymeti 

Cinsi Köyü Mevkii Lira 
Otlak Akköy· Yenihisar Kırıkiçi 1550 

" 
Akköy Bölme 250 

" 
Akköy Balat değirmeni·Dalyan civarı 80 

" 
Sarı kemer· Serçin Balkan • KelvaıilbükO 106 

~ Doğanbey Tuzlakırı .. 125 
Yukarıda yazılı beş parça otlakiyenio ıenelik icarları 2/10/939 

tarihinden itibaren 20 gün müddetle m6zayedeye çıkarılmıştır. 
İhalesi 23/10/939 taribine müJBdif paurtesi günü saat 15 de ya. 
pılac:ağ10dan talip olanların ve fazla malumat iıtiyenlerin SiSke 
malmüdiirlilğüne müracaatla rı ilan olunur. (46) 

z -

Polis beyannameleri kaydına mahsus defter matbaamızda satılır 


