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Sovyetlerle yaptığımız müzakereler akim kaldı 
Hariciye Vekilimiz dün akşam Mos

kovadan Ankaraya hareket etti 
Ankan, 17 - C. Halk Par- 1 

tili Bı,ak MıHet Meclisi grubu 
bugün ağleden sonra saat 18 de 
Reis vekili Seyhan mebıtıu Hil· 
mi Uranın riyasetinde toplan· 
mıttar. Celaenin açılmaıını mil· 
teakip kOrıDye gelen Bat vekil 
doktor Refik Saydam Moıkova· 
da Sovyetlerle cereyan etmekte 
~lan mlzakereler hakkında be
yaaatta bulunarak Hariciye Ve 
kilimiz Moıkovaya giderken Sov 
yellerle bllkiipaetimiz araıında 
ae yolda bir muahede yapılaca· 
iı iki h&lıt\met arasında karar• 
latbrd.,t olduju halde Moako
vada Sovyet hiikimetinin Hari
ciye vekilimiıe kabullne imkin 
rBrlllemeyea bUıbDtiln yeni tek· 
lifler 1erdetmeıi ylzlhıdea Tür-

kiye hiltiümetile Sovyetler hükil
meti ar .. ıodaki müzakerelerin 
intacı mümkün olamadığını izah 
etmiı ve bununla beraber Sov• 
yetlerle münasebetimizin dosta• 
ne esaslar dairesinde devam 
edeceğini bildirmittir. 

Baıvekilin beyababnı taıviben 
bazı hatiplerin beyanab da din· 
lendikten sonra batvelrllin iza• 
bat ye beyanatı müttefikan taı· 
vip edilmittir. 

Moskova 17 - Türkiye hari· 
ciye vekili Şilkrl Saraçoilu 
hakkına Alman ve laıiliı ajanı· 
lan ıu haberleri vermektedir. 

Alman ajanıı: Türkiye b&y6k 
elçisi ecnebi gazetecilere beya .. 
natta bulanarak Ttlr.kiye bari· 

= • 

ciye vekili ŞBkrii Sara~ojlu•un 
bu aktım Moıkovadan barellet 
edeceğini ve hariciye komiseri 
Molotofla 23 ıiindenberi cere
yan eden m&zakerelerin neti
lendirilmemiı olduğunu ı6ymjf
tir. 
Ha~•• ajansı da fU haberi 

veriyor: 
Türkiye hariciye vakili Şilkr 

rll Saraçoğla a(l laımayı imıala· 
mada11 Moıkovaclau Ankaraya 
d&omektedir, 

Royter a jaıw; Moakovada ıa· 
llhiyettar mahafilde IMyaa eclil
di;ine ı&re Şiikrl Saraçotlu 
Ruı teklifleriai, yeniden tetkik 
edilmek kere Ankaraya götDr· 
mekte oldajuna haber •ermek· 
teclir. 

· Deniz muharebesi l~~!~~til 
t~ Al h ·ı • • ı ismet f nönünün reis.. i 
u 0 •••Z ve man arp gemı erın.ı~ yap- İ liğinde toplandı ı 
hkları muharebede Alman gemısı battı lı . Ankara, rı·~ icra Vekil-: 

• . . lerl heyeti buglin ıaat 14 de 1 
Londn, 17 - Royter aıanıı ıabıhade ve kara ıularanda bat· B•tYekltet dairesinde Reiıi· f 

Oılodaa bildiriyor : mışbr. M11barebeye bir lnıiliı J cumhur ismet lnönOnOn riyan 1 
Oılo batakçı gemileri geçen tayyaresi de iıtlrak etmiıtir. 1 ~i~d•, B~yük .Millet Mecliti Re· 1 

cwna giial1 3 laıiliz ye ltir Al· Top ateşi ıonunda denizdea 1 ııı Abdulbalik Renclanın •e 1 
man harp g;miıinia mubarebe- bir duman ıütuau yDkıelmiı ve 

1
1 FGen~lkÇarmk ay .. Baıdkaa~ t~ırk~t•1 1 

1
1 · . 1 . . . . . e•zı a maıın a ıt ıra ıy e 

ııae ıabıt olmuılanlar. ngılıı gemılerı muharebe yerın· 1 bir toplantı yapmıtbr. 1 
Alman ıemiıi Nor•eç'in rarp den uzaklaımıılardır. a. a. - ............ --·-··-·-

Mısır hükumeti 

Süvsyfİll midaf aası için 
Mısırda ürfi idare 

ilin etti 
-~ 

Kabire, 17 - Batvekil Ali 
Mahir paıa, Mııuda örfi idare· 
ala 1eferberlik tatltikab Ye .Sll
veyf kanalmın mldafaa ve mu
baf aıası için illa edildi;ini ıöy 
lmıittir. 

·~ 

/ta/yanın geni _ 
Londra elçisi 

Lord Halif aksı ziyaret 
ede bek 

Londra 17 - ltalyanın yeni 
Loadra elçiıi, bugtin hariciye 
aezaretlne giderek mutad ziya· 
rette balunacakbr. 

5iyaıl mahfellerinia kanaati· .. ı•• ıefir it• riyaret mlna• 
Mltetlle ltlya laildmetinia bazı 
••eleler hakkındaki hareketi· 
ai tnrila edecektir. 

Safir &omadan hareketinden 
eve1 Mu110lini ve kont Ciano 
ile yaptıia görUımelerde talimat 
....... flpbe 'dilmemektedir. 

. -
Amerika 

Ayan meclisi bitaraflık 
kanununda tadilit ya 

mağa karar verdi 
Al' l t 

Vaıingtoa 17 - Ayan, bita
raflık kanuou hakkında hllli6-
met tevdi etmiı olduğu liyiba-
da bazı deiitiklikler yapılma11-
na karar vermittir. Kanuha, 
petin para olmakıızın satlfl 
meneden bir madde konulacak .. 
br. Bu suretle ıilib ambargo· 
ıunua kaldırılma11na terafdar 
olmakla baraber tilccarl kredi 
meaeleıinde muhalif olanların 
da gruba iltihakı temin edilmit 
olacaktır. a.a. 

Vilno şehri 
Litvanyanın merkezi 

oluyor · 
Kavnak, 17 - Set.yet· Lit

vanr- arasında imzalanan an· 
laıma mucibince Vilaa ıebri 
çarıamba günü Litv•JlY• kıtao1tı_ 
tarafından iıgal edilecek ve Lit 
•anyanı merkezi olacaktır. 

Lihanyada bulunan Yahudi 
ve Leh ekalliyetlerine iyi mua· 
mele tdilceektir. · 

Hatay da 
Belediye seçimi ...... 
Antakya, 17 - Hatayda ya

pılmak ta olan betediye ıeçimi 
Antakya mlistesna olmak Gzre 
diğer kaza ve nahiyelerde ıo,a 
ermif ye C. H. Partiıi namzet• 
leri ittifakla seçilmiıtir. 

Seç: m Antakyada bir kaç ,an 
daha de~am eclecektir. 

~ 

Kastamonu ve 
Tosycr 

Hastanelerinin inşaatı bitti 
1 Kaıtamonu, 17 - iki yıl önce 

1 

Kastamonu ve Toıyada intaıına 
baılanan haıtanelerin iaıaatı 
bitmittir. Modern VtJ her blrlll 
konforu bai• olan ba hastane· 
lerden 40 yataklı olan Kaata
monu hutaneainin kallrifer 
teıiaab da bitmqtir. 

Hastanelerin yakın bir zaman· 
da açılma11 için çabtılmaktadar. 

~ 

Profesör Egli 
Hava l"ır1,1.ma mllpvir miman 

profeıör Ernııt Eğli dün teh · 
rimiıe ••laaiftir. 

--

Ziraat vekilimizin 
Riyasetindeki heyet Odesada çok 

dostane bir surette karşılandı 
Odeıa 17 - Tas Ajansından: 

Zıraat ıergiıini ziyaret etmek 
lbtsre Motkovaya gelmekte o· 
lan Türkiye ziraat vekili 8. 
Mubliı Erkmen riyuetindekl B. 
B. ŞOlcr& Esmer, Sadri Ertem, 
Cevat Ülkenden mDrekkep TDrk 
heyeti bugtla Danediya vapu· 
rile Odesaya gelmiı ve nhtım· 
da Odesa ıebri Sovyet reisi, 
mahalli zira et daireıi ıefi ma · 
halli te19kk1iller m6me11illeri Ye 
gazeteciler tarafından karıdan· 
mııt.r. 

8. Mubliı Erkmen Tas ajan11 
muhabirine beyanatta buluaa
rak demittir ki· 

ş~briniıcle w•çea ilk dekika
larıQJda Sovyetler birliii millet• 
lerine Türk milletinia ıellmla• 
naı ve samimi bidtYJbnı a.il• 
djrmekle babtiyanm. 

Sovyetler birliii ziraat •errJ· 
sini ziyaret için memleketinize 
ilk defa olarak geliyorum. Fakat 
memleketinizin zirad ıahaıın
daki muvaffakiyetleriai dıolma 
bByBk bir ·aJlka ile takip ettim. 

a.a. 

Alman tayyareleri 
lngiliı harp gemilerine bir hava 

taarruzu yap,~lar 
Londra, 17 - lnailiz bahriye 

nezaretinin dün akıam neıret · 

tiii tebliğinde : Alman tayy4-
releriain lngiliz r~milerine yap
bkları bava harruzunda tn~liz 
barp gemileriaia yakiniae bom-

balar diitm6t •• ikili zabit ol· 

•• 12 kitiaia de •i-ır yaraJ.11· 
daiı bildirilmektedir. 

Diier taraftan Alman t&JJ&• 
releriain ildai deniıe diier biri 
1ahildeki ormanlığa dltllllf ve 
biriıi de tayyare dafi toplara· 
nın iıabctile dtıımlttlr. 

malı üzere 15 kitinia 8ldöjl • a. •· 
------~iijiıiii!iiiim!ijijijiiiiii~·il!!liiiliilliii!iiii!!iiiiii!!!91i ...... ..,.....,... 

Sovyet B· elçisi 

Lord Hplifaksla konuştu 
Loadra, 17 - Havaı aja111111 

···= So•yetler birliğini' Londra 
blylk elçisi Mayi•ld, dla &t· 
leden IODl'a bariciye neıaretiae 
gitlerek baridy.e ntarı lord Ha 
lifaksla rirDtmllttir. 

Zaanedildiğine gire bu gl
rilıme, iki memleketin ticaret 
ve Tilrk ·Sovyet ve So•yet-Fın· 
laacliya môzakereleri gibi rDaln 
meseleleri Ozeriade cereyan et· 
mittir. ...... 
Nişan merasimi 
Çine icra memuru 8. Nuıret 

Ôzenia kızı bayan Leman Ôzen 
ile Cine Ö. uıdarma komutanı 8. 
Mustafa guzan evelki giln Çi· 
nede ilk mektep binHınd, ve 
kalabalak davetli huıarile nit••· 
lar1 icra edilmittir. Tarafeyne 
ıaadetler dileriz. 

.. 1 • 

fialkevi 
Baıkanlığından 

Spor ıabe•i amuml heyet top 
lantlıı çokluk olmadıiından 
18/10/939 ,arıamba günl aaat 
8,30 za tebir edilmiıtir. 

O Klin ve ıaatta ıubeye ya· 
ııh azalann halkevl salonuna 
tetrifleri rica olunur • 

Halkevi temsil kol\I 
Cü111huriyet b!lyraınında 

iki temsil verecek 
Halkevi temsil kolu clmlaari

yet bayramı içia te.._ail hazır• 
hklarına baılamıt buhuaQıakta
dir. 

Temıil kolu 29 birinci teıria 
akıımı Halkevi boparl8rlerile 
radyofonik olarak ateı piyuiid 
16yliyecek ve 30 birinci tepia 
aktamı da Halkevi nhoelİ~acle 
"Ceza kanuna" nu temsil ede
cek tir. 

., 1 .. 

Mektep kitapları 
Haber alcbiımaza gire Orta 

ve ilkokullara ait kitaplarda 
bir kıımı mekteplere aelmıı ve 
talebeye tevli edilmiftir. . ••••• 

Çine icra memurluğu 
Çiae icra memqr °'"'Yipliji 

unvanıauı, veklletten teblii edı· 
len bir emirle memurluğa bıh· 
vil edildiii haber alınmııtar. Ba 
vazifede bulaamakta olan 8. 
N u1ret Özenli tebrik ecleriı. 

• •••• 
Nazillide Kızılay 

cemiyeti 
Y enidea teıekklll ettiti laaber 

alına• kıı.ılar ce"'iJ•ti NuWi 
ıubeai, doktor B. lımail Hakkı
aın reiılijinde faaliyete baıa.
mlfbr. 
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Köy ~dıin sandığı ve kooperatifleri 

Dahiliye V ekileti 
Hesapların tanzim ve kontrolü 

tesbit etti esaslarını 
Dahiliye Vekaleti, köy yardım sandığı, anbar ve kooperatifleri

nin hesap ve muamelelerinin tanzim ıckli hakkında teşkilit •na 

yeni direktifler vermiştir. Vekaletin vilay ..: tlerc gönderdiği bu di
rektifleri yazıyoruz : 

Köy kanununun neşrinden e
vci ve sonra bazı vilayetlerde 
köylerin zirai ve iktisadi inki
şafını temin maksat ve gaye
siyle imece mesaisine d ~yanıla

rak toplanmış veya toplanmakta 
bulunmuş para ve ayniyat bu
lunduğu, bu para ve zahirelerin 
mühim bir yekin tutmadığı yer 
lerde çoğalmasına intizarcn mu 
hafaza edildiği, bir kısım vili
yetlerde de köylü bankası, köy 
yardım sandığı veya anbar1, çif 
çi kardeşler kooperatifi ve ben 
zeri adlarla muhtelif tesisler 
kurularak köylüye zirai ihtiyaç 
lar için ikraz edildiği görülmek 
tedir. 

Mevzuata tam bir suretle in
tibak edemiycrek ekseriyetle 
programsız ve plansız yürüyen 
bu varlıkların köy · muhtar ve 
ihtiyar meclisleri değişmelerinde 
birbirinin iz ve eserlerini takip 
etmemek ve edememekten mü
tevellit sarsıntılar gösterdiği ve 
ciddi alikalarla takip edilen 
bCSlgelerde ise maksoıt ve hede
fe doğru gidilmiye çalışıldığı 

glSriUmekte ve binnetice iyi ni
yetlerle çok alın teri dökülerek 
elde edilen bu varlıkların, önemle 
üzerinde durulması ve bilhaua 
kanun hükümlerine uygun bir 
tarzda köye ve köylüye faydalı 
bir ıekilde kullanılması imkin
ları nıa temini icap edeceği ne
ticesine varılmaktadır. 

Bu gibi müesse.selerin ayrıca 

bazı vilayetlerde idard hususi
yei vilayet kanunu ile vazifeleri 
tamamen muayyen olan meclisi 

,..umumiyelerle daimi eocumenle
rin dikkati çeken kararlariyle 
de zaman zaman hedef ve ga· 
yelerindcn uzaklaştırılarak esas 
maksadın büsbütün ihmal edil
diği de tesbit olunmuştur. 

Köy ve köylünün her yönden 
kalkınmasını temin için devletin 
aldığı önemli tedbirler yanında 
köy idareleri mesailerinin de 
mütenazır bir istikamet takip 
etmesi suretiyle inkiıafları eı1as 
h surette araştırılmakta ve bu 
meyanda 2301 nyılı kanunun 
5 inci maddesinin (Ç) fıkrasına 
dayanılarak köy şah,iyeti ma
aeviyeleri cari hesabında topla
lanan hisselerle imece emekle
rinden doğan köylü ba11ka ve
ya yardım sandık ve anbarları 
mevcutlarının en faydalı tekilde 
ve pratik yollarla bu kalkınma
yı sağhyacak ve müreffeh köyll 
yaratacak mesaiye tahsis im
kanları etrafındaki incelemelere 
devam olunmaktadır. 

Bu itibarla hem tetkikatı tes
hil ve tesrie imkan vermek ve 
hem de bu netice tahassül ve 
tahakkuk edinceye kadar bu 
gibi varlıklardan köylünün aza
mi istifadesini temin etmek ü-

zere: 
1 - Lüzum ve zaruret olan 

köylerde sandık muamelatının 
mevzuata ve tesisdcki maksat 
ve gayeye uygun esaslar dahi 
linde yürütülmesi ve umumi ne
ticelerle daimi encümenler tara
fından köy manevi şahsiyetleri
ne ait bu gibi paralar üzerinde 
köy kanun lhükümlerine aykırı 
kararlarla lüzumsuz tasarruflara 
kalkışılmaması : 

2 - Senelerdenberi toplan
mış Y'e toplanmakta bulunmuı 
ve fakat az olması itibariyle 
köylerde veya diğer resmi te
şekküllerde duran para ve ıa· 

bire beuplarının esaslı bir su
rette rgörülmesi, miktarlarının 
köy ilzerinden tesbiti, fayda mel
huz ise fiyatların en iyi bir za· 
manmda köy idarelerince bu 
gibi zabirelerin nakde tahvili; 
bu iılere ait alacakların bir ta
raftan tahsili ile beraber mev-
zuata uygun şekilde ikraz edil
miyen paraların milli bankalar
da faizli hesaplara ahnması .. 
İmkinlarının araştırılması, bu 
arada itibarı zirai birlikleri ka 
nununa tebaan teşekkül edecek 
birliklere ve ayrıca diğer milli 
teşekkül ve bankalara manevi 
tahsiyetleri adına ortak yazılan 
köylülerin iştirak miktarlariyle 
bu hisseler hali hazır vaziyetle
rinin de tesbiti ve neticenin köy 
üzerinden gösterilmiş cetvel ile 
birlikte bildirilmesi; balen ikra
zat yapan müesseselerin ıon yıl 
bilançolarının da gösterilmesi 
ve bu iş etrafında ileriye ait 
mütalealarının da işarı rica o
lunur. 

-·~-- \ 

Medeni kanunun 
boşanma hüküm
leri değiştiriliyor 

Adliye vekaleti uzun zaman
danbc ri yaptığı tetkikler netice
sinde medeni kanunumuzun bo
şanmaya taalluk eden madde
lerinde, boşanmak istiyenler 
lehine bazı değişiklikler yapmak 
lüzumuna kail olmuştur. Evlilik 
hayatlarına son vermek, ve 
muhtelif sebeplerle birbirlerin
den ayrJlmak için mahkemelere 
müracaat etmiş olan karıkocala
rın, meriyette bulunan kanu-
nun bu hususta "fazla has
sas ve titiz davranması yü
zünden boşanma kararını hazan 
alamadıkları ve bazın da bir 
iki sene için sürüncemede kal
dığı nazarı dikkati celbetnıiştir. 
Yeni hazırlanmış olan ve Ad
liye Vekilati tarafından Başve 
kalete takdim edilmiş olan ka 
nen projesi iki taraf da boşan-
ma hususunda rızalarını beyan 
ettikleri takdirde, bazı kayıt 
ve şartlar dairesinde, boşanma
yı kabul etrnektedir. 

1 

AVOJN 

RADYO 
ÇARŞAMBA 18/10/939 

ANKARA RADYOSU 

1 
1 

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

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk müziği PL 
13.30 14.00 Müzik (Küçük or

kestra - Şef : Necip Aşkın ) 
1 - Suppe : Hafif süvari ala

yı komik operasının uvertürü 
2 - Franz Lehar : Çocuk 

prens operetinden Potpuri 
3 - Cbopin: Noktilrno, No.2 
4 - Vittoı io Giuliani : Yal· 

nız sana ( Serenat ) 
18 00 Program. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Türk müziği 
Çalanlar: Fahire Fer!an, Re· 

fik Fersan, Cevdet Çağlar, Ve
cihe. 
1 - Okuyan : Sadi Hoıses 

1 - Rast pefrevi. 
2 - Arif Bey - Rast ıarkı : 

( Fitneler gizlemiş ) 
3 - Şükrü - Rast şarkı : U

yusam göğsüne koysam. 
4 - Arif bey - Rast şarkı : 

( Nihansın dideden ) 
5 - Refik F ersan - Mahur 

ıarkı : ( Düo yine güniimüz ) 
6 - Kemal Emin - Mahur 

şarkı : ( İki göziim sensiz ) 
7 - Mahur saz semaisi. 

2 - Okuyan··: Safiye Tokay 
1 - Cevdet Çağla • Keman 

taksimi. 
2 - Bimen Şen - Be"tenigir 

şark,: (Her zaman serde havayı 
zülfü cananan eser). 

3 - ishak Varan - BesteDi
gir şarkı : ( Gönül sana çoktan 
bende). 

4 - Udi Mehmet • Hüzzam 
şarkı: ( Açmam açmam söyliye
mem çiinki derinde), 

3 - Okuyan Mustafa Çağlar 

1 - Udi Ahmet • Karcığar 
şarkı ( Beni biganemi sandın ) 

2 - Leon Hancıyan - Karcı 
ğar türkü ( Bilmemki safa neşe 
bu ömrün neresinde) 

3 - Halk türküsü (Sabahtan 
4 - Halk türküsü (Demirci· 

ler demir döğer) 

19.25 Konuşma (Dış 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 Ihsan Künçer) 

1 - M. Ali - Muhacir marşı 
2 - Saffet - Bale Zeybek 
3 - Vıctor Radeglia - Rap

sodi Oryantal 
4 - L. Mayeur - Saksifon Al 

to için konser solosu 
5 - Massenet - Sceneı Alsa

ciennes. 
22.00 Memleket saat ayarı 
22 00 Ajans, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
22.20 Serbest saat 
22 30 Müzik ( Cazbant Pi. ) 
23.25 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

SAYl ı "1 

icra ve lflis 
Kanunu üzerinde tadiller yapıldı 

f cra ve iflis kanununun diğer ı 
ana kanunlarla bazı maddeleri 
arasında görülen mübayeneti 
izale etmek ve modern hukuk 
tekniğioin icaplarına uygun ye
ni bir kanun hazırlamak üzere 

kilette t~planan hususi bir ko· 
misyon bugün meriyette bulu
nan \cra ve iflis kanununun 
medent kanun ve ticaret ka
nunlariyle taaruz eden büküm-

leri üzerinde tadiller yapmıf, 

profesör Leymanın raporunda 
üzerinde durduğu noktaları da 

Adliye Vekaletinin g~çen sene 
lsviçreden profesör Leyman adlı 
bir hukukçuyu davet ettiği ma-
lumdur. Profe~ör Leyman mem· 
leketimizde bir müddet kaldık
tan, büyük vilayetlerimizin icra 
dairelerinde tetkiklerde bulun
duktan sonra geniş bir rapor 
hazırlamış ve Adliye Vekileti
ne vermiştir. Bunun üzerine Ve-

göz önüne alarak yeni bir ka
nun proje'i bazırlamııtır. Proje 
diğer vekaletlere dağıtılmış ve 
mütalaaları alınmııtır. B. MHlet 
Meclisine t akdim olunmak üzre 
yakında Başvekalete g<Snderile
cektir. 

Yeni bir Belediye-1 
ler teşkilat kanunu 

yapılacak 

Rivaseticumhur 
" 

forsu 
lcra Vekilleri heyetinin 29/7 / 

939 tarih ve 2/ 11604 sayılı ka· 
Haber aldığımıza göre Dahi· 

liye Vekaleti belediyeler için 
yeni bir teşkilat kanunu yap
mayı düşünmektedir. Vekalet, 
bu kanuna ilk hazırlık olmak 
üzere belediyelerden bazı ma
lumat istemiştir. istenilen ma
lumat arasında belediyelerin 939 

senesi muhammen varidatı He 
938 senesi tahsilatı, belediye 
memurlarının daire itibariyle 
memuriyet unvanları, aldıkları 

maaş veya ücretler de vardır. 
Vekilet bu malumatın ikinci 

teşrin tarihine kadar vekalete 
gönderilmiş olmasını da iste

mektedir. 
- · ... ~-

Erzincan -Aşkale 
Hattı işletmeye açılıyor 

Erzincan - Erzurum hattında 
bu kere inşaatı tamamlanan · Al 
tinbaşak, Tunceli, Geçit, Sansa, 

Ercan, Pekeriç, Erbaş, Karasu, 

Saptıran, Aıkale istasyonlarının 

22 / 9 I 939 tarihinden itibaren 
yolcu ve her tiirlü eıya nakli
yatına açılacağı ve balen Erzin· 
zincana kadar işleyen yolcu tren 

leriain ayni ta1 ibten itibaren Aı 
kaleye kadar devam ve Aşka-

l9den hareket edecekleri haber 
llınmıştır. 

Aydında: 

, rarnamesiyle meriyete konulan 
Türk bayrağı nizamnamesine ek 
nizamnamenin ikinci maddesinin 
A fıkrası mucibince viliyet ve 
kaza hükumet konakları ile be· 
lediyeler için Reisicumhur for· 
sunun tedarik edilmesi lizımge .. 
leceği alikadara tebliğ edilmiı
tir. 

lıan · 
Kiralık depo 

Aydın hiikümet caddesinde 
Aydoğdu mağazasının yanındaki 
bilyilk depo kiralıktır . 110 met
re murabbaı olan bu depo, ma· 

1 ğaza, kahve, lokanta olmağa 
müsaittir. Arzu edenler Aydoğ-
du mağazasına müracaat etsin
lu. 

:........ Abone ıeraiti ·····-·ı 
ı Yılhgı her yer için 6 lira. İ 

Altı aylıtı 3 lirad1r. : 
3 aylıtı 150 kuruttur. ! -

idare yeri: Aydında C. H. ! 
i P. Buımevi. i 
i gu.eteye ait yazılar içia l 
i fHI i,leri müdürlüfüne, ilin- 1 
i lar için idare müdürlütüH J 
i 'UÜra<'aat edilmelidir. 1 ........................................... ........ 

tll)tlyas aahlbl n Umum1 Netrlyat 
lfOdürü : Etem Meaılre• 

Raaıldıtı yer 
c H p Bıa••N•"' 

AYDOGDU 
MAGAZASI 

Her Nevi inşaat Malzemesi 

.. 
Söke Malmüdürlüğünden : 

Muhammen kıymeti 
Cinsi Köyü Mevkii Lira 
Otlak Akköy- Yenihisnr Kırıkiçi 1550 , 

,, Akköy Bölme 250 
,, Akköy Balat değirmeni-Dalyan civarı 80 

11 Sarıkemer· Serçin Balkan · Kelvasilbükü 106 
,, Doğanbey Tuzlakın 125 
Yukarıda yazılı beş parça otlakiyenin senelik icarları 2110/939 

taribioden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye çıkarılmııtır. 
ihalesi 23/10/939 lllrihioe ' müsadif pazartesi günll saat 15 de ya
pılacağından talip olanlarm ve fada malumat istiyenlerin SCSke 
malmüdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 12 18 (46) 

Polis beyannanieieri kclydına~ahSuS defter 
ç - =-· --=r • 


