
1. 
.._----~--------------' = * re : 1 r 4 A = =r:=:=r:t 

OçONcO YIL 
No: 662 

PERŞEMBE 
19 

I. Tetrin 1939 

idare yeri 

Aydıa 

C. H. P. 

Basım evi 

---~----------------~~~--~' 

= :: = * 
• 

5aJ1• ı 100 Para 
PAZARTESiDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi Sar.11 ı 100 Para 

A' :::;::u::; - .._ 

Hariciye Vekilimiz ~Mos.I 
kovadan hareket etti 

Sovyetlerin Ankara Büyük elçisi de ' 
B. Saraçoğlu ile beraber gelmektedir 

Moskova istasyonunda Sovyet ricali ve müttefik dev-
1 

letlerin elçileri H. vekilimizi hararetle teşyi ettiler 

Moskova 18 - Tas ajansın· 

dan : 1. 
Turkiye hariciye vekili Şük

ril Saraçoğlu, refakatinde bari· 

ket etmiştir. 
j İstasyon Sovyet, Turk bayrakla

. rile donanmııtı. Pıonda bir as· 
kert kıta hariciye vekilini se-

ciye vekileti genel sekreter 
muavini Cavat Açıkalın, birinci 
deire müdüril Feridun Cemal 
ve hususi kalem müdürü Zeki 
olduğu halde dü~ saat 18,10 
da Moskovadun hareket etmiı· 
tir. 

Türkiye hariciye vekili, istas
yonda hariciye komiserliği mu
avinlerinden Potimkio, Dekana· 
zof, hariciye gen~l sekreter 
muavini, protokol şefi, Mosko · 
va kumandanı, Türkiye büyük 
elçiıi Ali Haydar Atay, Türki-
ye bilyilk elçiliği erkim, ingil • 
tere büyük elçisi, Fransız mas
lahatgüzarı, İran bilyl\k elçisi 
Afganistan büyük elçisi, Roman 
ya ve Bulgaristan elçileri tara
fındandan selimlanmııbr. 

Şükrü Saraçoğluoa, hariciye 
komiserliği yakın ıark dairesi 
tefi ve muavini refakat etmek· 
tedir. 

Sovyetler hükfımetioio Anka
ra büyük elçisi Tiyentiyefte 
hariciye vekili Şükrü Saraçoğ
lu ile birlikte Türkiyeye hare· 

Ayancık 

Dikili felaketzedelerine 
1919 lira teberru etti 

Ayancık 18 - Ayancıkta Di · 
kili feliketzedeleri için bin lira 
toplandığı bildirilmişti Sona 
eren teberruat neticesinde 196 
lira kaza hükumet memurları 

176 lira halk ve esnaftan 1574 
lirası da Zingal şirketi memur 
ve İfçilerinden olmak üzere 
1919 liraya baliğ olmuı -
tur. Teberruat Kızılay umumi 
merkeziae gönderilmiştir. 

•••• 

B. Nazırı Çurçil 

Avam kamarasında 4 Al
man denizaltısının ba

tırıldığını söyledi 
Londra, 18 - Bahriye nazırı 

Viston Çurçil, Avam kamara-
11nda beyanatta bulunarak: 

Cuma günll 4 Alman tahtel
babirinin muhakkak surette tab 
rip edildiğini ve harbin bidaye
tindenberi 13 Alman denizaltısı 
batırıldığını ve beş tanesiniode 
ciddi ı1urette hasara uğratıldı· 
iını ıöylemittir. 

limtamıştır. • 
Türkiye haric1ye1 vekili Şuk· 

rli Saraçoğlunun, Moskovaya 
iadei ziyareti münasebetile ati
deki resmi teblığ neıredilmiştir. 

ladei ziyaret için Sovyetler 
birlığine gelmiı olan Türkiye 
hariciye vekili Ş jkrü Sraçoğlu
oun, Moskovada ikameti Sov• 
yetler birlıği ile Türkiye arasın
daki münasebetler hakkında 
Türk hükumeti ve Sovyet mü· 
messilleri derin fikir taatisine 
vesile teşkil etmiştir. 

Samimi bir bava içinde bu 
fikir taatisi, Sovyetler birliği 

ile Türkiye bükü neti arasında· 
ki dostluğu o dt ğişmez olduğu 

ve suHıu idame bahs:ndeki müf· 
terek arzuları da bir kere daha 
teyid edilmiştir. 

Şurası da tesbit edilmiıtir ki 
Sovyetler birliği ile Türkiye 
hükumeti arasındaki meseleleri 
birlikte tc~ tkik içia istikbalde de 
taması muhafaza eylemeleri ıa-
yanı arzudur. a a. 

Holanda uçakları 

Alman hava toplarının 
taarruzuna uğradı 

Amisterdam 18 - Saat 11,45 
de Holaoda tayyaıeieri hududta 
devriye gezerlerken Alman ha· 
va toplarının tarruzuna maruz 
kalmışlardır. Tayyarelere bir 
şey olmamışsa da Holanda top· 
raklarına obüs parçaları düş· 

müıtür. 
Trlgraf gazetesi hadisenin 

Berlin nezdinde protesto edile-
ccğioi yazmakradır. a.a. 

~-

Otomobil kazası 
Dün öğleden sonra Filibeli 

Rahmi ve kardeşleri fabrikası
nın yanındaki sokaktan Meh
m ~t namtodaki bir genç bisik
letle gitmekte iken belediye fen 
memuru B. Cevdetin evi o in ö · 
nündeki diğer bir sokaktan an
sızın çıkan şoför Hamdi Nazlı
nın idaresindeki 80 numaralı 
otomobil ile çarpışmıştır. Çar· 
pışmadan yaralanan Mebmedi 
şoför Hamdi hemen makinesine 
alarak hastaneye götürmüştür. 
Mehmedin yarası hafiftir. Zabı
ta vakaya vazıyed ederek tah· 
kikata başlamıtbr. 

Alman tayyareleri 
...... ". . "' . ; . ... . ..... ..... 

İngilterenin KatafJavv limanına 
hücum ettiler 

Londra, 18 - Alman tnyya· 
releri ıngilterenin HatafJaw li
manına tarırruz etmişlerdir. 

Ayron Dok zırhlısının yanıno 
iki bomba dÜ!Jmüş ve gemi ha
sara uğramıştır. İnsanca zayiat 
yoktur. 

Bahriye nazırı Çu"çil Avam 
Kamarasında beyanatta buluna· 
rak Ayrou Dok zırhlısının 1930 
mukavelesi mucbioce silahların· 

dan tecrit edilmiş olduğunu ve 
geminin mektt p ve depo gemisi 
olarak kullanılmakta olduğunu 
söylemiştir. 

Dün İogilterenin ~ark sahi
linde göruJen iki Alman tayya
resine İngiliz tayyarele ri hücum 
ederek ikisıni de denize düşür
müşlerdir. Birinin mürettebatı 

kurtarılmıştır. İngiliz avcı tay
yare1eri üsl~rioe dönmüştür. 

Ocak kongreleri 
Aydın merkez kazasına bağlı 

Yukarı kayacık, Karaköy, Bak
lacık ve Keoker, Kalfaköy, Ge· 
reniz Parti ocak kongreltrı ya· 
pılrnıştır. 
Kayacık ocak idare heye· 

tine: 
Salih Gedik, Süleyman Yar 

ve Ramazan Gedık. 
Karakö.Cf, Bak/acık Kenker 

semt ocağı idare heyetine: 
Ali Gökyaprak, İzzet Uçar ve 

Salih Yazar. 
Kal/aköy ocak idare heye

tine: 

Cephe Tebliğleri 

Mehmet Gamsız, Hüseyin Çe
tin ve A.h Kara Gereniz ocak 
idare heyetine Yusuf Yılma z, 
Şakir Aydın, Şerif Alı Arsl .. n 

' seçiJmi~lerd r. 

Garp cephesinde: 
Bu sabahki Fransız resmi 

tebliği: 
Gece _iki tar .. flan temas un

surlarının faaliyeti ile geçmiş, 
tuzakl~r kurulmuş baskınlar 
yapıloııştır. Düşmanın gerisinde 
yollarda ve demiryollarında bü
yük faaliyet vardır. 

Havas ajaosı da askeri hare· 
kat hakkında Atideki izahatı 

vermektedir. 
Mozcl ve Sarrn şarkında ya

pıl a n iki büyük Alman taarru

zunun mahiyeti şudur: 
Taarruz büyük bir as'{er i ha· 

rekit değıl sadece t<masın de· 
rinleşmesidir. 

Taarruz topçunun kuvvetli 
hareketi ile başlamış muhare
beye tank ve tayyare iştirak 

Köylüye kömür 
Ve odun ruhsatiyeleri 

veriliyor 
Kış mevsiminin yaklaşmı~ ol· 

ması hasebiyle balkın mahrukat 
ihtiyaçlarını vaktinde temin e-

debılmeleri için orman idaresin

ce lizımgelen tertıbat ahnm1ş 
ve müracaat eden köylüleriu 

muameleleri ikmal edilerek kat
iyata izin verilmeğe başlanmıı· 

hr. 
3444 sayılt orman kanununun 

birinci maddesi mucibince or-

m~lar içinde vey ormanlara 
10 kilometre mesafe dahilinde 

oturan ve geçimlerini oduncu
luk ve kömürcülükle temin e,
den köylülerin izin almak için 
orman idaresine müracaatta ça
bukluk göstermeleri hem kendi-

leri ve hem de memleket için 
faydalı olur. 

Halkevi spor ko .. 
mitesi toplandı 
Halkevi spor komitesi azala

rı duo akşam Halkevi salonun-

da toplanarak inhilal eden ko· 
mite azal ığına B. Asım Aydınoğ
lunu ıeçıniştir. 

ettirilmiş değildir. 

T d&rruza 6-7 fırkanın iştirak 
ettiği pek muhtemeldir. 

Bu fırkalar bütün kuvvetle· 
rini kullanmamışlar sadece bir 
kaç hücum bölıiğü çıkarmakla 
iktif .1 etmişlerdir. 

Taarruz eden kıtaat Fransız 

mukavemet bath önüne '?'elince 
hemen durdurulmuştur. Alman
ların p "k ağır zayi t vermedi ği 

aske i mahafilde söylenmekte· 
dir. Fransız zayiıth pelt cuzidir. 

D ın akşamki Fra nsız re mi 
tebliği: 

Cephenin heyeti umumiyesin· 
de muhtelıf hareketler o'muş 
ve bRzı nok t .. 1arda şiddetli pi· 
yade muharebelerine rağme n 
dün skbahtnberi vaziyette bir 
değişiklik olmamıştır. 

a.a. 

Mimar Profesör 
Egli Aydında 

Mimar profesör Egli evelld 
gün hava kurumu binasın ı göz
den geçirmek üzere Aydına gel
mişti Profe•ör Egli Belediye 
reisimizle birlikte dün vilayet 
makdmını ziyaret etmiş ve Ay
dının ımar planı üzerinde vali
mizle faydalı bir konuıma yap· 
mıştır. Bundan !sonra Cumhuri~ 
riyet meydanını, pazar yerini, 
ı;a ntıral garaj yerini, Halkevi 
biuası yerini, parkı, meydanları, 
Pınarbaşı, llıcabaşıoı, asri me· 
zarlık yerioi, spor sahası, top 
yatağı yamaçlarını ve sair yer· 
leri gezerek tetkik etmiştir. Be· 
lediyeden imar işile alakalı bazı 
haritalar raloııştır. 

Haber aldığım11a göre imar 
planının detay projeleri üzerin
de Belediyenin profesör Egli ile 
bir anlaşma yapması düşünül
mektedir. 

Profesör Egli Deniz\i vilayeti 
kaznlarının imar planlarıoı yap-

• mak üzere d ün Aydından De· 
nizliye hareket etmiştir. 

->=--: ~-

Yangın 
Dün öğledeosoora saat 15,30 

da kepezin arka sırtlarandaki 
zeytinl.klude kuru otların tu · 
tuşmasiyle bir yangın çı k mışsa 
da belediye itfaiyesi yetiıerek 

. sirayetine ve büyümesine mey
da1• vermeden söndiirmüştilr. 

Bu kon~relerin akabindı: yeni 
seç ıleo idare heyetleri kendi 
aralarında yaphkları toplantı· 
larda rei slıer ini seçmişler ve va• 
zifeye başlamışlardır. 
Kayacık ocak idare heyeti 

reisl ığioe Salih Gedi k, 
Karaköy Baklacık semt ocağı 

idare h~yeti reisliğine Ati Gök 
yaprak, Kalfaköy ocak idare 
heyeti rtidiğioe Mehmet Gam-
sız ve Gereniz ocak idare he· 
yeti rei sliğine de Yusuf YıiDJaZ 
intihap edilmiştir. 

Bu akşam Zeytınköy ve An
ba •cık köyle rioio ocak kongre
leri yapılacaktır. 

~-

Dikili f ~laketze
deleri için ' 

Aydın Kızılay merkezine 
yapılan teberrular 

Lira K. 
428 36 E\'velki yekun 

1 40 Gazi paşa okulu S. 2 
ve 3 talebesi 

68 00 Karapınar nahiyesinden 
kızılay şubesi eliyle 

24 55 Koçarlı merkez nahiye
sinden muhtar M. Ço
ban eliyle 

5 00 Kadri Heplevent Gün
doğdu ticaretanesi mü· 
dürü 

1 00 Sabri Öke Nauman ti-
caretanesi müdurü 

5 00 Bir vatandaş 
S 00 Vehpi Aydınher sebzeci 
1 00 Aziz B ikan saatçi 

10 00 Bosnalı Ahmet Sabuncu 
oğlu tüccardan 

2 50 Deri tüccarı Osman mah 
tumu Ahmet Derici 

5 00 Lütfi Taşkın kereste 
tüccarı 

10 00 Ömer muharrem sabun 
fabrikası 

1 00 Mehmet Erçelik fırıncı 
20 00 Halim Avsın fabrikatör 

S 00 Ahmet Nabi Koçak tüc 
cardan 

1 00 Ahmet Güntürk arabacı 
1 00 Fadıl Atuman lzm=r i

kinci kordon No. 144 
S 00 Ahmet Nuri Şakiroğlu 

tüccardan 
50 İbrahim Ayetoğlu Ka· 

dıköylü 
2 50 Bakkal Mustafa Karan· 

fil 

602 81 Yekfın 

-- -·- ~.,., . - . . ~~~· ... . ... . -
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• • K zanç vergısı 
Kanununun üç maddesinin tatbik 

şekli tesbit edildi 
Ma\iye Vekftleti , kezanç vergisi kanununun 79, 80 ve 81 inci 

maddelerinin tatbik sureti b:ıkkında alakalılara bir tamim yapmış· 
tır. Vekalet bu tamiminde, idi ve huııusi şirketi rde ortakların 
her birine ayrı ayrı r uh11at tezkeresi verilip verilmiyeceği; ruhsat 
tezker t. Sİ ve vergi karnesi harç ve zamlarını kanuni müddeti için· 
de ödiyerek damga pulu bedelinden kurtulmak maksadiyle ruhsat 
tezkeresi ve vergi karnesi almıyanlar hakkın da ne suretle mua· 
mele yap •lacağını bildirmiştir. 

Alakalıl arı olan bu tamimde diyor ki : 

- Muvzuat ımızde hükmi ıahsiye- ce 15 kuruşluk pul talep edile· 
ti haiz ticaret şirketinden baş- rek, bu pulun ve barcın tediye 
ka hususi ve adi olmak üzere edildiğine dair olan makbuzun 
daha iki nevi şirketin mevcu· tahakkuk kısmına göndrilmesi 
diyeti kabul edılmiştir. Hükmi ve tahakkuk dairesince ruhsat 
ıahsiyeti haiz olmıyan bu nevi tezkuesinin derhal tanzim edi-
şirketlerin mahiyet ve sureti lerek mükellefe verilme:si ve 
teşekkülleri Ticaret kanununun makbuz tarih ve numarasının 
518 inci ve borçlar kanununun da tezkere ve karnelerin aslile 
520 inci ve müteakip maddele- dip koçanına ve ruhs t tezke-
rinde gösterilmiş ve kazanç ver· relerinde de yeni kazanç ver· 
giai bakımından müstakil birer gisi defterlerir.e ait 5 numaralı 
mükellef addedilerek 2359 nu- tarifnamenin 12 inci maddesin-
marah kanunun dördüncü mad- de zik r edilği üzere tarh de"fte-
desinin birinci D fıkrasında bu rıntn ait olduğu sütunlarına 

şirketlerde vergi mükellefinin, kaydedilmesi, 
şirketi idare eden şahıs olduğu b) Kanuni müddeti içinde ruh-
tasrib edilmiştir. sat tezheresi veya harçlarını 

Bu itibarla hususi ve adi tir· yatırmamış olan mükelleflerin 
ketlerde şirketi idare eden şa- 85 inci madde mucibince yapı-
hıslar, şirkete muzaf olarak lacak zammile birlikte harçları· 
vergi ile teklif edilmekte oldu- nın derhal tahakkuk ettirilerek 
ğuodan şirkete ait olmak üze- berayı tahsil tabailita verilme· 
re ancak bir ruasat tezkeresi si ve cezalı harçların tahsili 
almak mükellefiyet ve mecburi- sırasında 15 kuruşluk pul da 
yetindedir. Şirketi teşkil eden alınarak tezkere veya karnele-
ıabıslarıo şirketin iştigal mev- rinin tanzim ve kendiletine tev· 
zuu dahilindeki faaliyetlerinden diinin temini ve köylerde olan 
dolayı ayrıca vergi ile tel.lif bu gibi mükelleflerin tezkere 
edilmeleri nasıl mümkün değil- veya karnelerinin veridat daire· 
sc, ruhsat tezkeresi almak hu- since izhar ve re~mi mühürle 
ıusunda da bir mecburiyetleri temhir ve imza olunarek zimmet 
yoktur.' mukabilinde tahsildarlara vuil-

Bioaenaleyh hususi ve adi şir- mesi ve on bef kuruşluk pul 
k~t halinde çalışanların şirket ve ayrıca fotoğraf alınarak 
namına bir ruhsat tezkeresi al- karoe ve ruhsat tezkerelerine 
malan kafi olup şeriklerin ay- ilsak ve tahsildar tarafından 

rı ayrı ruhsat tezkeresi almala- resmi mühür ve imza ile tasdık 
rına lüzum yoktur. olunuktan sonra mükelleflre 

2 - 2395 numaralı kanunun teslim edilmesi icap eder. ,, 
79 ve 80 inci maddelerinde mil- - ==-
kelleflerin ruhsat tezkeresi ve 
vergi karnelerini kanuni müd
deti içinde almak mecburiyetin
de oldukları tasrih 81 inci mad
dede bu müddetler tayin ve 82 
inci maddede de ruhsat tezke
resi ve vergi karnelerinin mu
ayyen harçlar mukabilinde ve- • 
rileceği beyan edılmiştir. 

Bu hükümlere ~öre mükellef· 
lerin ruh!at tezkeresi ve vergi 
karnesi harçlarını ödemeleri a · 
kabinde tezkere veya karnele· 
rinin de verilmesi lazım gelmek-

tedir. Bu liarçları kanuni mud 
deti içinde ödemiş o!ao mükel
leElere ruhsat tezkeresi veya 
vergi karnelerin in verilmemiş 

olması mükellefe atfedilecek bir 
kusur değildir. Bu itibarla ruh-
1at tezkeresi ve karne harçları 
ödendiği halde tezkere ve kar-
nelerini almamış olan mükellef
ler namına 85 inci madde mu
cibince cezalı harç tahakkuk 
ettirilemez. 

Biaaenaleyh : 

Nazilli Bele diye Reis
liğinden: 

Nazilli belediyesince şehrin 

1/2000 mikyası. imar haritaıı 
mevcut aşağı Nazilli kısmının 

111000 mikyaslı teniye münha
ııili haritasile meskun ve gayri 
meskun 120 hektarlık sahasının 
11500 mikyaslı hali hazır ka· 
dastro haritctlarının alım işi 

2490 No.lu kanun hükümlerine 
göre bu kerı e açık eksiltmeye 
konulmuştur. Bu işin bedeli keş
fi 3000 liradır muvakkat temi
nat 225 liradır. Eksıltme 17/10/ 
939 dan 6/11/939 pazutesi gü 
nü saat 14 de Ndzilli belediye 
binasında belediye . encümeni 
tarafından yapılacaktır. İstekli
ler tayin edilen gün ve saattan 
bir saat evel Nazilli belediye 

reicıliğine müracaat eylemtleri 
lazımdır İstekliler bu işe benzer 
iş yaptıklarına dair almış olduk 
ları vesikalara istinaden ihale 
tarihinden 8 gün evel alınmış 

ehliyet ve 939 yılın J ait ticaret 
odası vesikalarını ibraz etmek 

14.YDIN 

Bugün ismi ~en çok geçen ~emleket -
FiNLANDiYA 

Mukadderatı, günün mesele
leri arasına giren memleketler· 
den biri de Finlandiya olmuştur. 

Bu memlekete, binlerce göl 
diyarı deyince, biç ,aşılmasın ) 
Zira bugüne kadar Finlandiyada 
heoüz 30.000 göl sayılıp teabit 
edilebilmiştir. Daha da sayılıp 
bu rakama il 1ve edilecek bin· 
lerce göl var. 

Toprak büyüklüğü, Romanya 
kadar olan Finl1tndiyanıo, nüfu · 
su 4 milyooa yakındır. 

Finlandiyalıların, "Suomi"admı 
verdikleri memleketlerine ta biat 
sonsuz zenginlikler bahşetmiştir. 
Bu memleketin hususiyetlerinden 
biri de, bir kaç büyük şehir mlis
tesna, evlerinin ahşa p oluşudur. 

Finlandiya, hırsız nedir bil
miyen bir memlekettir. Bir şe
hir veya kasabaya gidiniz; çan
ta veya bavulunuzu bir yolun 
kenarına bırakınız. Ondan son
ra, işiniz•, gücünüzü görmek i
çio, saatlerce dolaşıp 'eri geli
niz. Bıraktığınız eşyayı olduğu 
gibi bulursunuz. · 1 

Finlandiyalılar, misafirperver- ı 
likte de eşsizdirler. Anlaşılan, 

bol olduğ11 için, mevsiminde mi- 1 

safire kahve yerine kremalı çi
lek ikram etmek adetleridir. 

Finlandiyalılar, sessiz ve çe
kioken insanlardır. Bir gün, bu 
memleketi gezmeğe gelmiş olan 
bir kaç yabancı ıeyyab, bir 
trende yolculuk ederken, kendi 
aralarında gülüp ıakalafıyorlar
m ı ş. Bir müddet sonra, fınlan
diyalı yolcuların kendilerini sar· 
hoş sandıklarını öğrenmişler. 

Fiolandiyadaki meçim müca· 
delesioin de kendisine mahıus 
hususiyetleri vardır. ilan sfitunu 
vazifesini ağaçlar görmektedir. 
Bundan dolayı, bir ağacın göv
desine muhtelif partiler, seçim 
mücadelesine ait fişlerini sıra 
ile biri birinin altına asar. Te
zahilrler yapılmaz. 

Üniversiteliler, İsveçliler gibi ' 
( bay ve bayanlar ) geniş kenarlı 
beyaz şapkalar taşırlar. 

Ankarada bir gazete aldığı· 
nız zaman, bu gazetenin Fin
landiyadaki bir ağacın bir par
çası olduğu ihtimalini düşün
mekte biç tereddüt etmeyiniz. 
Finlaııdiyanın en büyük zengin
lik ve ihracat kaynağı orman
larıdır. Ondan sonra, tereyağı 
ve yumurta gelir. 

Fiolandiyanın endüstri merke
zi Tamperedir. İkincisi de, 1905 
te kurulmuş olan Lahti şehridir. 
Labti, radyo istasyonu ile meş· 
burdur. 

Finlandiyanın nam vermiş hu· 

susiyetlerinden biri de, "Sauna,, 
dedikleri hamamlarıdır. Finlan-

diyalı her köylünün bir "Sauna,, 

sı olduiu ilbi, kasaba ve şe
hirlerde müteaddit büyiik usa. 
una,, lar vardır. Sauna, bir ne· 

vi buhar kiirüdür. Köy ve ka

sabalarda, her cuma ertesi ve 
bazan da çarşamba günü Sau 

nanın ocağı saatleıce yakılıp 

kızdırılıyor. 

Kıvamını bulduktan sonra, oca· 
ğın bir deliğinden, hareretin 
şiddetinden nar gibi kızarmış 

olan taşların üzerine kaynar 

sular dökülüyor. Bundan sonra 
kür baılayor: Yakıcı bir buhar 

içerde topladmıı olan çıplakla .. 
rın vücutlarını sta~oz gibi kı-

zartıyor. On dakikadan fazla 
dayanılmıyan bu kürden sonra 

koıup civa daki göllerden biri· 
te atlayorlar. 

Fiolandiyada bütün kasaba 
ve şehirlerin, biri isveçe, o biri 

finlaodiya dilinde olmak ilzere 
iki, adı vardır. Fakat finlaodi-

yalı daima Helsinki dem , ği 

tercih eder; Helsinkfors demez. 

Abo (Finlandiya dilinde: Tur 
ku) şehrinde, hususi sermaye 

ile açılmış iki, Helsinkide de 

devletin bir üniversitesi vardır. 

Her üçünde de tedrisat İsveç 

dilinde yapılmaktadır. Bu gün 

istik bati ne olacak diye ıorul • 
makta olan fıdlandiye istiklali- · 

ne kavuşalı bir çeyrek asır bi· 
le olmamıştır. 

Hi. Tu. 

Vilayet Daimi Encü
meninden: 
Bozdoğan kazasında hususi 

idareye ait eski medrese bina· 

sının mülkiyeti artırmaya konul· 

mu,tur. 

Taliplerin % 7,5 teminat ak
çelerile birlikte 27 I 10 / 939 ta

rihli perşembe gilnü saat onbeş 

de vlliyet daimi encümeninde 

hazır bulunmaları ve fazla ma 

li'ımat almak istiyenlerin her 

gün vilayet daimi encümen ka

lemine müracaatları ilan olunur. 

11 15 19 24 (44) 

lmtıya:r. uhlbl ve Umumt Neıtrlya\ 
Müdürü ı Etem MendrH 

AHıldıtı yer 
C U I' Raeım••I 

Aydın Defterdarlığından: 
T 'ııkı•ctil :ı.f, kı) oıo•U 

Lira K. Lira K . 

90 00 1200 00 
30 00 400 00 
22 50 300 00 

2 35 20 00 
o 70 9 00 
2 35 28 40 

Cinai 

Değirmen 

Değirmen 

Dükkan 
10 ağaç zeylin 
3 ağaç zeylin 

Arsa 146 metre 

Mevkii 

Köşk nahiyesi geriz başı 
Köşk nahiyesi kaçak köyü 
Aydın veysi paşa mahallesi 
Aydın dibekli harım 
Aydın kemer mehalle~i 
Aydın mesudiye mahallesi 

Yukarırla cins ve vevkilerile muhammen kıymetleri yazılı gayri 
menkullerin mülkiyetleri 15 110 / 939 tarihinden itibaren 16 güo 
müddetle 31110/939 salı günü saat 11 de ihale edilmek üzere a-

a) Ruhsat tezkeresi veya ver
gi karnesi harçlarını vaktinde 
ödemek üzere müracaat eden 
mükelleflerden tahsilat id aresio· 

mec !>uriyetindedirler. çık artırmaya konulmuştur. Taliplerin yüzde 7,5 t eminat akçasilc 
18 23 28 2 (55) defterdarlığa müracaatları ilin olunur. 1.5 19 22 27 (52) 

1 

SAY& ı 6 2 

RADYO 
PERŞEMBE 19/10/939 

ANKARA RADYOSU 

1 

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

12.30 Program ve memleket 
ıaat ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.SO Türk müziii 
1 - Mahmut Karındaş ve Sa 

di Yaver Ataman Halk türküleri 
Çalanlar: Fahire Fersan, Re

fik Fersan, Vecihe. 
13.30 14.00 Müzik ( Karışık 

program PJ.) 
18 00 Pro2ram. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

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

kestrası ) 
19.00 Konuşma. (Ziraat saati) 
19.15 Türk müziği. (fasıl b'.e

yeti) 
20.15 Konuşma ( Doktorun 

saati ) 
20.30 Türk müziği 
Çalanlar: Vecihe, Fahire Fer 

san, Refik Fersan 
1 - Okuyan Semahat Özden· 

ses 
1 - Bayatiaraban ı:>eırevi 

2 - Lemi • Bayatiaraban ıar 
kı (Bakasız hüsnün gfinnme a• 
nına) 

3 - Refik Ferıan· Hicar şar 
kı ( Geçti rüya gibi) 

4 - Şemsettin Ziya - Hicaz 
ıarkı (Olalı ben sana bende) 

S - Refik Fersan • Taabur 
taksimi 

6 - Mustafa Nafiz· HOzzam 
(Gönlüm nice bir ~enden uzak 
günleri saysın) 

2 - Okuyan Melek Tokg6z 

1 - Rahmi bey· Hisarpuaelik 
ıarkı ( Bir nevcivansıo) 

2 - Rahmi bey • Hisarpuıe
lik ıarkı ( Dilde artık kalmadı) 

3 - Selahattın Pınar ~ Kar· 
uğar şarkı ( Kalbimi ayağına 

atsam) 

4 - Osman Nihat - Knrdili 

şarkı (Kaç yıl yiireğim) 

21.15- Müzik ( Küçük orkeı· 
tra Şef : Necip Aşkın ) 

22.00 Memleket saat ayarı 

22 00 Ajans, ziraat, esham, 
kambiyo - nukut borsası (fıyat). 

22.20 (Küçük orkestra - Yu· 
kardaki programıo devamı) 

22 35 Müzik ( Cazbant Pi. ) 

23 25 23.30 Yarınki program 
ve kapanış. 

Vilayet Daimi Encü
meninden: 

Hastanenin ihtiyacı olan 70 
ili 90 ton Gölhisar maden lcö-
mürü 27 /10/939 tarihli perşem

be günü saat onbeşte ihale e

dilmek üzere 20 gün müddetle 

eksiltmeye konulmuştur. Talip

lerin yüzde 7,5 teminat ak9ele

rile sözü g,eçen günde Viliyet 
Eeocümeninde hazır bulunma-

ları fazla malümat almak isti-

yenlerin her gün daimi encümen 

kalemine müracaatları ilin Qlu

nur. 11 15 19 24 (43) 
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