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Basımevi 

Sayısı : 100 Para P.AZARl"ESIDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESİ Sayısı : 100 Para 

Büyük Millet Meclisi ı Tütün piya~ası 
Mazhar Germenin reisliğinde toplandı1 BİR KANUNUEVELDE_ AÇitACAK 
Pazarlıksız satış hal<kındaki sualin cevabı 1 icaret 
Vekilinin talebi Üztrine 15 gün sonraya bırakıldı 

Fransızl · r Bu sene memleketirııizden yüz milyon 
franklık tütünj satın alacaklar 

Ankara, 27 - Büyük Millet 
Meclisi bugün doktor Mazliar 

Germenin riyasetinde toplanmış 
br. Celsenin açılmasını mütea
kip sözalan Ticaret Vekili Naz
mi Topçııoğl~, İstanbul mebusu 
Riza Tariian arkadaşımızın pa· 

zarlak!lız sataf hakkında Dahi· 
liye ve Ticaret Vekaletlerinden 
sordukları şifahi sual üzerine 
Dahiliye vekilinin seyahatte ol- 1 

duğıından ve bendeniz de çok 

işler karşuında henüz kanunu 
tetkik edemedim. 15 gün tehi
rini rica ederim demiı ve Ti· 

caret vekilinin bu talebi kabul 
edilmithr. 

Bunu müteakip• Meclis Riyll1!' · 
seti cumhur: ve BDyük Millet 
Meclisi bütçelerine munzam tab 
aisat ilavesi hakkındaki kanun 
layihasını kabul dmittir. 

Meclis ça,.ıamba gilnfi topla
nacalıttır. 

Ankara, 27 - Ticaret vekili ı 
8. Nazmi Topçuoğlu 22 son teş
rinde ajansımıza yaptığı beya· 
natta tütün piyasasının kaoun
evelio birinci cuma günü başlı· 

ya.cağını ve o zamana kadaı 

müstahsilin menfaatini temin iç'n 
icap eden tedbirlerin alınacağı
nı tebarüz ettirmişti. 

I Haber aldığımıza göre bu ted 
birler cümlesinden olmak üzere 
Fransız rejisi hlrafmdan her se-

Sovyet Rusya-Fin hudu-ıDahiliye_y~kilimiz 
d d • b • h eli Hataydan Adanaya geldi 

un a yenJ Jr a se l Adana, 27~ahi;iye Ve- 1 

kili Faik Ôztrak dün refakat- 1 

Sovyetler Fin arazisinden yapılan 
topçu ateşinden üç Kızıl askerinin 

öldüğünü iddia ediyorlar 

1 l !erinde vekalet müsteşar mua- , 

1
-vini ve hususi le alem müdürü ol 
duğu halde Adanaya gelmişler-

! lerdir. Vılayet hududunda vali 
tarafından karşılanan B. Faik 

Öztrak Adana . garında da Be
lediye reisi, askeri mülki erkan 

ne dört buçuk milyon frank gı

bi ciizi bir mikt.ar mübayaa edi

len T~rk tütününden bu sene 

100 milyon fraoklık tütün mü

bayaasına karar verildiği Tica

ret vel<aletiodea bildirilm:ştir. 

İngilizler daha çok mikyasta 

tütün almak içia karar vermek 

üzere oldukları \'e bu karar:ıo 

p~k yakında ç .kacağı Qmit edil · 

mekte olduğu hildirilmekt~dir. 

İtalya - Holanda 

Arasında bir ticaret mu
kavelesi imzalandı 

Roma, 27 - İtalya iJc Ho
landa bükümetleri arasında bir 
ticaret anlaşması imza edilmiş
tir. Bu anlaşma ile her iki ta
r .. ftan eşya mübadelesi kooten 
jınları faıJalaştırıJacaktır. Ez
cümle İtalya daha fazla olarak 
sun'i ipek ihraç edecektir. 

. ..;~ 

1 

1 

C. H. P. --
Vitayet idare heyeti 

C . H. P. vılayet idare beyeti 
düo, Pcntimiz Denizl i bölge mü · 
fettişi Mardin mebusu doktor 
Riza Levend'ın başkanlığında 
toplanmıştır. Bu topl antıda dok 
tor Riza L'!veod vilayetimiz Par· 
ti ve Halkevleri teşkilatının tef 
tiş neticel. ri hakkında malümat 
ve talimat vermiştir. 

Bundan sonra • ilayet idare 
heyeti par ti müfettişi buzuriyle 
reb B. Etem Mı:ndresin reisli
ğinde toplanarak parti işl.!ri ü
zerinde müzakerede bulunmuş
tur. 

·-~-

C. H. P. kongreleri 
Aydın merkez kazasının Köşk 

nahiye kongreıi pazar günü ve 
Koçarlı nahiye kongr~si de dün 
Köşk ve Koçarlı Parti binala· 
rında yapılmıştır. 

Köşk kongresinde merkez ka 
z:ı idare heyeti :tzasınd~n Asaf 
Gökbel ve Mu~tafa Güven ve 
Koçarlı kongresinde de Nail 
Ergun hazır bulunmuşlardır. 

Çalışma raporları ile hesap 
bülisaları ve 940 bütçeleri u
mumi heyetçe tetkik ve kabul 
edilerek ocak kongrelerinden 
geien dilekler okunmuş ve bun 
lara ilave edilen yeni dıleklerle 
b:raber kaza kongresine gön· 
derilmeleri kabul edildikten son 

Moıkova, 27 - Leniograd 
askerlik mıntakaıına 26 ikinci 
teşrin gilnil Fin arazi9ioden top
çu ateşi yapılmıt ve 3 Kızıl as 
ker ile bir mubıdız almüş ve 4 
Kır.ıl asker, 2 muhafız ve bir 

sunoo hododun 25 kilometre ıre
risiae çekilmasini istemeleri Hel
sinkide büyük bir heyecan tev .. 
lit etmiştir. Siyasi mahafilde 
Sovyeilerin talebi kabul edildiği 
takdirde Biporiyi himaye eden 
istihkiınlarm terki icap etmek
tedir. 

Parti ve Halkevi azaları ile ka
labalık bir halk tarafmdan kar · 
tılaamışhr. Bir askeri kıta se
lim reımini ifa etmiştir. 

Pamuk fiyaleri 
yükseliyor 

1 ra idare heyetleri intihabı ya
pılmıştır. 

.. ihtiyat zabiti yaralanmııtır. 
Leaingrad ,.ıkerlik mıntakaaı 

erkinı\ıarbiye reisi mahallinde 
tahkikat yapmağa memur edil
mittir. 

Hariciye komiıeri Molotof, 
diln akşam badiıe dolayııile 
Finlandiya elçisine l.ir nota tev
di ederek Fin kıtaatanı hudut
tan 25 kilometre geri çekilme
ğe davet etmiştir. 
, Notanın ültimatom mahiye
tinde olmadığı bildirilmektedir 

Finlandiya hükümeti tahkikat 
yapılmasını memnuaiyetle kabul 
etmiştir. a. a. 

Helsinki, 27 - Neşredilen 
resmi bir tebliğde : 

Fınlandiya topçularıoıa ayın 

26 sında hiç bir topçu ateşi aç
.,...IDamış oldukları bildirilmektedir. 

Sovyetlerio, Finlandiya ordu-

Kasaplı\ hayvan 
ihracı için 

.--e:cıs--

Bazı Vanan tüccarları 
f zmire gc idi 

lzıuir, 27 - Kasaplık hayvan 

ihracabnın serbest bırakılmuı 
üze rin~ Yunanistandan bazı tüc 

carlcı r İzmire gelmiı ve hayvan 
ibr~c\lt tacirlerile temasa baş

lamışlardır. 

Y 11 başına kadar Yunanista na 
100 bia baş hayvan ihraç edi
leceği t mio 1 edilmektedir. 

• 

Ayni mahfillerde notanın ül
timatom mahiyetinde olı.rıadıiı 
ve müzakere! kapısının açık bı
rakıldığı söylenmektedir. 

Fiolandiyaoıo Moskova orta 
elçisi, notayı tevdi eden harici
ye komiseri Molotofa notayı bü
kümetiae fülai edeceğini ve 
cevap alır almaz bildireceğini 
söylemiştir. a. a. 

Londra, 27 ( Radyo ) - Hel 
siokiden bildıriliyor : 

Finlandiya hariciye nezareti, 
sıkı bir tatıkikat neticesinde 
Finlandiya topçuları t.ı.rafındao 

4 Sovyet askeri öldürüldüğü 
bakkınd .. ki Ru, iddıalannı tek· 
%İp etmekteClir. Likiu RHların 1 

kendi havan toplarile talim yap· 
makta olduklarını da bildirme~ • 

• ı~:~iliz imparatoru J 

Al .h .. 1 
1 

man ı raca.tının )musa-
dere e<Hlmesi hakkındaki 

1
. karar.nameyi tasdik etti 

Loodra, ( Radyo ) - Büyük 
Biritanya •imparatoru -Alhncı 
Corç, şurayıdevlet içtitnaında 
deniz yolile yapılan Alman ih
f8C8hoın lngiltere tarafınClan 
müsadere edileceği karannan 
tatbik edilmesini irade b.._yur
muşlardır. 

Bu ferman yarın neıredilecek 
ve bir kaç .gün sonra tatbik e
dilecek ve bül<.ümetlere · bu 'hu-
ısusta 1 etr4fltea•izahat •erlJecek-
tir. a. a. 

• 

Dahiliye Vekili yanında parti 
ve Halkevi reisleri olduğu hal
de yeni yapılmakta olan Halk-

evini iezruiş ve şerefine Ad •Da 
kulilbünde verilen ziyafette ha· 
zır bulunduktan sonra Atatürk 

parkına giderek Atatürk anıtı
na bir çelenk koymuştur. Müte-

abiben yeni yaptlmakta olan 
sulama kanallarını teftiş etmiş
tir. 

Bay Faik Ôıtrak memleket 
ha5tanesioi ziyaret ettikten son· 

Pamuk fiyatleri günden güne 
büyük bir tereffu göstermekte-
dir. K'.o~arlı kooperatifi tara· 
fından müzay deye çıkar.lan i· . 
ki yüz bin kilo k~zanın beber 
kilosu müzayede neticesinde a· 
lıcılar tarafından 19 kuruş 16 

. paraya kadar çıkarılmış ise de 
Ziraat Bankası umum müdür
lüğü veriltn- fiııti layık had gör-
mediğinden ihaleyi tasdik et
memiştir. 

Ziraat Bankasıoın bu hare
keti' p~muk fi yatleri üzeri o de 
büyük ümitler olduğunu sröster
mektedir. 

• 

Köşk nahiyesi idare heyetine 
Mehmet Sezer, M hir vural, 
Nuri Köşklü, Fuat Çimen, Ha
lit Sezer. 

Koçarlı nahiyesi idare heye· 
tine Mehmet Yunus, Ahmet Şa 
hinci, Mehmet ÇobanoğitJ, Ha
san, Ahmet Konya intihap edil 
mişlerdir. .. 
~ 

C. H. P. 
Kaza kongreleri 

Bozdoğan kaza kongresinin 
19/ 12/939 salı ve Nazilli kon
gresinin de 21112/939 perşembe 
giinü yapılacağı ha ber alınmış· 
tır. ra Halkevinde öğretmenler ve 

Adana gençliği ile görüşmüştür. 

D.abiliye vekilimız Seyhan vila· 
yeti kaza kaymakamlariyle bir 
içtima yaparak memleket ihti-

inhisarlar idaresi 
yaçları etrafında bir görrşıne 
yapacaktır. 

Dahiliye vekilimiz P" k muh· 
temel olar.ak Tarsus ve Mersini 
de ziyaret edecekttir. 1 

~ 1 

Tokat ve Bolu da j 

kar yağıyor 
Bolu, ·27 -- Bir kaç gündür 

devam eden yağmur dün gece 
kara çevirmiştir . Kar hali de· 

vam etmektedir. Yerde beş san 
tim kar vardır. 

Tokat, 27 . - Bir kaç gilndür 
Öevam eden yağmurlardan son 
ra aabah• k•rtı kar yağmağ.a 
başlain!thr. FıaıMlaıız yağmakta ~ 
olan . kar her tarafı kaplamıştır 

Müstahsilden b~şyüz yetmiş bin kilo 
hurda satın alacak 

inhisarlar idaresinin Paşabah
çe alkol fabrikası ihtiyacı için 
incir mıotakahırıodan her sene 
mühim miktarda hurda satın al· 
dığı ve bu . .suretle incjr müstah
si'lc· ine b ~yük yardımla~da bu· 
luoduğu malumdur. 

BJJ sene de inhisarlar idaresi 
müstahsilden fabrikalar ihtiya
cına yetecek k3dar hurda sa ın 
almış olmasına rağmtn dünya 
vaziyeti sebebile barice ihracat 
yapılam1tma4'ı yüzünden müstah
sil ellnde külliyet~i miktarda 
hurda incir kalmıştır. 
Öğrendiğimize göre parti vi

liY,et idare heyeti tarafından 

Yt'Plli>• te~ebbüs neticesi olarak 

vaıiyeli yeni baştan tetkik eden 
Gümrük ve İnhisarlar vekaleti 
fabril<anın ihtiyacı olmamakla 
beraber sırf incir müstahsillerine 

karşı cumhuriyet bükümetinio 
bir yardımı olmak üzere vilaye
timiz müstahıtilinin elinde mev-

cut bulaman hurdalardan 570 
bin kilosunun daha !:atın alın-..._ 
masını tensip etmiş ve mübaya-

aya başlanmasına emir vcrpiği 
parti genel sekreterliğinden vi
llyet idare heyeti reisliğine bil
diri miştir. 

Bu haberi iocir mlistahsillc
rine müjdelemekle sevinç du
yarız . 

• 
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YOZ ı 2 

Orta t hsilde 
in işaf 

" Her vilayet merkezinde 
ve orta tahsili memlekete 
yaymak esası gözetilerek icap 
eden kazalar mıntakalarında 
orta okul bulundurmak lü
zumuna kaniiz. Orta okul
lardan Jzak muhitlerdeki va
tan çocuklarının huzur ve 
emniyetle istifadelerini temin 
için talebeyi gece ücretle ya
tıracak teşkilat yapmağa ça
lışılacaktır. Bu okullarda 
mmtakalarile münasebeti o
lan mesleki malumat veril
mesine itina olunacaktır. ,, 

Cumhuriyet Halk partisinin 
beşinci büyük kurultayında ka
bul olunan proğramının maarifi 
alakadar eden kısmından orta 
tahsile ait yirminci maddesini 
aynen yukarıya alıyorum. 
Proğramın esas gayesi olan 

" orta tahsili memlekete yay
mak ,, hususunda e1de edilen 
müsbet neticeyi, Aydın O rta 
mektebini ele alarak tebarüz 
ettirmek fikrindeyiz. 

Geçen ders yılında, vilayetin 
muhtelif köşelerinden 700 tale
beye feyz veren bu irfan mü
essesemizin o yıl verdiği mezun 
sayısı 159 d Jr. 

İçinde bulunduğumuz ders yı· 
lında ise yeniden 352 talebe 
kaydolunmuş 8 l 6 taleb~ ile 
derslere başlaomıştır. 

Vekaletin " hiç bir talebeye 
yerimiz yoktur ,, cevabı verile
miyeceği direktifile hareket e
den mektep idaresi, bu talebe 
tebacümünü, sıoıfların mcvcu· 
dunu yükseltmek surdilc kar
şılamıştır. :su yüzden beş gün 
evelisine kadar, sanıffarın mev
cudıı 70 ile 132 aresında deği
şiyordu. 

Mektep idaresi bu vaziyeti 
memnuniyet ve şükranla karşı
ladı, talim heyeti yılmadan ve 
uıanmadao çalıştı, fakat iki ay
hk tecrübe bu işinin çıkar yol 
olmadığmı, keyfiyet itibarile el
de edilen müsbet neticenin ke
miyet bakımından randımanı 

çok düşüreceğini belli etti . Bu 
durum karşısında mektep id n
resi vekalete müracaat ederek 
çift tedrisat usulünün tatbikine 
müsaade istedi. 

Vekalet, müfettiş Hikmet 
Türk'ü Aydına gönderdi. Yeni
den dört sınıf daha ibd s olu · 
narak birinci sınıf b eş, ıhioci 
sınıf dört ve üçüncü s1111f üç 
şubeye çıkarıldı. Bu suretle sı
nıfların talebe sayısı • 95 mev
cutlu bir !ınıf müstesna olarnk -
altmış, yetmişe indirildi. 

Ders yılı başınd l 15 mucıllim
den mürekkep olan talim heyeti 
kadrosu da o:ı sekize çıkarıldı. 

Bunlardan ikisini, Üniversite 
tahsilini ikmal etmiş iki genç 
bayanımız kabul etti ki bilhassa 
bu nokta, orta tahsilde en çok 
eksikliği his edilen muallim ih
tiyacı balnmınd n istikbal için 
çok ferahladıcı ve sevind .ricidir. 

Yazımızın buraya kadar olan 
kısmı başlangıçtada işaret etti
ğimiz gibi, programm orta tah
silin yapıcı bakımından muvnf
fak bit' neticeyi tebarüz etti· 
riyor. i 

Programın " emniyet ve hu- l 
zurla,, orta tahsilin tatbiki hu - f 
ıu!lundaki gayesinin husulü için, i 

Merkez ve köy okullarında 

kültür faaliyeti el ile tutulacak 
şekilde göze çarpmaktadır. Öğ
retmenlerin mesei faaliyetinden 
başka zamanlarda rferağatkar 
çabşmaları örnek olmağa layık
lar. 

Köylerde · teşekkül eden dör
düncü sınıflara l.ayıt için yeni 
yeni beve karlar mürr.caat et
melde, köy okullarmın mevcu
du da günden güne kabarmak
tadır. 

Biresse köyünde köylünün, 
bilhassa köy muhtarının eseri 
olan -diğer köylere nümune 
olması şiddetle arzu edilen
Biresse okuluna • köylüafin işti· 
yak ve senelerden beri hasret· 
le bekledikleri genç öğretmen 
gelmiş vazifeye başlamıştır. 

Köyde tahsile karşı büyük bir 
alaka göze çarpmaktadır. 

Hatta ilk tab'lil çağını geç
. miş olan genç delikanlalar bi'e: 

- Omuzlarımızda taş taşıya 
rak bu mektebi meydana getir
dik, bizde buranın ~kfiltüründ~n 
istifade edeceğiz. 

Sözlerile mektebe kayıt e 1il 
meleri için müracaat ettiklerini 
iftiharla işitiyoruz. 

Merkez okulu baş öğretoıeni 

O. Onat Yorulmaz ve takibli 
çalışması ile Bozdoğ•m?D yegane 
kültür abidesi olırn okulu içeri· 
sind her sene bir yenilik gös
termeleri ve etrafmdaki genç 
öğretmenlerin iş birliği muhitte 
takdirle karş• lanı:ı aktadır. 

Talebenin nkşamdaa sonra 

vilayetimizde hiç olmazsa daha 
iki orta ·okul açmak lüzumunu 
hissettirmektedir. 

Çüoki Nazilli, Bozdoğan ve 
Karacasu kazalarımızın merke
zinde açılan Nazilli orta oku
lunda, pansiyon mevcut olma 

masından ve bugünkü bina şa r t

larile bunun temini de mümkün 
olamamasındtın, Bozdoğan ka· 
zasında da bir orta okul ihti
yacı gün geçtikçe hissedilmek 
tedir. 

Bunun temini için, balkın yar· 
dımiyle bir ortaokul binası yap · 
mak hususunda Bozdoğanlıların 

teşebbüsleri çok yerinde bir ha
rekettir. 

Merkez kazasiyle Çine ve 
Söke kazalarının ihtiyacını kar
şılamağa çıılışan Aydın ortaolm
hı ise, bugünkü t alebe s ?. yısı 

dolgunluğuna r~ğmen, pnn siyon 

kadrosunun mu ayyen miktnrıoı 
çoğaltmnğa bina ve vesait du
rumu müsait olmamasından, bu 
üç kazanın, orta tahsil istıyen 
çocuklnrının yarısın ı bile tatmin 
edememektedir. 

t\ydın ortaokuluna, Sökeden 
Nazilliye kadar htr istasyondan 
ve vilayet merkezine bir - üç 
saat mesafede köylerden tale-

AYDIN 
_...__,ç..._ --"-'- ----- -

• 1 . 
dışarıda gezmemeleri, tyatro 
ve toplantı gibi içtimai mahal
lere gitmelerinin meni aileler 
tarafından memnuniyetle karşı
lanmıştır. 

Genç ziraat öğretmeni ile o
kul teşriki mesai etmiş, sade 
talebenin metodlu takibi karan· 
ti ~d:lerek okula bir yağmur 
ölçüsü konulup, bu verimli kül
t!ir kaynağına çok lazım olan 
bir rasat merkezinin şimdiden 
temeli atılmış demektir. Ziraate 
ait gayet nefit t!blolar, çiçek 
aşıları, bahçelik, arıcılık, t~vuk
çu!uk faaliyetleri cidden ş11yanı 
istifade bale gelmiştir. 

Çocuk esirgeme ku;umu· ile 
himaye heyetinin iş birliği iler
de daha verimli semerelerin 
elde edileceğini şimdiden !. aran 
ti altına almıştır. 

Dördiil~cü sınıf talebelerinin 
öğ.ıetmenleri Melabat Toker 
ile Aydın ve civarındaki tarihi 
eserleri tetkik, muhitlerioi gör-

mek, öğrenmek için ders yılı 
başıodan itiboren bazırlandıkla· 
rı seyahatlarıoı tahakleuk etti
rerek gö!lterdilderi alaka/ ve 
sevinç şayanı gıptadır. 

Köy merkez öğretmenleri arasın· 
da ancak bir aile efradında gö · 
rülecek kadar birlik, samimiyet 
ve ~eYgi iftiharla kayde layık

tır. 

Muhitimizin kültür müeuesc:· 
lerinde çalışan bu aile kitlesine 
mensup arkadaşları şimdiden 

tebrik eder ve mesailerinde m~ 
vaffakiyetler dıleriz. 

beler gel•p gidiyor. 

Bu sebeple Sökede Lir orta 

okulun serian açılması lüzumu 
kat'i olarak bissolunuyor. 

Aydın orta mektt"p vaziyeti 

üzerine Maarif Vekaletinin gös
terdiği hassasiyet ve aldığı isa

betli tedbirler, bu iki kaza mer
kezimizde de vilayetin üçüııcü 

ve dördüncü ortaokullarının ya· 
kMda açılmasını görmek sevinç 

ve huzurunu bizlere vereceğinin 
bir müjdesidir. 

Çunkü Mılli Şefimizin, Buyük 

Millet Meclisinin ;\ltıncı devr.e

sini açarken irat buyurdukları 

açılış nutuklarında: 

" M .. arif işlerimizi, yeni mec . 

l,sin tarihimizde mümtaz bir fa

rikası olarak, bimınetli ellerinize 

almamzı beklerim'. Mali ve u

mumi şartlarımız sıkıntaya ma
ruz olsnlar bıl<", maarif işleri 

mizin ana istikametlerde ilerle 

mekte geç kalmıyacağmı ve her 

halde esaslı ted oirlerin zama· 
nında alıoacağıoı ümit ederim.,, 

Buycrmuşlardır ki bu işaret 
ve direktif, bunun en kuvvetli 
bürhanıdır. 

O. Becerik 
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SALI 28/111939 

ANKARA RADYOSU 
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 
Çalanlar: V.::cibe, Cevdet Ko 

zan, Kemal Niyazi Seyhun, Ce., 
det Cağla. 

Okuyan Mfizeyyen Senar 
1 - Hüseyni peşrevi 
2 - Şükrü - Hüseyni şarkı 

( Baygın sularm ) 
3 - Lemi - Hüseyni ıarkı 

(O güzel gözlerle balcmasrnı bil) 
4 - Lemi - Hüsdyni şarkı 

(Zeman olur ki) 
5 - Cevdet Çağla - Keman 

taksimi 
6 - Sadettin Kaynak - Hü 

seyni şarkı (Ayrılık yıl dönümü) 
7 - Halk türküsü ( Benim 

yarim pencereden bakıyor) 
8 - Halk türküsü ( İki kar· 

puz bir koltuğa sığar mı) 
9 - Halk türküsü ( Meşeli 

meşeli) 

13.30 14.00 Müzik ( Karışık 
progr aı:n PJ.) 

18 00 Program 
18.05 Memleket saat ayarı 

ajans ve meteoroloji haberleri 
18.25 Müzik ( Cazbant PL ) 
18.55 Konuşma ( Ulusal eko-

nomi ve artarma kurumu) 
19.10 Türk müziği 
Şerif Muhittiıiin saz semaileri 
Çalanlar : Vecibe, Ruşen Kam 

Mesut Cemil. 
19.25 Türk Müziği 
Çalanlar: Vecihe, Mesut Ce

mil, Ruşen Kam. 
1 - Okuyan : Necmi Riza 

Ahıskan 

1 - Ferahnak şarkı (Avare 
gönül ) 

2 - Kanuni Reşat-Ferahnak 
ş ukı ( Ağyare ile dalmış zevkı 
sa faya) 

SAYI 69l 

Vilayet nıakamından: 
Munbal on lira maaşlı vılayet 

nüfus katipliği içiu 6/12/939 
günü imtihan yapılacaktır. Ka
nuni evsaf ve şeraiti haiz olan
ların Vilayete müracaatları ilin 
olunur. 26 28 30 (113) 

Aydın Vakıflar idare
sinden 

Aydın merkez ve mülbakatın· 
da kain vakfa ait olan incir 
bahçesi, bağ, tarla, sebze bah· 
çesi ve babçe bozuklarından ü
çer senelik kira müddetleri bil· 
miş olanların yeniden üç yıllık

ları kiraya verilecektir. Bu bap 
taki tafsilatla cetvel daireye a
ııldı. Açık artırma 12/12/939 
sala günü ve talıp çıkmayanlar
la verilecek bedel haddi layik 
görülmiyenlerin temditleri dahi 
16/12/939 cumartesi günü saat 
10 da Aydın vakıflar idaresin
de yapılacaktır. Taliplerle faz
la malumat almak isteyenlerin 
% 7 buçuk muvakkat teminat-

lı larile idareye müracaatları. 
1 116 28 3 9 
1--= .. !AWWW 

Zayi 
104 No. ve 11/9/930 tarihli 

467 talebe No. Aydın Gazipaşa 
ilk okulnndan aldığım ilk mek
tep şabadetnamemi zayi ettim. 
Yenisini çıkartacağımdan eski
sinin hrıkm;i kalmadığı ilin o
lunur, 

Germencik kamunuua bağlı 

Kızılcapınar köyünde 
Mehmet oğlu Şükrü 

115 

Aydın Vilayeti Def
terdarlığında : 

1 - 935 - 938 seneleri ka
zanç vergisinden 1518 lira 63 
kuruş borcu olan Muharrem Şev- .. 
kinin dede köyündeki fabrika
sında haciz edilen hali faaliyet-
te bir adet makine ile bir adet 
yağ presesi ve taş teşkilatı bir 
buçuk veya iki ton hacminde 
altı adet yağ deposu ve un Ö· 

3 - Ferahoak şarkı ( Hoş 
yaratmış) 

i ğütme taş teşkilatlı deği rmen 
1 aksamı 4/12/939 tarihine tesa-

2 - Mefharet Sağnak 
1 - Hüseyni şarkı ( Çekdim 

elimi gayri bu dıinya hevesin
dea) 

2 - Hüseyin Fahri· Hüseyni 
şarkı (Vaslınla cana) 

3 -· Şemsettin Ziya Hiiıeyni 
şarkı (Yaslanıp yatmış) 

4 Hüseyni saz semaisi 
19 50 Konuşma (Tavukculuk) 

20.0S Türk müziği Klasik pro 
gram. 
Ankara radyosu küme sts ve saz 
heyeti, İdare eden: Mesut Ct mil 

21.00 Konser takdimi. Halil 
Bedii Yönetken 

21.15 Müzik ( Radyo orkes· 
trası: Şef Hasan Ferit Aloar) 

j 
1 

i 
1 

1 - R. Scbumann : 4üncü sen 
foni, Re Minör f 

2 - M. Moussorgski : Gopak ı 
Rus dansı 

3 - F. Smetana: Ultava 
22.00 Memleket saat ayarı 
22.00 Ajans, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
22.20 Serbest saat 
22 30 Müzik 
22 45 Müzik (Cazband - Pi) 

23.25-23.30 Yarınki 
ve kapanış 

program 
1 
! 

1 
• 

düf eden pazartesi günü saat 
14 de Dede köydeki değirme

ninde. 
2 - 934 - 936 sene eri mua

mele vergisinden ( 1295 ) lira 
borcu olan Dalamada balcı oğ · 
lu hacı Nuri vereselerioden Şük
rünün Dalamadaki fabrikaların
da haciz edilen 35 beygir kuv
vetinde taakis marka motör ile 
bir adet binküş marka değir-;... 
men 3/12/939 tarihine tesadüf 
eden pazar günü saat 14 de 
Dalama köyünde. 

3 - 934 • 936 sent-leri mu
amele ve kazanç vergisinden 
391 lira 33 kuruş borcu olan 
Ahmet oğlu Cemalin Koçarlıda 
haciz edilen 25 beygir kuvve-
tinde bir adet grisiey marka 
motör ile valssiz ve eleksiz bir 
adet un dP.ğirmeui 4/12/939 pa· 
7artesi günü saat 14 de Koçar· 
lıda müzayede ile satılacaktır. 
Alacak ~olanların sa bş gün ve 
saatinde• Koçarlı ve Dal .. ma 
nahiyeleri ihtiyar heyetlerine 
müracaatları. (117) 

imtiyaz •ııhlbl ve lJmum1 Ne,rlyat j 
Mürlürü ı ftem Mr ndrH 

Ruıldığı yer 
C H P Buıınevl 
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