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Avam Kamarası Yarın Toplanıyor 
Başvekil Çemberlayn mühim bir nutukla müzakereyi 

açacak muhalefet liderleri partilerinin noktai 
nazarları hakkında beyanatta bulunacaklardır 

Karasinek ve sivrisinek
lerle mücadele 

Asitfiniğin kilosu piyasada 35 
kuruşa satılıyor 

Hükumet Avam Kamarasından fevkalade salahiyetli 
kanunun miistaceliyetle müzalıeresini istlgecek 

Londra 23 - Yarın fevkal· 
ide toplantıya çağrılan ve saat 
14,45 de toplanacak olan avam 
kamaraıını başvekil Çember· 
layn mühim bir beyanatla aça
caktır. 
Şimdiden söz alanlar arasın

da bilhassa muhalefet işçi par
tiıiyle muhalefet liberal partisi 
liderleri vardır. 

Umumi müzakerenin sonunda 
htıknmet milli müdafaa için ha 

zırlanaa kanun layihasının mtıs· 
taceliyetle görilşlllmesioi isteye· 
cek ve kuvvetle iimit edildiğine 
gCSre bu liyiba ittifakla tasvip 
olunacaktır. 

Hariciye nazm lord Halifakı 
lordlar kamarasında saat 15 de 
harici siyaset hakkında bir be· 
yanat yapacaktır, 

Londra 23 - Son dakika: 
fngiliz Krah Loadraya dön· 

miittür, Yarın Bukingam sara-

yında kıralın huıuriyle nazırlar 
mecliıi toplanacaktır. a.a. 

Londra, 23 - lngiltere hU· 
kümeti yarın toplanacak olan 
parlementodan milli müdafaa hu
ıuıunda lüzum gC>receği tedbir· 
leri almak üzere fevkalade sali
hiyetler veren bir kanun liyiba· 
tının derhal kabulünü istiye· 
cektir. 

Bilhassa deniz, kara ve haYa 
kuvvetlerine mensup bazı ıınıf
lar silih altına çağıı ılacaktır. 

Belediyemizin karasinek ve 
sivrisineklere kartı tiddetli bir 
m6cadele açtığını bir çok defa· 
lar bu sütunlarda yazmıf, mem 
leket aağlığ,nı korumak maksa· 
diyle açılan bu mllcadeleye 
yardım etmelerini Aydınlılardan 
rica etmiştik. 

lasanhğıo bir numaralı d.üş
manı olan karasinekler hakkın
da sıhhat ve içtimat muavenet 
vekaleti tarafından neırolunau 
ve halka parasız dağıtılan bu 
broıörün metnini aynen , gaze· 
temizin iç sahifelerine almakla 

• 
Sovyet - Alman paktı :Fransız ve lngiliz sefirleri 

• 1 ------------------In gil iz taahhütlerini değiştirmiyecektir Pakt hakkında malumat istediler 
1 

Londra, 23 - lngiliz ve Frao- gilterenin Polonyaya k.rıı gi- ' Paris 23 - Fransa ve ingil· 
•ız kabineleri dün toplanmışlar rişdiği taahbiltlere dokunamı· 

1 

terenin Moıkova büyük elçileri 
ve matbuata atideki tebliği ver· hariciye komiseri Molotofun 

yacaktır. 
IDişlerdir. nezdinde teşebb6ste bulunarak 

Vaziyeti tetkik eden bükfimet Her iki bükümet bu taahhüt- Almanya ile akdedilecek olan 
Almanya ve Rusya arasında bir leri yerine getirmek kararında- ' ademi tecavüz paktının muhte· 
ademi tecavüz paktı imzası in- dır . a. a. 1 viyatı hakkında malüm.t iste-

mitlerdir. 
Raporlar geldikten ve taah

hütler bilindikten sonra Fransız 
logiliı ve sovyet askeri müza· 
kerelerine devam edilip edilmi
yeceği hakkında bir karar ve
rilecektir. 

------~---~~-----~~~~~~~~iiiiiio-------

SON TELGRAFLAR 
Ribentrop Moskovada 

Alman hariciye nazırı tayyare meyda
nında Potemkin tarafından karşılandı 

lngiliz HükUmeti 
Hitlere bir mesaj gönderdi 

Ankara 23 - Bugün saat 1 
12 den 19 kadar alınan haber-

yafeti vermiştir. Fon Ribentrop Mesajın birer sureti Fransa ve Polonyaya gönderildi 

lere göre vaziyet: Sovyetler bir
liğile Almaaya arasında bir a

demi tecavüz paktı müzakere ye 
İ111zalıyacak olan Alman harici-
ye nazırı Fon Ribentrop bu

iUo aaat 13 de tayyare ile 

Moskovaya varmıı v~ Alman 
bayreldariyle süılenmit olan 

tneydanda hariciye komiser mu· 

llveni Potemkio tarafından kar
fılanmıştır. 

Almanyanın Moskova sefiri 
Ribeotrop şerefine bir öğle zi-

saat 15 te hariciye komiseri 

Molotofla ilk temasta bulun-
muştur. 

Alman hariciye nazmnıo Mos
kova ziyaretinin devamı ve pro
gramı hakkında hiç bir maltı
mat alınamamıştır. 

Alman mahfillerinde bu ade

mi tecavüz paktının daha geniş 

bir aDlaımaya baılangıç olaca

ğı söylenmektedir. 

Fakat Alman mahfillerinin 

sözlereri düne nazaran daha 
mütedildir. a.a. 

Fransız Kabinesi 
8. Löbronun başkanlığında toplanıyor 

Pariı 23 - Kabine beynel · 
tninel vaziyet hakkında Fransız 
hlümessillerinden gelen raporla· 
rı tetkik etmiş ve gönderilecek 
t•liaıatı tasvip etmiıtir. 

Kabine, perıembe sabahı re
isicumhur Lubronuo baıkanlı • 

ğında Elize sarayında toplana
caktır. fniiliz parlementosu ya
rın resmen toplantıya davet 
edilmiştir. 

Fransız parlementosunun iç
timaı hakkında benliı bir karar 
verilmemiştir . 

Ankara 23 - Saat 19 dan 
22 ye kadar alınan haberle gli· 
re vaziyet: 

lngilterenio Bertin büyQk el

çisi Hitlerle g&rilşmüştOr. 

Royter ajansı bu mülikata 
dair atağıdaki malümatı ver
mektedir, 

Dün kil f ngiliz kabinesinin .. iç-

Alman yadaki 
Fransızlara avdet 
için hazırl1:1nma
ları bildirildi 

Berlin 23 - Berlindeki Fran · 
ıız sefiri, Fransız tebaaına 
Fransaya dönmek ilzere hazır• 
lanmalarını bildirmiştir. 

Dicle üzerindki 
Beton köprü merasim le 

açıldı 
Diyarb•kır 23 - Diyarbakır 

ile Cizre arasında Dicle flı:erin
de yapılan beton k6prüntln açı· 
hş ateta!!llli dün yapı1mı,tar. 

timaını müteakip hazırlanan 
mesajı bizzat Heitlere vermesi 

hakkında berlindeki lngiliz se· 
lirine talimat "Verilmiştir. 

Mesajın bir ıureti Fransa ve 
Polonya hükümetlerine gCSnde· 

rilmiştir. İngiliz kabinesinin teb· 

liği henüz matbuat tarafından 
neşredilmemittir. a.a. 

Japon yanın 
Berlln sefiri Ribent

ropla konuştu 
Berlin 23 - J aponyanın Bcr 

lin sefiri, hariciye nazırı Ribent 
ropla Moskovaya hareketinden 
eYvel yarım saat gCSrOşmüıtür. .•. -
Sıhhat 

Vekili istanbula 
dönüyor 

Trabzon 23 - Rizeden bu-
• raya relmiş olan sıhhat ve iç· . 

belediyemizin bu hususta aldığı 
kararların iaabetioi bir kere 

daha tebarüz ettirmiş oluyoruz. 

Sivrisinek ve kara5İneklerin 

en çok heli çukarları ve liğım 

lar gibi pis yerlerde barındık· 

ları ve buralardan topladıkları 

hastalık mikroplannı insanlara 

naklettikleri malüm bulundu

ğundan heli ve lağım çukurla· 

rına her hafta muntazaman 

siyah asitfinik veya mazot d3· 

külmesi için bal"a bir milkelle · 

fiyet tahmil edilmiştir • 

Belediyenin insani düıOnce

leriyle ittihaz ettiği bu kararı 

istismar ederek bir kazanç ve 

ibtikira vesile yapmak iıteyen 

bazı açık gCSzlerin 3Skuruıa ıa· 

tılmakt• olan siyah asitfiniğin 

kilosunu derhal 40 - 50 kuru· 

t• ıatmağa baıladıklarını haber 

alan belediye bazı ticaret mü· 

easeselerile yaphğı temaslar 

neticesinde lzmirden külliyetli 

miktarda siyah asitfinik getir

terek piyasaya çıkartmıştır. 

Bu asitfinik kilosu 35 kuruş
tan Gazi bulvarı Ankara paza

rı ile Hükümet bulHrında Raif 

Aydoğdu ticarethanesinde sa

tılmaktadır. 

Haber aldığımıza göre Bele

diyenin verdiği mühlet bitmiş 

olduğundan bir kaç gün sonra 

Belediye sıhhat memurları evleri 

dolaıarak kRrarın tatbikine baş

lıyacaktır. 

--+- -

30 Ağustosta 
Dumlupınarda yapı

l11cak merasim 
30 Ağustosta Damlupınarda 

yapılacak merasime iştirak et· 
mek Ozere her viliyetten ilçer 

kiıilik bir heyet gidece-ktir. 

Bu heyetler villyet umumi 

mecliıi, belediye ile parti ve 

halkevlHini temsil edecek birer 

izadan mürekkep olacaktır. 

Viliyetimizdtn gidecek heyet 

azaları bugün ıeçileceklerdir, 

timai muavenet vekili doktor 

Hulusi Alataş memleket hasta

hanesini ve yeni yapılmakta 

olan hastahaneyi gezmiı ve bu 
lflln vapurla lstanbula hareket 

etmiıtir. • • 
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Barem Kanu 
izah namesi 

Maliye vekaletinin hazırladığı izah
nameyi aynen neşrediyoruz 

Maliye vekaletinin barem kanunu hakkında hazırlamış olduğu 

izahnamenin aynen neşrine devam ediyoruz. Bu kısımda vazife 
ve memuriyetten mütevellit suçlur dolayısiyle işten el çektirilen 

memurun, llcretlilcrio girecekleri vazifeler, terfi tekilleri, hususi 
bir meslek bilgisine ve ihtisasa lüzum gösteren işler hakkında 
hükümler bulacaksınız. 

-18 -
Mesela: Halen 135 lira ücret 

alan ve orta mektep mezunu 
olup 15 sene maaşlı veya üc· 
retli hizmeti bulunan ücretli bir 
memurun; tah!il ve 11nıfına ve 
hizmet müddetiyle kanuDun 12 
inci maddesi htıkmüne göre tes
bit edilen der cesi 8 olacağına 
ve bu dereceye ait maaıın tu
tarı da 140 lira bulunduğuna 

nazaran; bu memura 140 lira 
Qzerinden ücret verilmeyip 135 
lira ilcretin tediyesine devam 
edilmesi ve derecenin de ücre
tine en yakın olan 8 inci dere· 
ce olarak kabul 'olunması ica· . 
bcder. 

Bilfarz bu memurun almakta 
olduğu ücret 125 lira olsa, ken· 
disine 125 lira ücretin verilmeıi 
ve dsrecesinin de 9 olarak ta· 
yini iktiza eder. 

Yine aynı memurnn aldığı 

130 lira olduğunu kabul etsek, 
bu takdirde de kendisin~ 130 
lira ücret verilmesi ve derece
ıinin ise 8 olarak tesbiti zaru
ridir. 
Şu kadarki ücret miktarları 

bu suretle tesbit edilen kimse
lerin umumi hükümler dairesin· 
de terfıleri de yapilabilir. 

C - Yukarıdaki ( A, B, C, 
D be E) fıkralarında izah edi
len esaslar dairesinde teıbit 
edilen ücretler, memurların ba
len almakta bulundukları ilcret
lerden noksan ise, aradaki fark 
her ay memurun ücretinden 25 
te biri indirilmek suretiyle 25 
ayda iule edilecektir. Ancak 
bu farkın 25 aydan evvel iza
lesini talep eden memurların bu 
arzularının da isaf edilmesi ve 
mezknr' farkın istekleri veçhile 
daha önce ortadan kaldırılması 
icabeder. 
Şu kadar ki bu kesilecek far 

km 1 kanun sani 939 tarihin· 
den sonra yapılan tayin ve ter 
filerden mütevellit kısımlar ise 
bu •kısım takıitlendirilmiyerek 
derhal kesilir. Bu suretle ter 
bit edilen derece ücretlerinden 
fazla ücret alanlardan Ankara· 
da bulunanlara aradaki farkın 
izalesine kadar muvakkat taz
minat verilmez. 

H - inhisarlar umum mü· 
dürlüğü kadrosuna dahil olup 
kanunun neıri tarihinde müs· 
tahdem bulunanlar hakkında 

bu muvakkat 2 nci madde mu· 
cibince bir muamele yapılacak
tır. Bunlar almakta oldukları 
ücretleri muhafaza edeceklerdir. 

J - Halen müstahdem olan
lardan Ankarada bulunanlara 
G fıkrası mucibince muvakkat 
tazminat alamıyacaklan müstes 
na olmak üzere) tesbit edilen 
ücret derecelerinin her derece 
dunundaki maaıh memurların 

muvakkat tazminatı ve. ilir. 
K - Ücr~tle müstahdem o

lanların harcirahları (almakta 
bulundukları ücret miktarı ne 
olursa olsun) yukarıdaki fıkra· 
lar mucibince teıbit edilen üc
ret dereceleri üzerinden verilir. 

3 ncii mavakkat madde: 

~ Kanunun ve bu izahna· 
menin 9 ncu maddeleri muci • 
bince muvakkat müddetlerle 
ifası icabedeo ve daimi mahi
yet arzetmiyen ücretli hizmet
ler ile yine mezkür mad~ 
deler mucibince bütçe ka
nununa bağlı D cedvelinde kal 
maıı icap eden 19 nen madde
ye dahil mütefer:rik hi1metlere 
ait kadroların teşkilat kanunla· 
rma bağlanması şart olduğuna 

ve hususi bir meslek bilgisine 
ve ihtisasına ihtiyaç gösteren 
ücretli hizmetlerin de yine teş · 
kilit kanunlarına bağlı cedvel · 
lerde gösterileceği kanunun 
ve bu izahoamcnin 13 üncü 
maddelerinde yazılı bulunduğu· 
na ğöre 939 mali yılı muvaze
nei umumiye kanununa merbut 
E cedvelioe da bil tertiplerden 
alınan kadrolardan da 19 ncu 
madde şümulüne giı miyenleri 
ihtiva eden ve ücretli ihtisas 
mevkilerini dahi gösteren daimi 
ücretli kadrolara müteallik la· 
yihaların en geç 1 ikinci teşrin 
939 tarihine kadar büyük milJet 
meclisine sunulması lazımdır. 
Bu layihalar kanuniyet kesbe· 
dıoceye kadar muvazenei umu· 
miyeye dahil D ve E cedvelleri 
ile tayin edilen kadrolar içio· 
deki ihtisas mevkileri icra ve· 
killeri heyetince tayin oluna· 
caktır. icra vekilleri heyetinin 
tayin edeceği ihtisas mevkile
rinde bu kanunun meriyeti ta
rihinde müstahdem ücretlilerin 
600 lira ücreti geçmemek üze
re almakta oldukları ilcretlerle 
istihdamlarma devam olunabilir. 

Bu madde hükmü mülhak 
bütçeli idareleri~ belediye ve 
hususi idareler hakkında da 
tatbik olunur. 

4 ncü muvakkat madde: 

- Kadroları 939 mali yılı 
bütçelerine merbut cedvellercfe 
ayrıca gösterilen maaşlı me· 
morlar kanun mevzuundan ha-
riçtir. Bunların maaş ve tahsi
satları birleş tirilcrek bu gün 
mevcut hükümlere göre kendi
lerine verilir. 

Meseli; 939 mali yılı bütçe
sine bağlı O işaretli cedvelin 
diyanet işleri kısmının vilayet· 
lcr partisinde bulunan maaşlı 
vaiz ve dersiamlarla adliye ve· 
Is.ileti kısmının vilayetler parti· 
sinde gösterilen maaşla müba 
tirler hakkında kanunu .1 ve bu 
iznhnamt hükümleri htbik edil 

Kögc/l l ilk konuşnıaları : ı ı R A O Y Q 1J 
B~şka.sının toprağı Üzerinde ortaklama '--~------
ağaç yetiş i mede doğan anlaşmaz- 1 

1 kla , netice eri ve bunlara 
PERŞEMBE 24/8/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU(;jU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A Q. 19,74 m. 1St9S 

Kcı. 20 Kw. 

karşı g:elme olları 
Bozdoğan bavalisiode çok gö· 1 

riılür: Ahmet tarlasında Mehmet· 
le ve Mebmedin çahşarak ye- ı 
tiştirttireceği incir bahçesinde 
ortak olmak üze· e aralarında 
bir anlaşma yaparlar. Mehmet 
çoluğu çocuğnyla çnlışarvk Ah· 
medio tarlası üzerinde focir bah
çesi yetiştirecek ve yetiştirince 
bahçede ortak olacaklar. An· 
laşma şekli bu olmakla beraber 
yanlıştır. Zira bunlar bahçede 
değil bahçeyi teşkil eden incir 
ağaçlarında ortak olacaklardır. 
Mehmet beş, . on yıl çalışarak 
Ahmedin tarlasında güzel bir 
incir bahçesi yetiştiriyor. Bu 
zaman, Ahmet Mehmet aleyhine 
bir ( Men'i müdahale ) davası 
açıyor. Mehmedi bahçeden dı
ıarı atıyor. Mebmet on yıl be· 
davadan Ahmede bahçeyi yetiş
tirmiş oluyor. Mehmet ne yap· 
ıın? 

Bu hallere sık sık mahkeme
lerde rastlanmakta ve bu du· 
ruındao tedirgin olanlar ağlaşıp 
durmaktadırlar. Bununla bera· 
ber iyi niyet sahibi arazi s&
bipleri, Mehmedin purumunda 
olanların mağdur olmamnlaraoa 
çah~tıklarını da ka)•detmek la· 
zımdır. Ne de olsrı, ortada bu 
gün için Abmetle Mehmet ara· 
sındaki ihtilaflar çokluğunu hali 
muhafaza etmektedir. Bunlara 
karşı gelmek için köylüye biraz 
olsun öğüd vermek gerektir: 

- Kanunlarımıza göre, iki ki
şi bir araya gelip, kanuna, adaba 
ahlaka aykırı olmak üzere di
ledikleri şekilde aözle veya ya 
zıyla yine istedikleri bir iş Ü· 
zerinde anlaşma yapmakta ser-
besttir. Buna, mukavele yapma 
serbestliği denir. Şu hnlde Ah· 
metle Mebmedin aralarında yap
tıkları anlaşma kanuna uygun
dur. Ancak, hiç olmazsa bu an
laşmaom yazılı olarak yapılması 
yani noter huzurund icrası ıyı 
bir tedbir olur ve iki taraftan 
bir tarafın hakkının kaybolma
sma yarar. O halde, anlaşma· 
ları münıkiln oldukça ve 
ehemmiyeti icap ettirdikçe ya
zılı yapmah, noterde yapılmasa 
bıle yazılı bir şekilde şahitler 
huzurunda icra etmelidir. 

Alımetle Mehınedin yaptıkları 
anlaşma, bir şey yapma akdidir; 
anlaşmasıdır. Eğer, Ahmet gü
nün birinde: (Bu tarl benimdir, 
s nin burada halıkın yok, çık 
dışan) derse veya mahkemeye 
gidip hakkında men'i müdahale 

miyecektir. Bunların maaş ve 
tahsisatları birleştirilerek kanu 
oun neşrinden evvelki usul da
ires"nde tediyesine devam edi · 
lecektir. 

5 nci muvakkat madde: 

1452 sayıla teadül kanunun 
8 nci maddesine göre A serisi· 
ne terfi edebilmek için en az 
15 sene devlet hizmetinde bu
lunmalt ve yüksek bir mektep· 
ten mezun olmak şart idi. jAn-
cak bir eylül 939 tarihinde 
B serisinde olup yüksek bir 
mektepten mezun ~bulunmıyan 
memurların hizmetleri 20 sene· 
yi geçmek şartiyle A seri ine 
terfilerine cevnz verilmişti. 

- Sonu var -

veya tecavüzün men'i davaın 

açarak seni dışarı çıkarırsa, 
hakkın yok olmuş değildir. Elin· 
deki yazılı anlaşmaya ve bu 
yok'la Eözle şahitler huzurunda 
sözlü anlaşmaya dayanarak, 
mahlcemeye başvurarak, yetiş

tirdiğin incir bahçesinden ötürü 
tarla sahibi olan Ahmetten taz
minat davası açabilirsin. Bun
dan başka aranızda eğer, bah
çe yetiştikten sonra, bahçedeki 
ağaçlar yerı yarıya ortalda~a 

sahibi olmak şart cdılmişse tem
yiz mahkemesinin en son içti
hadına göre, ağaçlar bu haline 
göre taşınabilir, yani menkul 
mal olduğuudan bu ağaçbrın 

yamıınıo sahibi sizsiniz. Hakkı· 
nızı mahkemede; bu tarlanı!! Ü· 

zerindeki ağaçları on yılda ben 
yetiştirdim. Bunun yarısı benim-
dir. Aramızda bu yolda anlaş
ma yaptık der ve bu busıı a 
dair şahitlerinizi dioletirsiniz. 
Ve hakkınızı almış olursunuz . 
Ancak dediğim gibi, davayı bu 
şekilde açmak lazımdır. Bir çok
larının yaptıkları gibi, men'i mü· 
dahale veya izalei şuyu, taksim 
gibi davalar açamazsınız. Zira 
bu haklar ancak tarla kendisi· 
nin olan adamındır. Bu hadist: 
de Ahmedindir. 

Bir de, he· i ı:ıi tarafın birer 
bnkkı daha vardır: 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kc•· 
12,30 Program 
12.35 Türk IDilziği 
Okuyanlar : Muzaffer ltkar 
Çalanlar : Cevdet çağla, Re-

fik Fersan, Cevdet Kozan. 
1. - Muhayyer peırevi 

2 - Rahmi bey - muhay
yer şarkı (serapa hüsnil ansın) 

3. - Faik bey - muhayyer 
şarkı ( sen servinazın ruhsatı 

alı) 

4. - Tamburi Dürrü • mu
hayyer şarkı ( Kır düştü bugiiO 
saçlarıma) 

5. - Halk türküsü ( çeıoıe 
senin ne belalı başın var) 

6. - Halk tür. ( ıu dağları 
delmeli) 

13 00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

13.15-14.00 Müzik ( karışık 
program - Pi.) 

19.00 Program 
19.05 Müzik (bir konserto • pl.) 

19 30 Türk müziği : ince saı 
fash (safiye tokayın iştirikile) 

20.15 Konu~ma 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajans ve me-teoroloji haberleri. 

20.50 Türk müziği: 
Okuyanlar : Metek Toksöı, 

Mahmud Karındaş 

Ç laular : Cevdet Çağla, Re· 
fik Fer an, Cevdet Kozan. 

1. - Şetaraban peırevi 

Ahmet, kendi tarlasının top
rağının ynrısı üzerinde Mehme· 
din olan ağaçlar toprağın de
ğerinden azsa, ağaçlarının be · 
delini vererek ağaçları Mebmet
ten satan alabilir. Mahkemeye 
başvurarak, Öte taraftan da 
Mehmet de eğer tarla, kendi 
sahibi olduğu ağaçluın kıyme
tinden daha az kıymete malikse 
mahkemeye başvurup, tarlanın 
kendisi tarafından takdir edi· 
lecek bedeli peşin verilerek na
mına tescil edilmesini yani tem· 

2. - Dede - Ş~taraban şar-

1 kı (gözümden gönlümden haya· 
li gitmez ) 

lıkioe karar verilmesini istiye· 
bilir. I 

Bundan çıkan netice: 
İki kişi arasında yapılan an

laşmnlar, iş ileride mahkemeye 
düşecekmiş gibi düşünerek, iti 
sağlam yapmalı, yani anlaşma· 
ları noter huzurunda icra t t
melidir. Bu olmazsa, iş çürük· 
tür. Eğer buna imkan bulun· 
mazsa, en iyi yazı ile iki taraf 
haklarını ve vazifelerini bir ka
ğıt üzerine tesbit ederek imza 
etmeli. Ve ileride bir tarafın 

iokarmn engel olmak için de 
bu anlaşmada şahitler bulundur
malı ve bunu onlara da imza 
ettirmelidir. 

Nihayet bu da yapılmazsa, 

sözle yapılan aola~mayı da şa

hnlar huzurunda yapmalı. İle· 
ride iş mahkemeye düşerse is
bat edilebilsin. 

Yalnız dedığiın gibi, tarla, 
bağ,babç~, zeytinlik, madenler, 
menba suları yani gayri meo
kul sayılan mallar hakkındaki 
alım, satım, rehin, irtifak gibi 
ayni haklara müteallik olan an- ı 
laşmaları daima tapu memuru· 
nun huzurunda yapmalısınız. 

Noterlerde ve aranızda yapılan 
bunlara ait işlerin mahkemeye 
düşuldüğli takdirde kiymcti yok· 
ur. 

3. - Faize - şetaraban şar

kı (badei vuslat içilsin kisei 
fuğfurdan) 

4. - Kemeoçe taksimi 

5. - Şetaraban şarkı (gtce
miz kapkara) 

6. - Şetaraban saz semaisi 

7. - Hüseyni Maya (yakın• 
gel yakına) 

8. - Hüseyni tarkı (Haticeıı> 
saçlarını) 

9. - Halk türküsü (KevengiP 
yolu bu mudur ?j) 

10. - Halk tür. ( Dağlar da· 
ğımdar benim ) 

21.30 Konuşma 
21.45 Neşeli plaklar - R. 

21.50 Müzik (operetler • pj. ) 
22.00 Müzik (küçük orkestra 

şef: Necip Aşkın) 

1. - waldemar gibish çakır 
keyfim - Viyana şarkısı 

2. - Peter Freis Le Jioner 
asker - vals 

3. - Hans Stilp marş 

4. - J. Strauss büyük vals 

5. - Viktor hruby Viyan• 
operetinden· potpuri 

6. - Heuberger şarkda 
7. - Faranz Lchar üç ka" 

danla bir adem operetinden pot" 
purı 

23.00 Son ajans haberleri, zi .. 
raat, esham ve tahvilat, kalll" 
biyo· nukut borsesı (fiyat) 

23.20 Müzik (tangolar Pi. ) 
23.SS-24.00 Yarınki progr Ol• 
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KARASiNEK 
1 Numaralı sağlık dilşmanı 

lnıanları ve hayvanları rahat
•ız eden, aşyayı kirleten sinek· 
lerin bir çok nevileri vardır. 
Bazııı kasap etlerine saldırır; 
bir nevi de insanlara muaallat 
olur ki bunlara karasinek ve 
evsineği de denilir. 

Karasinek sadece eza vermek
le, izaç etmekle kalmaz, bir 
çok hastalıkları hastalardan 
ıağlamlara geçirerek bulaşık 
haıtahl<larm yayılmasına sebep 
olur. Bu bakıma karasioeğe 
( 1 numaralı sağhk düşmanı ) 
adının takılması çok yerindedir. 

Karasinekler kokan, kokabi
len çürük her ıeyin üstünde 
Grerler ise de en ziyade güb· 
relerde yetişirler. Her biri 150 
dekar yumurta yumurtlar. Bu ' 
Yumurtalar beyaz renkte ve bir 
llıilimetre boyundadır. Bir müd· 
det sonra her yumurtadan bir 
l<arasinek kurdu çıkar. Bir kaç 
gün içinde bu kartlar (nemf) 
denilen esmer pirinç teoesi ka· 
dar boyda baıka bir kurda dö
llerler. Bunlar patlayınca içle· 
tinden asıl karasinekler çıkar 
ve uçarlar. 

Bir yumurtamn tam bir sinek 
olabilmesi • havanın hararetine 
göre 10 • 15 gün arasmdadır. 
Bu hesaba göre karasineklerin 
en ziyade faaliyette bulunduk
ları 15 nisandan eylül sonuna ka
dar beıbuçuk ay zarfmda bir çift 
ainekteu s,000,000,000,000,000 
( S katriliyon ) sinek tilreyeceği 
kolay anlaşılır. Bundan dolayı
dır ki " ilç sinek bir öküzil bir 
arslandan çabuk yer " denilir. 

Karaıineklerin naklettikleri 
bulaşık hastalıkların başlıcalan: 
Tifo, Verem, Çocuk ishali, Ko· 
lera, Dizanteri, Salgm ishal, 
İrinli göz ağrısı ve mısır göz 
•ğrısı (Trahom) dur, 

Meseli: Bir tifoluouo, bir ko· 
lcrahnın pisliğine konan bir 
karasinek oradan kalkıp da yi
Yecek ve içeceğe, ağıza ve yü· 
kanarsa kanatlannda, bacakla
rında, hortumunda bulaşmış o· 
olan hastalık mikropların1 bu
ralara da bulaştanr; böylelikle 
has~ahğı nakletmış olur. 

Bir laboratuvarda Tifo mik
robu üretilen bir yere konan 
karasiuek oradan kalkarak bir 
jblatin plak üzerine konuyor bu 
Plakta 30,000 tane tifo mikro
bu sayıhyor. 

Kolerah bir hastadan kalkan 
bir karasinek bir süt bardağı
na konduktan bir kaç dakika 
11•nra o ıütün her damlasanda 
Yiizlerce Kolera mikrobu bulu
ııuyot. 

Bu bal yukarıda saydığımız 
hastalıklardan her biri için ay
bile vakidır. Cerahatli göz ağ· 
tılarmın ve trahomun hasta
lardan sağlamlara geçirmesinde 
bu karasineklerin pek büyük 
rolleri vardır. 

Sineklerin, soktuğu vakit bay
~anları öldüre;ı, hasta veya ölü 

ayvanlardan ( Karakabarcık ) 
~•tıyan, ( Afrika uyku hastalı
gı )oı nakleden nevileri de mev· 
cut olduğu g.bi sineklerden ba
Zılıtrın1a kuı tlan insanların de-
r' . 
btıınde, burnunda, kulağında, 
l atta miyde ve baraağında yer-
eferclc bir takım hastalaklara 

ıebeb olurlur; bazıları da kurt· 
larmı yaralara bu akırlar; böy
lelikle insanı öldiirebilirler. 

Lakin ıineklerin zararları hep· 
ıinden büyük ve dehıetlidir. 
Söylediğimiz gibi bunlar en ıi· 

yade gübrelerde, kokmuı ye· 
mek artaklarında, lağımlarda, 
beli çukurlarında, çürümeye yilı 
tutmuş süprüntülerde ürerler; 
şekerli, ıslak, rutubetli madde
lere ve çıy yenilen yemiş, şeker 
tereyağı, bal gibi ıııdalara sal· 
dınrlar:. 

(Bir oumarah sağlığ düımanı) 
adım bakkıyle kazanmıı olan 
karasineklerin tehlike ve zarar
larından korunmak için biricik 
çare bu muzur mahlükları öl· 
dürmek ve yok etmektir. 
Karasinekler türeyüp üredikleri 
yerden en nihayet iki kilomet· 
re kadar gidebildiklerinden ken
dilerinin üremelerine milsait 
gübre, ıftprübtü vesaireyi meı
kenlerden iki kilometre uzağa 
kaldırmak veya bunları sıkı bir 
muhafaza albua alarak karasi· 
neklerin yafamalarına meydan 
bırakmamak iktiza eder. Snp
rüntüleri herhalde ağızları ka· 
palı kaplara toplamak lazımdır. 
Bu kaplar çop arabalarına bo· 
şaldıktan sonra iyice temizlen
melibir. Köylerda süprüntü kap· 
ları muhteviyatı açık bir yerde 
yakılmalıd1r. 

Karasinekleri evlerden kaçır
mak veya evlere yaklaştırma· 
mak için ilk çare temizliktir 
Karasineler karanlıktan ve ma 
vi renkten hoşlanmazlar. Evleri 
daima loı bulundurmak, pence· 
leri mavi cam takmak, duvar
ları mavi renkle badanalamak 
bir dereceye kadar insanı kara· 
sinekten koruyabilir. Pire otu, 
sarıyonca, şeytan tersi otu, 
defne, ardıç, ceviz ağacı, tütün, 
at kestanesi, yer palamudu, kö · 
pek üzümü, kabak, soğan ve 
ve lavanta çiçe-ği gibi bazı 
ağaç ve ot yapraklarının koku· 
sundan da karasinekler kaçar· 
lar. 

Birçok köy evlerinde tavan· 
lara iğrelti otu, sökilt,şimşir, 

karanfil sııbi dallar asarlar; ge· 
ce olunca sinekler bu dalların 

arasına sığınırlar; bu sırada ih· 
tiyatlıca olarak bu dal bir tor· 
ba ile sarılır ve bir kova su 
içersine daldırılırsa sinekler bo
ğularak ölürler. Sineklerin top· 
landığı dalları bir gazete ile 
ıım sıkı sararak ocakta yak
mak da kabildir. 

Sinekleri yakalamak jçin bir 
takım ilaçlı kağıtlar ve buıusf 

yapılmış kapanlarda vardır. 

Kapı ve pençerelere tül veya 
tel germek de başlıca tedbirler
dendir. Hele yemek saklama 
için tel dolaplar kullanmak pek 
ziyade gereklidir. 

Sineklerin iıtabasını çekerek 
kendilerini tuzağa düşürmek i
çin bir çok maddeler hazırlana· 
bilir. Bu maddeler tabaklar i
çerisinde odanın ötesioe, beri .. 
sine konulursa sinekler hUcum 
ederler ve yem yerken ya yapı · 

şıp kalırlar yahutta ölürler. Bu 
zehirlerden en kolay hazırlana· 

bileni şudur: 
Bir litre su içine 16 gram 

AYDIR 

ufalanmıf acı ağaç konur, Gze• 
riae 250 gram ıeker ltortuıu 
veya adi şeker veya bal illve 
edilir. Bu mayiden bir tabak 
içeriıinde odaye konulursa bun 
dan yiyen ıinekler öl&rler. Acı 
aiacın mayii kedi ve k8pekleri 
de öldürebileceğinden dikkat 
edilmelidir. 

Karasinekleri öldürmek için 
Formol 6ubarı, ıist yatı, asitfe 

·--- -- - - - -

Vergilerde ihbarnameler 
nasıl tebliğ edilecek ? 
Maliye Vekaleti mühim bir 

izahname hazırladı 
Maliye Vekaleti, vergilerde ihbarnamelerin tebliğine, itiraz ve 

temyiz uıullerine ve itiraz ve temyiz komiıyonları teıkiline dair 

olan 3692 sayılı kanun hakkında bir izahname yaparak teşkilih· 
na tebliğ etmiştir. Bir çok allkahlan olan bu izabnamenin mühim 

k11ımlan ıunlardır. 

nik, krezil ıibi bir çok zehirli 
ilaçlar da kullanılabilirse ~de 

bunları bir bilene sorarak na· 

ııl kullanılacatını öğrenmek ve 
görmek icabeder. 

Uçar sinekler hangi vaılta 
ile öldllrülmilş oluna olsun 

-2-

bunların yumurtalannı ve kurt· 
larını da kırmadıkça bir taraf

tan ilriyecakleri için asıl mese· 

le bunların soyunu kurutmaktır. 
Bu da ancak göbreleri, silpriln -
tüleri muhafaza altına almakla 
olur. Gübreler (taş yağı) da 
denilen (Şişt yağı)nı ile yarı 

yarıya ıu ile karışbrarak iliç
laD1rsa oradaki sinek yumurta
ları ve kurtları kırılır. 

Göztaıı, kara boya ıibi bazı 
maddeler de eritilip belilara, 

ıilprüntillüklere, gilbreliklere dö· 
kiUOrae aynı iti görür. En ko· 

layı ve her yerde bulunan ki · 
reç kaymağ'ıdır. 

Bununla kar1ştır1lmı, giibre· 
lerin tarla ve bahçelere hiç bir 
zararı da yoktur. 

Karaıinekle savaıta k1rlaogıç 
ıaksağao, incir kuşu, yağmur 

kuıu gibi böcek yiyen kuıların 
kertenkele, kara kurbağa ve 
örümcek gibi bazı bayvanlaran 
da yardımı vardır. Lakin en bü-

yük yardım, en kesin çare te 
mizliktir. 

Bir numaralı sağlık düımanı 

ile savaş hepimiz için bir va . 
zifedir. 

Karasinek yaz mevıiminde 

ıağhğımızı tehlikeye koyan bir 
dilımandır. 

Sari hastalıkları yayan, bu
laıdıran ve bazı mevsimlerde 
çoğaltan karasioekleri her yer~ 
de öldürünüz. 

Karasinek ayni zamanda in· 
sanı rahat uyutmayan; yüzüne, 

ellerine, gözllne konarak taciz 
eden piı bir hayvandır. 

Apartmanlarda 
Apartmanların vergisine ait 

tebligat apartman kapıcısına 
dahi yapıla bilir. ( Madde : 4 ) 
Apartmanların vergiıi, bina ver-

gisinden ibarettir. Apartman 
ıabibine ikametgahında tesadüf 
olunmadığı ve ikametgibmda 

kendisine namına tebliğ yapıla
cak, yukanki fıkralarda sayıla 
şahıslardan biri de bulunmadığı 
takdirde apartmanın bina ver· 
gisine ait tebligat, apartmanın 

kapıcııına da yapılabilir. Kapıcı 
apartman sahibinin müstahdemi 

vaziyetinde olduğu cihetle vazıı 
kanun buna da tebliğ yapılma· 
ıana cevaz vermiıtir. Ancak 
kat'ı bir zaruret olmadıkça bu 
yola gidilmemesi icabeder. 

Yer değiştirmek 
lzahnamede ticarethane veya 

ikametgibını değittireoler bak· 
kında ıu hükümler vardır. 

" lkametgih veya ticaretha
nesini değiştiren şahıs bunu va· 
ridat dairesinin mıntalrası bari· 
cioe nakletmiş ise bunu haber 
vermekle beraber ayrıca, vari· 
dat dairesinin mıntakası dahi
linde kendisine yapılacak teb· 
liğleri kabule selihiyetli kılacağı 
bir ıahsı da göstermeğe mec
burdur. Bir mükellefe yapılacak 
tebligat, bu şekilde birine ya· 
pılmak lizımgelirse ihbarname
lere, mükellefin adresinden baı· 
ka, tebliği kabule selibiyetli kı
lınan ıahsın adı, soyadı ve ad
resi de yazılmak icabeder. 

lıtanbulda ve diğer bazı ıe
hirlerde müteaddit tahakkuk şu
beıi mevcut olup şehrin mahal· 
leleri bu ıubeler arasında tak· 
ıim edilmiıtir . Bu tehirlerde bir 

r~·3o~AA.GuSTO~s~··~· 

HAV ACILIK HAFTASI 
Bu sene zenğin programla kutlulanacak 

30 Agustos Zafer Bayramınm ayni zamanda memleketi
mizde havacılık haftası olarak kutlulandığı malumdur. 

Havacılık haftasının neşeli, hareketli geçmesi ve her 
ımıf balkı mızın bu mevzu üzerinde alikalandınlması için ıeh 
rimiz Hava kurumu zenain bir program baz1rlamıttır. 

Program Şudur 
1 - 30 ve 31 Ağustos çarıamba ve perşembe gilnleri 

eıya piyangosu keşide edilecek. 
2 - 1 Eylül cuma akşamı kurum gazinosunda çekilen 

mükifatlar tevzi edilecek. 
3 - 2 Eylül cumartesi akıkamı pınar başı gazinoıuoda 

gardenparti verilecek. 
4 - 3 ve 4 eylül pazar ve pazartesi günleri pınar batı 

gazinosunda tiyatro ( milnasip bir kumpanya bulu· 
namadıiı takdirde 3 eylül pazar günü demir yolu 
kenarındaki Kadri çavuş gazinoıunda bahçe ~ğlen · 
cesi. 

•••• •tr"• ~· .......... fi ••• • 

mOkellefin ikametgahı veya ti• 
carethanesini, bir mahalleden 
diğerine nakletmesi şehirden ay
rılmadığı halde nakilden evvel 
bağh olduğu varidat dairesinin 
mıntakasından barice çıkmasını 
intaç edebilir. Vazu kanun, bu 
kabil hallerde dahi mükellefin 
eski varidat dairesinin mıntaka· 
ıında tebligab kabule selihi· 
yetli bir kimse göstermek kül· 
fetini mükellefe tahmil eylemeği 
iltizam etmemiıtir. Bu makıat• 
la, 5 inci maddede, şube tetki· 
litı olan yerlerde bu yerin be· 
lediye budutlar1 içinde bir ıemt
ten diğerine vaki nakillerde, şu· 
be mıntakası değiımit olsa bile, 
eski ıube mıntakasında tebliga· 
tı kabule selihiyetli bir kimse• 
nio gösterilmesi mecburi bulun
madığı tasrih edilmiştir. Meseli 
lıtaobulda Galatada bir dük
kioda icrayı ticaret eden bir 
kimıe dükkanını Kadıköyüne 
naklederse bunu yazı ile varidat 
daireıioe bildirmeğe mecbur iae 
de Galata ıubesinin mıntakaıı 
dahilinde tebligatı kabule seli
hiyetli bir şahıs göstermeğe 
mecbur değildir. Ancak bu mü
kellefin dükkanını Kadıköyüıı· 
den Kartala naklettiğ'ioi farze· 
dersek, Kartal, İstanbul Beledi· 
ye hududunun haricinde bulun· 
doğundan bu takdirde hem nak
lini ihbara hem de kendisine 
yapılacak tebligatı kabule ıeli·, 
hiyetli olmak üzere Kadıköy ıu· 
beıioia mıotakası dahilinde bir 

1 

kimseyi göstermesi mecburidir. 
· İkametıib veya ticarethane· 

· lerin değiştirilmesi dolayısiyle 
tebligatta bir yanlışlık vukuuna 
mahal kalmamak üzere her va
ridat dairesinde istimalden kal
dırılmış olan defterlerden biri
nin ikametgah veya ticaretha
nesini değiştiren mükelleflerin 
kaydına tahsis olunarak, isimle· 
rinin ılk harfleri üzerine ve al· 
fabe s1rasiyle açılacak sayfalara 
eıki ve yeni adreslerinin vergi· 
ye tibi iti ve dosya numarasiy
le birlikte kaydolunmaıı muva· 
fık görülmüıtür. Her mahalde 
ıube ıeflerinin ve şube teşkilltı 

' olmıyan mahallerde de varidat 
müdürlerinin ve kazalarda vıri· 
dat memurlarının mesuliyeti al
tında böyle bir defter teıis olu
nacaktır. 

- Sonu var -

Aydın posta telgraf 
müdürlüğünden: 

20 Liı:,a muhammen bedelle 
Köşk istasyon posta sürilcülükü 
11/8/939 tarihinden itibaren on 
beı gün müddt tle eksiltmeye 
konulmuştur. 26/8/939 Cumer
tesi günü saat 11 de Aydın 

P. T. T. Müdürlüğü binas1Dda 
ihalesi yapılacakbr. hin olunur. 

12 16 21 24 (172) 



Aydınlılara ·· jde 
koçarlı menba suyu satışına başlandı 

Koçarlı ihtiyar meclisi, Koçarlının % 6 mikyası ma dere
celi menba suyunu Aydında da satılığa çıkarmııtır. 

Su, ağzı mühürlii damacanalarla satılmaktadır. Araba ile 
evlere ve mağazalara gönderilen 25 kiloluk bir damacananın 
fiyatı 20, yerinden alınırsa 15 kuruştur. 

Su her gün taze olarak getirtilmektedir. Ttmiz su ve 
muntazam işten emin olabilirsiniz. Abone olmakta acele ediniz. 

Deposu : Aydında Hava kurumu ittisalinde Avukat Bay Neşet 
Akkorun yazıhanesi altında. (167) 

Sağlık Yu du 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, şimdilik 
cerrahi kadın hastalıkları ve fontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıf. Hasta kabul6ne başlamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütahaHıs doktorl .. rımız tarahndan her 
tfirlD erkek k~dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

• 
6Ay • D 

• • a Vade ile elbise • 
Y aphrmak istrseniz kadın ve erkek: 
terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz: 

Terzihanemde Sümerbank yerli mallarımn hemen en em- = 
salsiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurları- D 
mıza elbise yapılmaktadır. • 

En mutena biçki dikişle ve en özenişli provalarla müş- D 
terilerimizi memnun etmek israrındayım. D 

1 Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koşacaklarını it 
umarım. 

K •dın ve erkek terzihanesi • 
41 Muzaffer Eraydın 
41 Demiryolu caddesi: Aydın 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

1 - Ekıiltmeye konulan iş: 
Aydın vilayeti hududu içindeki 
ahşap köprülerin inşa ve tamir· 
lcri için karacasu veya Bozdo
ğan ormanlarından imal edilmek 
şarliyle 5970 lira 52 kuruş ke-
şif bedelli 133.73 metre mikap 
azman ve 101.16 metre mikap 
döşemelik kereste imali işidir. 

2 - Bu işe ait şartname ve 
evrak şunlard r. 

A - Kapalı zarf usuliyle ek 
siltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Keşif bülisa cetveli 
D - Hususi şartname 
isteyenler bu evrakı nafia 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 7 /9/939 per· 

şenbe günü saat 16 da vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır 

4 - Eksiltme kap ~ lı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 

,-.,..,.,,_ .. _,-

için isteklilerin (447) lira 79 
kuruşluk muvakkat teminat 
vermesi ve Aydın vilayetinden 
bu iş için ihaleden 8 gün evvel 
ehliyeti fenniye vesikası almak 
Ü;(ere m 1racaat etmesi ve tica· 
ret odası vesikası lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yuka
rıda üçüocil maddede. yazılı sa
a ttan bir saat evveline kadar 
viliyet daimi encümenine geti-

rilerek komisyon reisine mak
buz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olma· 
sı ve dış zarfın mühür tmumu 
ile iyice kapablmış lolması la · 
zımd1r. Postada olacak gecik· 
meler kabul edilmez. 
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1 den 6 numaraya kadar 
Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro

sundan verilen formüle göre köy defter
leri sayın müşterilerimizin emirlerine 
matbaamızda hazırlanmıştır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur . 
• ;::zw:s:: 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tane si 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz . 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi kağıt .. 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

Köy nüfus defterleri 

1 

hazırlanmıştır • 
200, 400 sahi/elik ciltler 125-200 kuruştur 1 

C. H. P. Basımevi j 
-~~ID•I ........ 4 

Aydın Belediye 
Reisliğinden: 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

müdürlüğünde görülebilir. 
Muvakkat temidat miktar1 98 

lira 49 kuruştur. İsteklilerio 
muvakkat teminatları ve ticaret 
odası vesikalarile yukarda yaıı" 

1 - Belediye temizlik hay
vanları için 15296 kilo arpa ile 
2920 kilo saman açık eksiltme 
suretiyle satın almacab.br. 

2 - Arpanın muhammen be
deli kilosu 4 ve samanın 1,25 
kuruştur. 

3 - isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri müdür· 
lüğüne ve eksiltmeye iştirik 
etmek üzere muhammen bede· 
lin yüzde yedibuçuğu tutarında 

muvakkat te_!Dinat makbuzlarile 
birhkte 4 eylül 939 pazartesi 
günü saat 16 da belediye daimi 
encümenine miJracaatları ilin 
olunur. 19 24 29 3 (181) 

15.90 metre miklp eski çine 

köprüsüne 7.488 metre mikip 

çine mendres köprüsüne ve 

8+ 640 metre mikip karacasu 

mendres köprüsüne teslim edil

m.: k şartile 1313 lira 15 kuruş 

keşif bedelli 32.028 metre mi-

kap kereste açık ek· 

siltme ile eksiltmeye çıkarıl· 

mışbr. 

Eksiltme 7 /9/939 perşembe 

güoü saat 16 da vilayet daimi 

encümeninde yapılacaktır. 

Keşif eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi Aydın nafia 

lı gün ve saatta viliyet daidlİ 
encümeninde hazır bulunmalar• 
ilin olunur. 
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Abone ıeraiti ........ : 
Yıllıtı her yer lçin 6 lira. i 
Alb aylıtı 3 liradır. i 
idare yeri: Aydında C. H. i 

P. Baıımevi. i 
raıeteye alt yazılar için ! 

yaıı itlui müdürlütüne, ilin· ! 
!ar için fd:lrc müdürlütüne 1 
"OÜracut edilıneHdlr. ~ ............... ................ ........ ········ 


