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Sayuı ı 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi Sayı11 ı 100 Para 

Düny~ Vaziyeti Çok Ciddi Ve Tehlikelidir 
Alman - Rus misakı · Fon Rihbentrop 

ve Molotof arasında imzalandı · 
.Alman hariciye nazırı dün sabah maiyetile beraber 

ve ta)'yare ile Berline avdet etti 
lnglllz, Fransız askeri heyetinden bazıları Moskovadan geri geliyor 

Fransa ve İngiltere hükumetleri geni$ mikyasta askeri tedbirler alıyorlar 
Bütün dünya efkarı umumiyesi hadiseleri dikkatle takip etmektedir 

Ankara 24 - Dün $fece ya· 
rısından bu rUn saat 10 a kadar 
alınan haberlere g6re vaziyet 
ıudur: Alman hariciye naz1n fon 
Ribentrop Moskovaya vardıfı 
ıaattan 2.5 saat sonra Sovyet 
halk komiserleri reİ! •e harici· 
ye komiseri Molotofla Alman 
Sovyet Rusya arasındaki ademi 
tecavllz palcbnın ilk görOşmele
ri vukua gelmiş ve bu glSrDş-
rnede Stalin ile Almanyanın 
Mo,kova b6yllk elçiside hazır 
bulunmu,tur. Müzakere 3 saat 
ıOrmOetOr. 

Ufak bir lıtirabattan sonra 
ınüzakere yeniden başlam1ş ve 
ademi tecavi1z paktının imzasi · 
le neticelenmiştir. 

Ak,am bir ziyafet verilmit 
ve 'ıiyafeti Alman elçiliğinde 
•erilen bir süvare takip etmif
tir. Sııvareye ltalyan bOyük el· 
çisi de gelm;,ur. 

Japn elçisi Ribentrobun geli · 
tinde ne bava meydanında ve 
nede ıtivarede hazır bulunma· 
tnıftır. 

Ankara 24 - Bu gün saat 
12 den 19 za kadar alınan ha· 
berlere göre •aıiyet 

Almanya ile Sovyet Rusya 
arasında akdedilen ademi teca· 
vUı pa kbnın metni tudur: 

l taarruza uğrar!la her iki taraf 
bu devlete biç bir tekilde yar
dımda bulunmıyacakbr. 

3 - iki Akit taraf m~fterek 
menfRatleri'1i alakadar eden 
me!'elelere kar~ılıkh haber tea 
tisi zımnında İ!tikbalde mOteka 
bil temas haliode 'kalacaklar· 
dır. 

4 - İki Akit taraf biç bir 
zaman doğrudan doğruya ken· 
dilerioe müteveçcib devletler 
gurubuna iştirak etmiyecekler· 
dir. 

5 - Mahiyeti ne oluna ol· 
·uo iki lkit taraf arasında ni · 
ıa ve ibtiliftar çıkb~ı takdirde 
iki Akit taraf milnhuıran aulh 
vast•siyle ve dostane fikir ta· 
atisiyle ve ihtilifsn halline me· 
mur komisyonlar tarafındın 
halledilecektir. 

6 - l~bu pakt 10 sene mtid 
detle aktedilmiştir. lnkizasından 
bir ıene evvel iki Akit taraftan 
birisi tarafından feshi bildiril· 
mediği takdirde pakt otomatik 
bir surette beş sene daha uza
yacaktır. 

Pakt en kısa bir milddet 
içinde tasdik edilecek ve teati· 
si Berlinde yapılacaktır. a a 

Moskova 24 - · Burada bu
lunmakta olan logiliz, Fıanılz 
askeri heyetlerinden, iki lnıHiz 
aza ile bir Fransız aza Mosko
vadan ayrılacaktır. 

fngilizler Londraya Fransız 
Aza da Parise danecektir. 

Hey tlerin diğer bası şimdi· 
lik Moskovada kalacaktır. 

Moskova, 24 - Alman bari · 
ciye nazırı Ribbentrop buglln 
saat 13 de maiyetile birlikte 
tayyare ile Moskovadan ayrıl · 
mıstırJ 

Pari~ 24 - Ba,vekil Daladiye 
Polonya etcisini kabul ettikten 
!'Onra daimi milli mrıdafaa ko
mitesinin saat 18 de yaptığı 
top111ntıya riyaset etmf,tir. 

Toptantıya hariciye nazırı 
Bonne, bahrive ve ba\?a nazır· 
Jar1, bas kumandanı Ceneral 
Gamlen bava kuvvetleri kuman
danı, donanma kumandanaoı 
ve bunların g-enel kurmay rei4'· 
leri f,tirak etmişlerdir. 

Toplantıdan sonra atideki 
bevanname ne9redilm•ştir: 

Enteroa•yonal vaıiyet dola· 
yısiyle h6kômet l'V'7etce ahnm1' 
olan tedbirlere iliveten bir kı
.ıııcıım ihtiyat efradını ıillh altına 
almak suretiyle tamamlamRğa 
karn vermidir. a.a. 

Londu, 24 - Loodrad~n Al 
mınyRdıki konıoloslAra ln~il:z 
tabaa!unın Almanvadan yola 
çıkıtrılmııs' h;ldiri"nist;r, R.a. 

o .. nziQ", 24 - f uS?iliz kofolli · 
•ile fn2"iliz vaırnrl11rı hu !llt1b-ıh 
Dannsri t~rk etmisle-rdir. Cene· 
ral kon4lnlu4lu da serbest şehir-
den avrılmııbr. a. •· 

Sovyet hllkumetiyle Almanya 
arasında ıulbun takviyesi arzu· 
ıuyle Sovyet hükQmetiyle Al
lllanya arasında 926 nisanda 
nıüaakit bitaraflık anlaşmasır. ın 
esas hükümlerine dayanarak 
•tideki nokatı tesbit etmitlerdir 1 

Erzurum havalisine 
1 Şiddetli yağmurlar yağdı seller bazı 1 - iki lkit taraf gerek 

Yalnız veya diğer devletlerle 
birlikte yekdiğeriae karıı her 
lürlü harpten, tecavüz hue
ketlerinden ve her türlü bü · 
curndan te,akki edeceklerdir. 

köprüleri harap etti · 
Erzurum 24 - Şiddetli ya- köprüyü götürmüştür. 

ğan yağmur ve Toludan hasıl Trabzon • lran Tranıit yolu 
2 - fki Akit taraftan birisi 

llçiiocU bir devlet tarafından 
olan ıel Hasan kalede Velibaba iizerindcki beton köpril ıellt-rin 
ile Dellil hanı arasmdaki ahşap hücumundan hasara uğramışsa 

Son haberler 
Ankara 24 - Bugün saat 19 dan 22 ye kadar alınan haber

lere göre vaziyet: 
fogiliz kabinesi bu sabah toplanmıştır. Müteakiben başvekil 

Çemberlayn kıral tarafından kabul edilmiştir. 
F.ranıız nazırlar meclisi toplanmıştır. Toplantı beynelmilel 

va~ıyetin tetkikine tahsis edilmiştir. Başvekil Daladiya ittihaz 
tdılen askeri tedbilerle emniyet tedbirleri üzerinde izahat vermiştir. 

Hariciye naznı Boone harici vaziyet ile Alman· Sovyet ademi 
tecavnz paktının Moskovadan telefonla verilen metnini izah etmiştir. 

Almanyaoıo varıova sefarethanesinde efyalar ve evrak tafın
lllıştır. 

· Sefarethaoede 3 • 4 kiti kalmııtır. 
Londradaki Amerika ıcfiri, Amerika se.yya~larına İog-iltereyi 

tcrketrneluini tavıi)'~ etmiştir. 

da beş altı saat zarfında ahnan 
tertibatla ve.!aiti nakliyenin 
i(eçmesi · tam in olmuıtur. 

- ·~-

Erzincan - Erzurum 
Demiryolu inşaatı s.ij.ratle 

ilerliyor 
Erzuruat 24 - Erzincan-Er· 

zurum demiryoluuda ray ferıi· 
yab Erzuruma 21 kilometre 
mesafeye kadar gelmiştir. İlk 
tiren önümüzdeki hafta Erzuru· 
mun merkez nahiyesi olan ılı
caya varmış olacaklar. 

Halk ıimdiden bayram yap· 
nıağn hazırlanmaktadır: 

• -==; 

Mebuslarımızın viliyet 
içindeki tetkikleri 

Dün sabah Nazilliye giden mebusları
mız halkın dilek ve arzuları üzerinde 

meşgul oldular 
Viliyetimiz mebuslarının top· 

lu bir halde ~eçen hafta Or· 
taklara giderek zirai kredi koo• 
peratifinin umumi heyet toplan
tısında hazır bulunduklarını ve 
mahallt ihtiyaçler ve dilekler 
üzerinde balklR temulara baş · 
ladıklnnnı yazmış ve bu hafta 
da diier kaza ve n~hiyelere 
gideceklerini hild:rm;ştik. 

Meh114llarımızdan Nuri Gölete 
pe, Milmbz Kaynak ve doktor 
Şakir Şener df!ıı sabah Söke treni
le şehrimize jletmisler ve bnra~1'D 
kenclil.-rine iltihak eden 8. B. 
Adnan Mendres ve Etem mendres 
ile birlikte Rvui tirenle Nazilli· 
ye qitmisferdir. 

Mebusları mızın "'1azH1ide yap· 
hkları tem:1s1ar hıtkkında ora
daki arkada•ınmızdan tetgufla 
aldı~ımn: matiimab vazıyoruz. 

Nazilli 24 (Hususi) - Me· 
bıuıları'"ıZ B. Atfna.n MPndre4', 
Nuri Gölctepe, Milmtaz Kaynak 
doktor Şakir Sener ile vi1iyet 
p:uti idare heyeti reisi B. Et~uı 
Mendreı toplu bir hatde halkla 
temaslı:ırda bulunmak ve ma
hRlli ihtiyaçları tetkik etmek 
fizere bu <rlln sabah trenile Ay 
dıntfan Naziltive R'elmi,lerdir. 
Öğleden evel bü1<um,.ti, bele 

divevi, parti ve 'halkevini ve 
ağleden !IOnrR da Zİra11t h;,nka · 

iDi zivard ~den mebu41lnımı7', 

mOteakiben basma fal,rikasma 
sriderek fabrikayı ge!d'kten ve 
burada ftç huçuk ııat kadar 
tetklkatta bulunduktan sonra 
halkeviue geldiler. 

.wa-:= m=n 

Halkevi salonunda baştft Na
zilli kaymakamı olmak iize. 
re biltiln memurlar, cemiyet· 
ler ve halk mümessilleri de 
toplanmış bulunuyorlardı . 

Bu toplantıd~ ka7.an1n umumi 
vaziveti ve muhtelif dilekler fize· 
rinde koımsmalar yapıldı. 

Orta mektep binacıı ibtiv cı, 
bazı akar suhrın %İrai ıııaha1ar· 
da yaptığı tabribRt. 7.ir#ti ~•"yiş 
me4'el•si, umumi ıhhat vziveti 
N ıızilli bR llnnın ba şlıcıt dilekle• 
ri arasında hu,unuyordu. Bazı 
kanun maddeleri üzerinde de 
mütahazalar ve mUtallalar yU
rütnlttn. 

Çok samimi bir bava içinde 
yapılan bu temas ve Jconuşma· 
lar 2'erek N uilli balkı ve ge
rek41e mebu•lanmız Ozerinde 
fevlca1Ade iyi tesirler bıraktı. 

Mebuılarımn: yine toplu bir 
hald~ varın Karacuuya hare· 
ket edeceklerdir. 

Parti--;ilay--=e=t ;;.;o:i~d~a=r---e """'h:=e=y=~ ..... ti 
toplandı 

Partimiz vilayet idare heyeti 
dün batkan vekili avukat Neset 
Akkorun başkanlığında mutat 
loplanhsım yapmıştır. -Dumlup nar heyeti 

Zafer bayramında Dı1mlup1· 
narda yapılacak merasime vili· 
yetimiz namına iştirak edecek 
heyete vilayet umumi meclisini 
tem ilen bay Mustafa Gfiv,.n, 
Parti ve balkevini temsilen de 
bay Şev~et L~vent'in seçildik· 
leri öğrenilmiştir. 

Fli 

939 yıh Zafer, 
Tayyare bayramı 

VE HAVACILIK HAFTASI 
KUTLAMA PROGRAMI 

UMUMi ESASLAR 
1 - Bütün resmi daireler, Belediye, Parti, Halkevi, Spor bölge, 

Hava kurumu, Kııılay, Ticaret odası, diğer cemiyet ve 
müesseseler, Bankalar, mağaza, dükkin ve evler gündüz 
bayrak ve yeıiUiklerle donatılacak, gece tenvir edilecektir. 

2 - Ta!<ı olanların tak kurmaları dilenir, cadde ve alanlar 
dovizlerle süslenecektir. 

3 - Askeri merasim ve geçit resmine gelecek yutddaşların en 
yeni ve temiz elbiselerile gelmeleri ordu ve yurd sever· 
liklerinden beklenir. 

4 - Askeri merasim esnasında biltün mağaıa ve dükkanlar 
kapanacak, bütfin Aydını.tar merasime iştirak edeceklerdir. 

5 - Merkeze bağlı köyler halkı, baılarında ihtiyar ve Parti 
ocak heyetleri olduğu haJde gelerek merasim ve gtçit 
resminde buluoacaklardır . 

· _: Som• ikitıci ~ay/ada 



Barem Kanunu 
izah namesi 

Vergilerde ihbarnameler' 
nasıl tebliğ edilecek ? 

Maliye vekaletinin hazırladığı izah. 
nameyi aynen neşrediyoruz 

Maliye Vekaleti mühim bir 
izahname hazırladı 

Maliye vekiletinin barem kanunu hakkında lıazırlamıı olduiu 
iıabnamenin aynen aetrine deYam ediyoruz. Bu kııımda vazife 
ve memariyettea mlltevellit ıa~ur dolayııiyle iıtea el çektirilen 
memurun, llcretlilerin ıirecekleri vazifeler, terfi ıekilleri, huıuıi 
bir metlek bilıiıine ve ibtiıaıa tozum raıterea itler hakkında 
hükümler bulacaktınız. 

Maliye Veklleti, verıilerde ihbarnamelerin teblijine, itiraı ve 
temyiz usullerine vo itiraz ve temyiz komiayoaları teıkiline dair 
olan 3692 ıayılı kanun hakkında bir izahname yaparak tqkilltı· 

na tebliğ etmiıtir. Bir çok allkablan olan bu iı;ahaameain mllbim 
kaaımlan 9unlardır. 

-19 - -3-

Şu kadar ki bu ıuretle A 
ıeriıine geçt!nler için terfi had· 
di S nci dereceyi ve 1452 ta· 

yılı kanunun tatbikinde A seri
ıinde bulnnan ve yüksek mek
tep mezuna olmayan memurlar 
için de bulundukları derecenin 
iki derece favkini tecavllı et· 
mezdi. 

Yeni kanunun 7 nci maddeıi 
iıe (bu izabnamenfn 7 nci mad 
de.inin D fıkrasında izah redil
diği veçbile) bundan 10nra S 
nci ve daha yukarı derecedeki 
memuriyetlere terfian tayin edi 
lecek memurlar1n muhakkak 
yOkaek bir mektepten mezun 
olmaları icap ettiğini ve ylksek 
mektep mezuna olmıyanlann 6 
net dereeeden yaka• ıya terfi 
edemiyecelr lerlni raıtermiıtlr. 
lıte bu b&kme, kanunun mu• 
valrkat S nci mıddeılyle bir 
iıtiına Yazedilmi,tir. 

Yilktek mektep mezunu ol· 
mıyaa ve fakat kanunun merl· 
yet mevldine girdiği tarihte 
deYlet hizmetinde mtlstabdem 
bulanan maaıh Ye ftcretli me· 
murlar kanan ve iıahnamedekl 
esaslar dairealnde 3 ne& dere• 
ceye kadar (100 lira dahil) ter
fi ettirilebileceklerdir. 

Halen 3 acil ve daha yOkıek 
derecede olan memurların ise 
bulundukları derecenin bir de· 
rece Bıtline terfilerinin yapal
mHı caizdir. 

6 ncı muvakkat madde: 

Kanunun 7 nci maddeıinde 
ta1rih Ye bu lzabnamenin 7 nci 
maddesinde izah edildiği ftzere 
memurlann bulundukları dere
ceden bir Bıt dereye terfi ede
bilmeleri için az dCSrt Hne o 
derecede kalmalan ve bu ka· 
dar mllddet ayni derece maa
ıını filen almıı olmaları ıarttır. 
YOkıek mektepten mezun olan 
lar için bu müddet 3 seneoir. 
Ancak ka.nunun 6 aci muvak · 
kat maddesine g6re . kanunun 
meriyet mevkiine girdiği tarih
te va1ife bapnda bulunan ma· 
atlı memurlana . bilfiil maaıını 
almaktı oldukları derecedeki 
terfi m&ddetleri (ylkaek mek
tep mezunu olanlann A seriıine 
terfi edebilmeleri için 15 Ye 
yüksek mektep mezunu olmı· 
yanların da keza A ıeriline 
geçebilmeleri için 20 ıene hiz-
met etmiı olup olmadıklarına 
balulmakıızın) 1452 ıayılı ka· 
nunun . 8 DCİ maddesiyle kabul 
edilmit olan 2 veya 3 ıenelik 
terfi mllddetlerine glSre heıap 
edilecektir. 

Meıeli; kanunun meriyet mev 
kiine girdiği tarihte 70 lira ma 
aıı filen almakta olan ve fakat 
hizmet mllddeti 15 ıena bulun· 
mıyan bir y&kıek mektep me· 
zununun 70 lira maııta 2 ıeae 
kalmıı olması ıaretiyle 80 lira· 
lık maaı derecesine terfiinin 
yapılması caizdir. 

Yekaek mektep mezunu ol· 

mayıp kaaunan meriyet mevki· 
ine ;irdiji tarihte keza 70 lira 
maaıı filen almakta olan ve 
fak at hizmet mOddeti 20 ıene 
bulunmıyaa bir memurun da 70 
liralık maaı derecesinde 3 sene 
bulanmot olmaıı prtiyle 80 
lirahk maaı derecesine terfi 
ettirilmesi kabildir. 

- Sona ""' -

Tebellııldan ka~ınmak 
" Kanunu• 8 inci maddni, 

tebellujdan imtina halinde ya
pılacak muameleyi tayin etmek· 
teclir. Tcbellujdan imtina ha· 
linde, tebliğ eclilecek ewak, 
tebelluta raelilaiyetli kimsenin 
CSniae barakılar ve keyfiyet bir 
zabıt varaknsiyle teıbit olunur. 
Zabıt varakası, o mahalde ta· 

939 yıll Zafer, 
Tayyare bayramı 

HAV ACILIK HAFTASI VE 
KUTLULAMA PROGRAMI 

- Baı tara/ı birinci &ag/oda -

PROGRAM 
Sabahleyin : 

1 - Aıkerl komutanlıkca tanzim olunan program mucibince 
aıkeri meraıimden evwel komutanlıkta ordu tebrik edile· 
cektir. Bu tebrike ıidecelder: 
Vali, Mebuılanmız, Belediye Reisi, umumi mtclis ve şe· 
bir mecliıi azalan, hllrim Ye mllddelumumiler, daire reiı 
ve mlldilrleri, Parti Villyet, Kaza, Nabiye ve ocak heyet· 
leri, Halkevi idare ve komite heyetleri, Baro, Ha•• kuru· 
ma, Kızılay, Çocuk etirgeme kuruma, diger cemiyet ve 
mileueıat reiı ve idare heyetleri, ltaaka mldlrleri ve 
protokola dahil olan difer zeYat aaat 8 den itib.rea laalk 
evinde toplanacaklarcl1r. 

2 - Saat 8,25 ele birinci maddede yazılı zevat Yalinia baıkan · 
lıjında ordu evine ıideceklerdir. 

3 - Komutanlıkta tebrik meraıiml bitirildikten ıonra ıehitler 
allnındakl meraıim yerine gidilerek meraıim krokiıi mu· 
cibince komiHrler tarafından rasterilen yerler abaacaktır. 
Üniformalı ordu menıapları 1'in ayrılın malaalde ıivillu 
bulunamaz. 

4 - Aıkeri maraaime tam 9 da baflanacatından meraıim va 
geçit reamine ittirlk edecek mektepliler, ıpocular Ye balkın 
aeat 8,30 da gelerek komiıerler tarafıadan g6aterilecek 
yerlerini almaları llzımdır. 

S - Aıkeri merasim ve nutulrlardan ıonra ıehitler abidesine 
çelenkler konulacaktır. ( Çelenk koyacak cemiyet ve mO
e11eaeler, çelenklerini baztrlayarak çelenk mahallinde bu
lundurmaları llzımdır.) 

6 - Çelenkler konulduktan ıonra askeri geçit resmi yapılarak 
merasime ıon verilecektir. 

7 - Merasim bat komi1eri Emniyet mBdOrll Bay Ekrem Sokul· 
ladur. Komiserler komutanlıkça tayin olunacak bir 111bayla 
mOfetti, Necip GOzen, muallim Hikmet Ş61ea, muallim 
Rifat Emnalar •e O.man Beceriktir. 

Öğleden sonra : 
8 - Saat 18 de hoparl8rlerle ( Zafer bayramı ) hakkında bir 

koaferanı verilecektir. 
Akıam: 

9 - Cadde ve alanlarda muzikalar çalarak halk ejlenceleri 
tertip olunacak, fener alayı yapılacaktır. 

10 - Zafer bayramı ıerefine Orduevbrde bir balo Yerilecektir. 

Haf ta programı 
11 - 30 ve 31 Ağuatoı çartanba ve perıenbo gtlnleri Ha•a 

Kurumunua eıya piyangoıu çeldlecelrtir. 
12 - 1 Eyltil 939 cuma akıamı HaYa Kurama 1razinoıunda piyan• 

go mBkifatları daiıblacakbr. 
13 - 2 Eyltil cumarteıi akıamı Hava Kurumu tarafından Pınar~ 

baıı bahçeıinde bir rardenparti verilecektir. 
14 - 3 •e 4 Eyltil pazar ve pararteıi rthıleri Pınarbaıı bahçe· 

ıinde tiyatro. ( MBnaıip bir kampanya temin edllemeue 
demiryolu keaannda Kıdir Çavat kadnonnda ballçe 
ejlenc;esi ). 
Bu wwo·rram davetiye yerinedir. 

Hallıni B•,konlılı 

•ınauı bir t•baa veya ıabıta 
memurlarından birine de imza 
ettirilir. 

Tebelluğdan imtina iıter biz
zat m&kellef tarafından olıun, 
iıterse mllkellef yerine kendi
lerine tebligat icraaıaa kaaanea 
cevaz Yerilmif olan kimaeler ta• 
rafından olıun, lıer ikiıi hakkıa
da da yukanld ıekilde muame· 
le yapılır. Ancak bu izahname
nin 21 inci maddeıinde yazılan 
halde poliı veya jandarmanın 
Yeya mulıtar •eya ihtiyar heyeti 
lzaıı1Un evrakı almaman, tebel
lajdaa imtina addedilemez. çftn
kll kanun bunlara tebligat ya
palma11na cevaz vermemiı evra· 
lu teslim almak vazifelini tah
mil etmiftir. Bu Yazifelerini ifa 
etmiyenler hakkında, Yali veya 
kaymakamlığa mllracaat oluna
rak usulen takibatı kanuniye ic· 
raıı llzımgelir. 

f mtina halinde evrakın, tebel· 
luğa 1elihiyetli kimıeleria 6nil· 
ne baralnlmuı demek, alabile· 
ceği bir yere konalmaıı demek· 
tir. ı.Bu ıahıı imtina hakkında 
bir sebep dermeyan edene bu · 
ıebep kanuni ve teblij'e memur 
olanın muamelesi yanhııa bu 
madde mucibince imtina zaptı 
tutulamaz. Faraza tebliğe me· 
mur olaa, m&kellefi balamadıjı 
içia ikametılbında mllkellefin 
hizmetçiıi oldutunu ıannettiji 
ıabsa evr•kı teblii etmek iıter 
ve bu ıahıı da kendiıinin mtl
kellefin hizmetinde olmadıiını 
dermeyan edene tebellajdaa 
imtiaa zaptı tanzim olunamaz. 
Ancak tebliğe memur olan kim· 
1e, o zatın bilifı hakikat beya· 
natta bulunduiunu an lana va· 
ziyeti kendisine ı6yliyerek te· 
bellağ etmeıini talep eder. o 
tah11 imtina edene bu takdirde 
zabıt varakaıiyle keyfiyeti teı
bit ve evrakı inine bırakır. Bu 
zabıt varakaıını o civarda ika
metgibı Yeya ticaretbaaeıi ma
lum bir ıahıa ve yahut zabıta 
memurlarından birine de imza 
ettirilmesi ıartbr. Akıi halde 
imtina keyfiyeti 1abit olamaz 
ve tebligat da muteber adde
dilemez." 
Yabancı memleketlerde olanlar 

lzahnamede yabancı memle
ketlerde oturanlar hakkında ıu 
b&kDmler vardır : 

"- Kanunun 9 uncu maddeai 
mucibince yabancı memleketlerde 
bulananlara yapılacak tebligat, 
o memleketin aelihiyetli maka· 
mı veya o mahal Türkiye koa
tolon ve yahut slya1i memur 
vaııtaaiyle yapıhr. 
Yabancı memleketlerle Tür

kiye araıında tebliıatın De ıu

retle yapılacaiına dair bir an· 
taım• aevcat iıe toblii bu aa-

IATI ı llİ 

Sıtma 
~------
- ı-

Sıtma, dDnyada en çok g&rll• 
len bir hastalıktır. 

Yurdumuzun timdiye kadar 
ııtma yllzilnden v erdiği telefat 
yflrelder acısıdır; bir çok ocak• 
lar ıiSnmllf, bir çok k&yler vi· 
ran kalmııtır. Bunu g6z &nine 
alan cumhuriyet htıkilmeti 11tma 
ile ıavaıa bilyllk bir 6nem ve 
hız vermif, yer yer doktorlar 
ııhhat memurlara dola,tırarak 
bir taraftan sıtmalıları tedaviye, 
bir taraftan da ııtma yatakla· 
nnı ıöad6rmeje koyulmuıtor. 
Sıtmaya "Bataklık Hummaı•" da 

denilir; bataklık olan yerlerde 
sıtma çok olduğa için bu ad 
verilmiı, lıattl çok zamanlar 
ııtma aebebi bataklıklardan çı· 
kan pis kokular olduğu uaıl· 
mqtır, Llkin, ıonradaa, ııtma· 
hların kanlannda, butalıia J•• 
pan • ve ancak mikroıkopla 
rBrDlebilen • bir hayvancık bu· 
lunm111tur. 

Sıt111a11ın sehbi 
Ha.talardan utlamlara ııt· 

manın balqabllme1I için haı· 
ta kanıoıa ılniıinekler ta· 
rafından emilmeıi ve yine baa· 
lar tarafından ıajlamların kan
larına aıılanma11 icabeder. 

Demek ki: Sıtmaya tutulmak 
için orada baıka bir ııtmalı 
bulul'maaı ve arada ılvriıiaek· 
lerla vaııtalık etmesi ıarttır. 
Sivrisinekler bataklık yerlerde 
pek çok belundukları ve llre
diklerl içindir ki blyle yerler· 
de sıtmalılar bulunana haıta· 
bk kolayca ıağlamlara da ge• 
çer ve ıalgınlar yapar. 

Sıtma nakilliiiai her •eri 
ıiYriıinekler yapamaz; sıtma· 
yı baatalardan 11jlamlara nak· 
leden ıiYriılnekler "Anofet" de• 
nilen nevidir. Ba ne'fi lteki 
ılvriıineklerden ayırt etmek 
kabildir. 

1° - Anofellerin yumartalan 
dajınıkbr; 6tekilerioki topludur. 

2° - Anofel ılrfeleri ( ya· 
murtadan çıkan kartlar) ıayaa 
yllzBnde dilmcltız dururlar; 6teki 
ıivriıineklerinkl bıt •ı•tı da· 
rurlar. 

3° - Anofel ıivriıinek dllz 
bir yere, me1ell duvara kondu• 
iu vakit kayrak tarafı kalkık 
olarak eğri konar; baıka nevi· 
ler bat Ye kuyrukları bir hin· 

· da dOmdllz konarlarlar. 
- Sonu var -

laıma daireıinde ye anlaımacla 
tayin edilen makam,ar vaııtaıiy· 

le bayle bir anlatma yokıa teb
liiin yapılacajı mahaldeki Tur
kiye kon10loau veya ıiyaıt me· 
muru, yani bllyllk elçi; elçi ve· 
ya maılahatgllzer vaııtasiyle 
yapılır. Bunlar evrakı konıoloı· 
luk veya elçilik memurlanndao 
biri va11taıiyle teblii ettirilir. 
Bu bllkllm yabancı memleket· 
lerde bulunan gerek ecnebi te
baasına gerek Tilrk tebaasıa• 
ıamildir. Ancak Tllrk tebaaıın• 
yapılacak tel>liiler, bittabi~~': 
kiye konıoloılak veya elçUıii 
vaaıtaıiyle yapılık. 

Ecnebi memlekette re1ml bir 
vazife ile bulunan Ttlrk memur 
larına o mahal Tlrkiye koa10-
loıu yeya ıiyaıl memaru yaıı· 

taıiyle yapılır. Vazifenin devam· 
b veya muvakkat olmaıı bu lla• 
!Usta mlle11ir deiiJdL" 

-·SON -



!:s~:~!~~~~j" 
.\lınacak talebenin kayıt 

ve kabul şartları 

Edebiyat ve Kültür 
Bu ıene Bursa ve Bolu orman 

~~eplerJne parasız yatalı 100 
t b . e alınacaktır. Mekteplerin 
ı:.. •ıl mllddeti llç senedir: Me· 
, . l~n ( Oımao mühendis mu· 
tı 7Qı) ünvanile meslekte kulla· 
y~ ır11ar. isteklilerden aıağıda 

lı ı tartlar aranır: 
ı. l - Türkiye cllmburiyeti te
•ıından olmak 
2 ' 

111 
- Yaıı 20 den yukarı ol-

•nıak 
' 

de 3 - Sağlık durumu normal 
, recede, yani, dil, göz, kulak 
hk Vticudunda arıza ve noksaa· 
lale bulunmamak, arızalı ve dağ 
h Yerlerde yllrüyüp gezmeğe, 
-'l"~n binmeğe bünye teıkilitı 

••ıt ve dayanıklı olmak, 
hi~ - İyi ahliklı, hüsnilhal sa 
b11ı olmalr, geçmit mahkümiyeti 

unınamak, 

•e S -:- Orta mektebi pek iyi 
ı 11 Ya ıyi duecede bitirmit bu· 
llnıak, 

8'ı6 - Bu tartları haiz olanlar 
h rıa orman mektebi müdürlü· 

ile g&nderecekl~ri dilekçeye: 
'I• A - Nüfuı cftzdanı, aııl ve 

tasdikli sureti, 
._ 8 - ÜçDncn maddede yaıılı 
t ihlc durumlarını bildirir tam 
b'telcknııo kastanelerden veya 

1 
'•tanelerin bulunmadıkları yer· 

ı:'de hllkQmet doktorlardan a· 
t tılrla,ı tasdikli raporu, (Tam 
l~tkklUUi hastane olmıyan yer· 
~ tde kabut edilecek isteklilerin 
.._'Yıtlan maktepçe yaptmlacak 

1 -.•Yene neticesine kadar eıas-
):lldınlmaz ve bu muayenede 
tıl lıh evsaf kendisinde bulun- · 

1Y•nlar mektebe ahnamaz.) g - Çiçek aşısı vesikası, 
t - Dardüncü maddede ya
~Yl g6re belediye veya polis 
t trlceıleri tarafından tllnzim ve 
~~dik edilecek hüsnühal maz· 

•sı, 

tıa E ~ _Orta mektep ıalaadet
tıet~eaının asıl veya taıdikli ör-

ı, t: - 6X9 ebadında 6 fotoğ
"'k bağlamalıdırlar. Noksan ev· 
.._

11 
getiren ve giSndereulere 

kıı "•caat etmemit oazarile ba-
ır. · 

~. 7 - Mekteplere j[İreceklerin 
lS Yılları 1 eyini 1939 tarihinden 
) I tylGI 1939 akıamına kadar 
): bız Buua orman mektebinde 

Pılacaktır. 
bıılıtekliler, evraklartnı doğruca 
~ lltt:ktep mlldürlOğilne ya biz
''l t, veya taahhiltlü olarak pos· 

Ya tevdi etmelidirler. 
,.'-l(•yıt ve kabulde müracaat 11· 

~ llazarı itibare alınır. 
'-ttl- S inci maddede yazılı 
d 

1 
•rı haiz talebe kadroya 

,~ durmadığı takdirde orta de· 
"Ctl' • '•b 1 ıatekliler 1ra11nda bir mü-

9 alca imtihanı açılacaktır. 
tal b- Kayıt ve kabul edilen 
.._ ~ ~ler Bursa ve Bolu orman 1 

c,ktteplerine kur'a ile ayrıla · 
''· ~-~O - Yukarıda yazılı ıartları . 

takd· olanlar mektebe ahndıkları 
ttb· ırde tahsil eınaıında -mek· 
te 1 terkettilderi veya bitirdik-

1 

tifta •onra tayin olunduktan va
te~Ye fitmedikleri halde mek
~de'11 Yapmı' olduğu masrafları 
te .Y

1
tcelderine dair kendilerine 

... c le likt ce nümuneye göre noter 
'4td~ll hsdikli bir taahhüt ıe
ttti~ ~ereceklerdir. Bu ıe nedi 
'••.a~ıyeıılerin devamlarına mü· 
~ edilmeı. 

. · 
Bira ucuzladı ama! 

~ 

inhisarlar idaresi birayı ucuı· 
latb; ucuzlatb amma, iki gOn 
evvel rast sreldiiim bir zat ba· 
na aeılendi: 

- Bak1&na azizim.. Hiç fU• 

radaki içkili bahçelerden birine 
oturupta bira içtiğin var mı? 

- Hayır llstad.. Nedense 
pek yakında oralara uğradığım 
yok.. Hayrola.. Bir ıey mi var •• 
Muhatabım koltuiundaki ki· 

ğıda aarılmıı bira şiıelerini ba
na giSstererek ve biraz da içi· 
nin iğbirarını bi11ettirircesine 
anlattı: 

- Bir ıey var ya.. 16 kuru
l• bira içeceğiz diye timdiye 
kadar oruç tutmuştum •. Biliyor· 
ıunki bayii bekledik.. Gazete
nizde bol bol bu ucuzluğa dair 
havadisler okudok •• Sabırsızlan· 
dık ve saire .. 

Fakat evvelki giln bahıetti
ğim içkili bahçelerden birine 
oturup bir tiıe bira içtim .• Ta· 
bii ı&yle ~ir oruç bozar ribl 
besmele ile hardai• ıanldım •• 
Derken, yine 16 lıklardan biri 
daha geldi.. O da kalkb •. 
· Hesabımı g8rmek Uzere gar· 
aonu çağırdım. Bana bir . hesap 
çıkardı ki. deme gitsin.. Meze 
hesabını bir tarafa bırakın •. Be· 
her 16 kuruıluk bira ıiıeleri 
2S ıer kuruştan hesap edilmi9. 
Muhatabım yanımdan bir az 

ayrıldıktan ıonra tekrar döne 
rok kulağıma yaklattı ve: 

- Bira ucuzladı diye kalem 
tuten parmaklarını l6tfea hiraz 
da bahçeli gazinolanmızın bu 
hali için oynatıver ... 

Diyerek · yoluna ytirbdü .• 
Onun haklı olduğunu m6tea· 

kip dedikodulardan anladım .. 
Bu dedikoduların bep!lioin mev
ıuu bahçeli gazinolarda 16 ku· 
rutluk biranın inhaaarlar idare· 
siyle taban tabana zıd giderce· 
sine 25 kuruıa kadar fırlamaıı · 

sıdır .. 
Fazla kazanç ibtıraıından do· 

ian bu çok kötn tereffilDn a. 
nüne geçilmesine bir çare bu 
lunacağı mabakkaktar. 

Ba nevi hallerin devletin ka
zancına da belirıiı bir darba 
vurduğunu unutmamak li11mdır; 
diyor: 

Bir çare diliyoruz .. 
Çiğdem 

·••)GO-f ... 

·:··~.__.._. .•......... ~ 
. ABLAMA 

-.ıı • • • • ..... • • • ,.... .....-. ....... W""4" y,,... ................... . 

····~··,.. ....... ··~··-

Bahar Düşünceleri •.. 
HDsnil anla yanan ell 16zlerin 
Yorıan g&zterime dalmak içindir. 
Lehinde titreyen tatlı sözlerin, 
GCSnül edalar1 çalmak içindir .. 

Bakl BuıUn Jıer taraf gül, çayır, çemen .. 
Bir pınar akıyor kartı vadiden. 
lıte g6nl8mllz de kııa ermeden, 
Bir pınar batında kalmak içindir. 

N. Pehlivan l 
.. ~•~•...,•'""•'""•"Y~~•'"""'"""'''Y.,..,,.• ..., ......... -re..,._,._•_•-• Y+4VV~f4V .... +4VVYf4++ 

~ •• + • • ..,., • • • ... • • ..,.. • • .... ·••••••••+t-J;6:JA+,.•++ 

Servet .. 
" Ahmet Onlea,. e ... 

Gurbete dönünce yaralı kalple, 
Bilmezsin ne kadar ağladım Serveti 
Ümidim 6lünce yoklukta gene, 
Aylarca karalar b•ğladım Serveti 

G&zlerim kanlanıp göz yaıım akb 1 

Aıkın ateı gibi bağrımı yaktı, 
Her g&ren sızlanıp halime baktı. 
Sevgi~le kalbimi dağladım Serveti 

Tanrıya diz çöküp yalvardım her an, 
ÔHlm& iıtedim bılımııım candan •.. 
Göğıllmde dıırmadan tataıup yanan, 
Bu kalbi ajkına adadım Servet! 

Haluk Mğur 1 
~Y .... W..,,.V'YY~V"Y•"'W'W..,,.4"YY'""+_.....,_x~~ .......... "YW_W_4_~-T ................ ~.....-.-,.-. .. 
...._. .......... ,.., ..... ,,.. .... . 

Tekrar haykırıyorum! .. 
.O.aun Çelik kollara onun en ıakrak seıi 

· C>ouo evlitlarıdır, onun dilidir gençlik 
Yolu Kemalizm olan genç nesiller lUkesi 
Taııne g6ı koyanın Ezralidir gençlik. 

Bil16r derelerinle taıınla topragınla 
Ôyle bir cennettinki genede o ,cennetaio 
Hftrriyet dolu dağın ve her yeıil bağında 
Gençliğe emanetıia, gençliie emanetıin 

Senıin her Tiirkiln ıesi her çatının nefesi 
Hürriyetin bambaıka kucaiJn ıefkat dolu 
Atat&rkiln gençlige ilk ve ıon hediyesi 
Vatanım Anadolu güzelim Anadolu 

yudum bayat •. lıte bunların hep-
1 ar. ası uzadıg" ı zaman geçen rlla· '- k 1 · d ld b YO•, yo · ıte o zaman baılar 

sı yuvam an a ığ.m ir sayfa lerim bir ıebir olur. Akıtırlar 

h' t b
• k E muztarip geceler, kara ıeceler, 

ya ır aç satır, a bOyük kalbime zerrelerinden damla tel•llı' en il · ·ıa dertlerimle baı baıa ıeçea ae. 
.. ' m esaı.r ı ç. damla. Ben de o zamaaa bekle- l • 
Fıkat ebf.. Fakat bunlarua rim ·Y••h ıöılerle yarını. Yok, ce er .. 

1 RADYO 
1 

CUMA5 25181939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kca. 120 Kw . 
T. A. Q. 19174 m. 15195 

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31,i O m. 9465 Kes. 
12,30 Program 
12 35 Tdrk ll'llziği Pi. 
13 00 Memleket saat ayar1, 

ajanı ve meteoro oji haberleri. 
13. lS· 14.00 Mlizik (kanıık • pi.) 
19.00 Program 
19 05 Müzik (danı müziği· Pi.) 
19.30 Türk milziği : fasıl he· 

yeti 
20.15 Konuıma 
20.30 Memleket saat ayarı , 

ajanı ve met~oroloji haberleri. 
20 50 Türk müziği : 
Okuyan: Muzaffer İikar 
Çalanlar: Vecihe Daryal, fa .. 

bire Fersan, Refik Ferıan . 
1 · - Rast peşrevi 
2. - Dede • rast klrı oatık 

(rast getirip fendile) 
5. - Faik bey ~ rast ıarln 

(Jaleler saçsın) 
4. - Arif bey • rast ıarkı 

(vuslatından gayri el çektim) 
S. - Kanun taksimi 
6. - Şükrü - rast ıarkı (uyu· 

sam göğıilne koysam ıu bum· 
malı baıı) 

7. - Refik Fersen· rast ıar· 
kı (af eyle suçum ey güliter) 

8. - Mahmut Celalettin pa
t• · raat ıarkı (fitneler gizlen· 
mit) 

9. - Rast saz ıemaiıi. 
21.30 Konuşma 
21.45 Neıeli plaklar • R. 
21.SO Müzik: Riyaıetl cümhur 

bandosu • ıef : İhsan Künçer 
1. - C. Urbini marı 
2. - FeliX Godhı Eylül valsi 
3. - Glinka bayatın çar için 

operasının uvertürü 
4. - A Czilbulha kalp ve 

gllller 
S. - Chopin Cbopiniana 
22.40 Müzik (opero aryaları) 
23.00 Son ajanı haberleri, zi· 

raat, eabam ve tahvilat, kam
hiyo nukut boraa11 (fiat) 

23 20 Müzik (cuband • Pl.) 
23 SS-24 00 Yakınki program : ................ .. ~ ...... .. 

ESKi GAZETE ı 1 v11 MECMUALAR ı 
ı Bir kilo Gazete varlığı gün- ı 
ı de iki yavruyu doyurur. Oku· ı 

ıı duğunuz eski gazete ve mec· ı 
ı muaları Çocuk Esirğeme Ku- ı 
ı rumuna vermenizi Kurum say- i 
ı ğıyle diler. ı 
.............................. 

Aydın Vilayetinden 
Vazifesinde ihmal ve ıui is .. 

timalden suçlu Aydın Merkez 
kazasının çeıtepe köyn eıki muh· 
tara Siileyınan Demirkapu bak· 
kında Villyet idare hey'etince 
mllttebaz 10/ Si 939 gOn ve 99 
ıayılı men'i muhakeme kararı 
tiklyetçi çeıtepe k&yünden Ab· 
dullab Kazoeğe ikametgibıoın 
malim olmaması yüzünden teb
liğ olunamamııtar. lıbu ilin ta· 
rihioden itibaren bet glln zar-
fında tikiyetçi Abdullah Kaı· 
beğin itirazını Vıliyete bildir
mediği takdirde karara mezkii· 
run kat•ileıeceği tebliğ makamı-
na kaim olmak Ozere ilin olu· 



Aydınlıl ra . üjde 
koçarlı men ha suyu satışına başlandı 

Kuçarh ihtiyar mecliıi, Koçarhnın % 6 mikyası ma dere· 
celi menba suyunu Aydında da satılığa çıkarmııtır. 

Su, Pğzı mühürlü damacanalarla satılmaktadır. Araba ile 
evlu e ve mağazalara gönderilen 25 kiloluk bir damacananın 
fiyatı 20, yerindt n alınırsa 15 kuruıtur. 

Su her giin taze olarak getirt ilmektedir. Tt mlz su ve 
muntazam işten emin olabilirsiniz. Abone olmakta acele t'diniz. 

Deposu ı Aydmda Hava k urumu fttia:ılinde Avukat Bay Neıet 
Akkoru n ya:ııbaneai altında . (167) 

Sağlık açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, timdilik 
cerrahi kadın haıtalıklan ve tontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabulnne başlamışbr. 

Yurtda birinci sınıf mütahaısıs doktorl~ramız tarafından her 
türlü erkek k•dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
da iresinde takip edilmektetir. 

066 AAı::at.PJ~"!ffl1n 

6Ay 
Vade ile elbise : 

'.Yaptırmak istrseniz kadın ve erkek: 
~ terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz• 
, Terzihanemde Sfimerbank yerli mallar1u1D hemen en em- .. 

salsiz kumatlariyle ve 6 ay vade ile bilftmum memurlan- D 
mıza elbise yapılmaktadır. 1) 

En muteni biçki dikişle ve CD aıenitli provalarla ma,- • 
terilerimizi memnun etmek israrmdayım. 

Memurlarımızın bu fın_attan istifadeye koıacaklarını • 
umanm. a 

K utın ye erkek terzihaneai .. 
Muzaffer Eraydın it 

D.:miryolu caddesi: Aydın .. 
--~~~~M!m!'Jll_,.~~m•~~ıg . •eo--w••• 

A u 
M 

Bakım Evi Muayene Saatlan fS 
[•] 
[+J Muayene arına Saat Doktor arkadatımunn adı • 

Pazarteai 

Sah 

3 - 4 

4 - s 
Operatllr Medeal Boyer 1 
Doktor Fuat Bayraktar R 1 

!Cilt haıWokları mutah• .. ••l 1 ı 

" 

Perşembe 

.. 

2 - 3 
3 - 4 

4 - s 

s - 6 

Operat6r Nuri Erkan (+) l 
Doktor Şevket Gözaçan [t] 1 

(Glb baatalıkları mutahaaıııı) f§: 1 

Doktor Muhıin 1 !ı· 
Clç haıtahkları mutaba11111) [+] 

Doktor Şe•kot Kırbq DJ 
<l utaal baıtahklar mutaha1111t) tJ 

[+] : 
Dl 'ı Cumarte1i 2 - 3 Doktor Nafiz Yazgan N 

.. 3 - 4 Doktor Halll Gaıaydın [•] 1 

~~~._~~~~Ol ıı:t•~- ~~~~u..4':\ ı' ~-...-.... .... ~liıliiı~ ı:-•:•11ıı-..llııı:iiir~tıMıt~ ---~~- 1 
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AYDlft 

1 den 6 numaraya kadar 
Hepsi ayrı ci(tlerde ve Köycülük büro

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

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 
2 - @ = e 2 SL z==~- • z tsı:: sw .. aıe::: 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tant-si 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapıhr 

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 
hazırlanmıştır 

: 200, 400 sahifelik ciltler 125-200 kuruştur , 

\ 
C. H. P. Basımevi J 

.................................... 5 ... ~ 
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Aydın Belediye reis- 1 Aydın belediye j Aydın 37 alay Sa. A1· 
liğinden: reisliğinden komisyonundan cı 

1 - Belediye itfaiyesi için 1 - Belediye alektrik fab- . . Kuşadası birliiinin . ihtiYdıf 
açık eksiltme ıuretile bir tonluk rikaıı makinelerinde kullanılmak ıçın alına~ak 192900 kılo. 0

0.,u 
kamyonet fateıi ıahn alına . n k k •t ret·ıe nun 26 agustos cumarte11 g ,. uzere açı e sı me su ı lO • tı 11 

cakbr. 1060 numarala 200 teneke ma· saat d~ Aydın askerı "·w 
2 - Markası Fort, modeli k. .. t 1 kt alma komııyonunda açık ek•b1 e· 

939 senesi 91 Y. olacaktır. 10

2
e yagBı ıha ıo a ınakca . il'. mesi yapılacaktır. Tahmin il~ 

3 - Muhammen bedeli 1700 h - eb eJ r t27ö ;:nın t:u- deli 4089 lira 48 kuruıtur. &Jf• 
türk lirasıdır. •;ımenl ~l~ 1 

• u:uı · . teminat• 306 lira 71 kurUft 1 
4 - istekliler ıartnımesini & -k ıte 1 er~D eg!~:i naİe~ Şartnamesi her glln Aydın 1~. 

belediyede görebilir veya ıure- g rme vay~ ra .. ama kuşadaıı aatıoalma komisyon , 
tini parasız alabilirler. üzere ~eledıyey~ .muracaatarı rında g3rillebilir. fstekliluio Jı~i 

S - Eksiltmeye İftirak ede· •e ek1tltmeye ııtırlk etmek nuni veıikalarile birlikte ~el 
11 

ceklerin 127 buçuk lira muvak- llzere 405o kuruşluk muvakkat saatte komisyona gelmeleri ılİ) 
kat teminat makbuılarile bir- teminat makbuzlarile birlikte olunur. 10 15 19 25 ~ 
likte 28/8/939 pazarteıi rüntı 28/8/939 Pazartesi gilnn saat - --
ıaat 11 de belediye daimi en· 11 de beleye daimi encUmende lıat11aa .. htbt ve Uınumt Ne•'

11•' 

b b 1 1 1 1 lılOditrti ı EteıG Mea.lru 
cümenine mUracaatlan illa o- azar u unma arı i in o unur. tt .. ,ıd ı~ · ,u 
lunuf. q 15 20 25 (164) 9 15 20 25 (165) e " r ıs ...... ı 


