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Mebusları mızın 
~-·-

Kuyucak ve Karacasuda 
yapt.kları temaslar 

---+-

Villyetimiz mebuslarının halk
la temaılarda bulunmak üzere 
toplu bir halde mülhakatı rez
mekte olduklarını yazmııtık. 

Mebuslarımız, evvelki gün 
Nazilliden Kuyucak ve Karaca· 
ıuya giderek, temas ve tetkik· 
lerine devam etmiılerdir. ~ 

Kuyucaklılar, orman kanunu· 
nun tatbikinden doğan zorluk
lardan bahsetmiıler, sulama 
kenalından bazı arazinin iıtif a· 
de ed~medığini ve buna bir ça· 
re bulunmasını ı6ylemiılerclir. 
Oımao kanunu, ormanlar ci

varındaki tapula arazi içinde 
bulunan ağaçlardan aahipleriniD 
iıtifadesini de bir takım kayıt
lar ve tartlar altına almıı ol
dufuadaa buralardan boyundu · 
ruk yapmak için bile bir dal 
ketm,ğ'e imkAn kalmadıfı, de
IDircilerin çam kamnrü tedarl· 
kinde ııkıntı çektikleri ve bu 
ıebeple ziraat aletlerinin tami
rinde çiftçinin mütkilita uğra· 
dığı, tahsildarlar tarafından ya
pılan vergi tabsilAtının defter
lere geçirilmemesi ve kayıtlar. · 
nın kapatılmaması yüzünden 
vergi borçlarının mfikelleflerden 
IDilkerrer olarak tahsil edildiği, 
klSylilnOn de makbuzlarını mu
hafaza edememesinden bir çok 
bakıızhklara ve mağduriyetlere 
aıeydan verildiği bahis ve fİ· 
kiyet mevzuu olmu,, mebusla· 
rımız bu dilek ve tiklyatleri 
•lika ile dinliyerek notlar al
lllıtlardır. 

Ôgleden sonra Kuyucıktan 
ayrılan mebuılarımız, yolda 
Çiftlik köyüne de uğrıyarak 
köylülerle temasta bulunduk
tan ıonra Karacasuyo gitmit· 
lerdir. 

Burada da kaymakamı, bele· 
diyeyi. parti ve balkevini ziya• 
ret eden mebuslarımız, halkevi 
bahçesinde toplanarak kendile· 
rini beklemekte olan Karacaıu 
halldyle çok ıamiml bir haıbi· 
lıaı yapmıılar, dilek ve temeo· 
llilerlni dinlemiılcrdir. 

Karacaıulalar da, Kuyucak-
1alar gibi, orman kanununun 
Zorluklarından ıikAyet ve 
kazanın mektep ihtiyacından 
l>ahsetmişler, Tavas yolunun 
'le Dandalas k6prüsllnün yaptı
'ılınasını istemiılerdir. 

VHiyet mebn•larının ayakla· 
11ba kadar gelerek ihtiyaçla
l'iyle yakından alikadar olma· 
ları Kuyucak, Çiftlik köy ve 
~•racaıu halkını ıon derece 
ltlcmnun brakmıf, mebuslarımız 
bu temaslardan iyi neticer al· 
l!ııılar, faydalı malOmat topla
l!ııtlardır, 

Geceyi Karacaıuda geçiren 
l!ıt'buılarımız 8. 8. Adnan Mend 
'tı, Nuri G&ktepe, MOmtaz 
l<ayn.ak, doktor Şakir Şener ve 
Yil&yet parti idare heyeti' relt.l 
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Buhran şiddetinden birşey kaybetmedi 
Hitlerin: Çemberlayne gönderdiği mesajla işin bir 
müzakere safhasına dökülmesi ihtimali vardır 

Bununla beraber bütün devletler şiddetli bir harp hazırlığı yapıyorlar 
Alman - Leh hudutlarında hadiseler devam ediyor 

Ankara 26 - Dün gece ya· 
rısından bu rnn saat 13 e ka· 
dar alınan haberlere göre va· 
ziyet ; 

Ohrolda me, incede bir a'man 
devriyesi Leh araziıine rirerek 
bir kilometre kadar ilerlemiıler 
dir. Polonyalılar birinci ıilvari 
alayına mensup bir neferi 61· 
dDrmnrlerdir. Alman devriyeai 
mitraly&zO bırakarak kaçmııtır. 
Polonya matbuat., Almaayada 
oturan leblilere yapılan feoa 
muameleden ıiklyet etmekte 
ve her türlil araıtırma ve mil· 
saderelere maruz kaldıklarını 
yazmaktadır. 

Bertin, 26 - Hitler yanında 
Fon Ribbentrop olduiu halde 
ltalya, Japonya ve mllteaki~n 
fngiliz Franıız elçilerini kabul 
etmittir. Hitler bundan sonra 
tekrar ltalya ve Japonya elçi· 
lerini kabul etmittir. 

Japon elçisi Sovyetler ile akd 
edilen ademi tecavilz paktını 
protesto etmiş ve 'paktın antı 
kominter paktının 4 üncü mad
desine aykırı olduğunu tebarüz 
ettirmiıtir. a. a. 

Londra 26 - Dün 6ğledan 
sonra logiliz • Leh mütekabil 
yardım paktı hariciye nazırı 
Lord Hal~faks ve Polonya elçisi 
tarafından imzalanm•ıttr. 

Berlin 26 - lngiliz hükume· 
tinin, f ngiliz ticaret gemilerinin 
bilyük britanya limanlarına dön
meleri için emir vermesi üzeri
ne Alman hükumeti de Alman 
gemilerinin Hmanlarından çık· 
mamalarını ve açık denizde bu
lunanların da derhal Alman 
limanlarına dUnmeleri emrini 
vermiıtir. 

Berlia 26-lngilterenin bertin 
b6yük elçiıi Hinderson tayyare 
Londraya hareket etmiıtir. Elçi 
hariciye nazırı lort Halifaksla 
görüştükten sonra Ber1ioe da · 
necektir. 

Londra, 26 - Londradaki 
Alman sefiri, Alman tabasınıa 

derhal veya en kısa bir zaman 
zarfında lngiltereyi terketme· 
leri emrini vermiıtir a. a . 

B. Etem Mendreı dDn Karapı 
nar köyüne gelerek Pirlebeyli 
ıulama kanalının açılma ameli· 
yeıine b•ılanılmaıı milnasebe• 
tiyle yapılan merasimde hazır 
bulunduktan sonra tetkiklerine 
ve temaslarına devam etmek 
O zere Boıcloiana ıitmlılerdlr. 

1 Ankara 26 - Saat 13 den 

!:r:\~:i!:;, •lınaa haberlere Pirle beyli sulama kanalı 
SelibiyeUar bir menbaın Var 

ıovadın aldığı bir habere g&re: 
Alman tayyareleri Polonya ıra 
ziıiae mlltemadiyea teca vllz et· 
mektedirler. 

Dün ıaat 14 den 17 ye ka
dar Alman ııkert tayyareleri 
Eeh arazisinin müteaddit nok· 
taları llzeriade uçuılar yapmıı· 
lardır. 

Leh makamatı bundan b&yle 
memnu mıntaka üze1'inde uça
cak tayyanlere ateı edileceği
ni bildirmiılerdir. 

Evvelki gece Almanya • Ho· 
landa hududundaki liniformalı 
Alman memurları geri alınarak 
yerlerine Alman askerleri ika· 
me edilmiıtir. Askerler S6ngli 
takmıt oldukları halde gezmek
mektedirler. 

Hududa rideo yollar tel a ..... 
glllerle kapadılmıt ve gidip 
gelme meonedilmittir. Berlhde 
biUQn gece askeri faaliyd de-
vam etmiıtir. ihtiyat zabit ve 
efradın evlerine tebligat yapıl-
mışbr. Tebliğat yapılan efrat 
araıında 20 - 45 yat arasında· 
ki tevellntlBlerdir. Bu sabah 
Berlinde az faaliyet görBlmOıtOr 

Haıuıi otomobillerin büyDk 
bir kısmı kapalı sokaklara gir
mişlerdir. Bu ıokaklann batına 
(kıpadılmııtır) ibareli levhalar 
konulmuıtur. Berlinde bulunan 
Japonlar bilba11a kadınlar bu-
suıi trenlerle Berlinden hareket 
etmitlerdir. 

Resmi Çek ajansı olan C.T.K 
bnroıu dlin alman aıkerlerl ta· 
rafından iıgal edilmiıtir. Asker 
ecnebi mu ha birlerin bnrolanna 
girerek araıbrma neticesine 
kadar yerlerinden kımıldama· 
lanuı tenbih etmitlerdir. Ayni 
zamanda telefon muhaberesi 
keıilmiıtir. 

Moıkova, 26 - Tas ajanıın· 
dan: 

lngiliz, Fransız askeri heyet
leri don aktım Moskovadaa ay• 
rılmıtlardır. 

Llhi, 26 - Holaada b&kft· 
meti birinci derece ihtiyaç mad· 
delerile iptidai maddelerin ih
racını menetmiıtir. 

Loııdra, 26 - Londra mer
kezindeki matazalar ve b&ro-
lar bombaların tesirinden ma
sun kalacak ıurette tecbiz e· 
dilmlıtir. 

Vestminlster sarayındaki kıy
metli evrak ve diğer qya kır· 
larda kazılan huıuıl mahzenlere 
nakledilmiı ve emniyet altına 
alınmııtır . a. a. 

ilk kazma kalabalık bir davetli 
huzurunda vuruldu 

Bllyük meadres havzasındaki 
arazinin muhtelif ıulama kanal· 
ları va11taıiyle sulanması ve ba 
ıuretle umumi refahın temini 
cumhuriyet bllkOmetinin ehem
miyetle Ozerlnde durdufu Ye 
me,gul oldufa bir mevzudur. 

Ba bllyllk l•in batarılmaıı · 
için ti0tdiye kadar yapılanlara 

ili ve ten bu defa Pir beyli ıulama 
kanahnın inıasına dün Karapı· 
nar kayoade yapılan parlak bir 
merasimle başlanmııtır. 

Ba,ta ıiyın valimiz B. Sabri 
Çıtak askeri ve jandarma alay 
kumandanları ve aa itleri mlldllrB 
Memduh Kurtoila olmak llzere 
don ıabab Aydından otomobillerle 
giden davetlilerle Karacaıa
daa gelen mebuslarımız kanalın 
in~asını taahhüt eden ıirketin 
Karapınar köyllnde tesiı ettik
leri pavyonlarda pek nefiı ye· 
meklerle izaz edildikten ıonra 
merasimin y•pılacağı mahalle 
git mitlerdir. 

Burada ynzlarca kaylB btl· 
yük bir nete ve ıevinç içinde 
toplanmıı bulunuyorlardı. ilk 
kazmalar valimiz B Sabri Çıtak 
ile mebuslarımız B. B. Adnan 
Medreı, Nuri G6gtepe, Mümtaz 
Kaynak, doktor Şakir Şener, 

ve parti baıkanımız B. Etem 
Etem Mendreı tarafındea vu· 
rulduktan sonra memleketi re• 
faba glStBrecek olan bu mesut 
bldiae m&nasebetiyle Talimiz 
B. Sabri Çıtak, mebaslanmız 
B. B. MBmtaz Kaynak, Adnan 
Medres ve parti villyet idare 
heyeti reisi 8. Etem Mendreı 
taraflarından çok gllzel nutuk· 
lar slSylendi. Bu nutuklara 
k6yllller namına Azizabad lc6-
y0nden B. lsmail hakkı ce•ap 
vererek kendilerine bu gtlzel 
eaeri kaıandran cumhuriyet 
bükOmetlne halkın minnet Ye 
ı&kranlannı çok Yeciz dzlerle 
ifade etti. 
Meraıimde Nazilli ve Kara· 

caıu kaymakamlariyle Nazilli 
Parti, Halkevi ve Belediye re· 
iıleri, İDfaatı deruhte eden tir· 
ketin renç m&bendiı ve teknl
yenleri de bulunat,lar ve daYet· 
liler r~ç vekit Nazilliye ve Ay
dına avdet etmitlerdir. 

Pirlebeyli kanalının takribi 
in,a kıymeti 650 bin lira mik
tarında olup 60 bin &ektar arazi 
ıulayacaktır. 

Bn muazzam eıer bakkınyakl 
intibalarımızı ve m6tahedelerİ· 
mizi yarın tafıilltile yazacağız. 

Hitlerin mesajı Ankara 26 - Saat 19 dan 
Londra 26 - BugUn Berlln· 22,30 za kadar alınan haberle· 

den tayyare ile gelen Berlin re vaziyet : 
sefiri Hiaderaon baıvekllet da· Öğleden ıonra Danz•g lima-
ires!nde batvekil Çemberlayn nında ıeyrB ıefer durdarulmut· 
ile 3 saat devam eden bir ga-
rUşme de bulunmuttur. Mlltea• tur. 
kiben hariciye nazırı Lord hali- Almanyada demiryollarında 
fakı hariciye nezaretine tide· aıkerl olmıyan trenlerin ıayı11 
reh Franıız bOyfik elçisini ka· aıgarl hadde edirilmittir. Oto· 
bat ederek gBrOtm&ıtOr. mobillere aılcerl malcamatça Ya . 

Deyli Herald gazet~ıinin ha- ziyet edilmektedir. Benzin de· 
ber aldıtıaa g8re Hitler ıefir poları husasl otomoblllare ben· 
Hinderson ile atideki notayı zin ıatmamaktadır. Beazln ıtok 
g&adermlıtir. lanna Taziyet edilmiftir. 

1 - Venay maahedeıinin 
bakıızlıklannı tamir için eski Aakert mOe11eıata ait tayya-
mBstemlekelerlnln Almıayaya relerle ılma"ya ıehirlerinde 
iade'd. ıerviı yapan tayyarelerden baı 

2 - Danıigin Almanyaya la· ka biç bir tayyare Almanya 
de•I. Dıerinde nçmıyacaktır. 

3 - Koridordan Danzire bir INGIL TEREDE: 
otomobil yola yapılmak için Kabine Berlia sefiri Hinder-
m&saade verilmeai. ıon da b~zır olduğu halde ıaat 

4 - Buna makabil Almanya 
Danılgde Polonyaya bazı hak· ı 18,30. da !oplanmııtır •. 
Jar vuecelctir. Sefır Hınderaon logılterenia 

5 Almanya Polonyanıa hudut- . Hitlere cevabını hamilen yana 
larnıı 10 ıene raranti edecektir. · ıabab BerliDe dloecektir. 
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Almanların Lehistanla 
istedikleri müzakereler 

Maliye vekaletinin hazırladığı izah. 
nameyi aynen neşrediyoruz 

Maliye vekaletinin barem kanunu hakkında hazırlamış olduğu 

izahnamenirı aynen neşrine devam ediyoruz. Bu kısımda vazife 

ve memuriyetten mütevellit suçlur dolayısiyle işten el çektirilen 

memurun, ücretlilerin girecekleri vazifeler, terfi şekilleri, hususi 
bir meslek bilgisine ve ibtisa a lüzum gösteren işler hakkında 
hükümler bulacaksınız. 

- 21 
1 O ncu mııuakkat madde: 

Danzig'in teslim 

D - 1 Eylul 1929 tarihinden 
evel maaşlı devlet memuriye· 
tinde bulunmuş olanlardan, ka
nunun mcriyetinden ıonra ye
niden memuriyete alınacakların 
evelce bulunmuş oldukları me
muriyete ve yahut bunun ma
aşca muadili olan diğer her han · 
gi bir memuriyete tayinlari de 
caizdir. Bu takdirde kendilerine 
bu suretle tayin edildikleri me· 
muriyet derecesi maaşı verilir. 

Kanunun muvakkat 10 ncu 
madde!li 7 nci muvakkat mad
de ile kaldırılan salihiyetlere 
istinaden 8 temmus 939 tarihin- 1 

den evvel tayin edilmiş olan
lar hakkında yapılacak mua- ' 
meleyi göstermektedir. 

E -(D) fıkrası mucibince ye· 
niden maaşlı vazifelerine alı· 
nanların bu memuriyet maaşla· 
rı eski maaşlarından yüksek ise 
bunların mafevk dereceye ter
fılerinde evvelce aldıkları ma· 
aşlarda geçirdikleri müddetin 
nazarı itib~ra alınmaması ve 
yeni [tayin olundukları maaş 

derecesinde muayyen terfi müd 
delini ikmai etmeleri şarttır. 

Mesela: 1 eylül 929 tarihin · 
den önce her hangi bir veka· 
let kadroıunda 25 lira asli ma · 
a,la birinci mümeyyiz olarak 2 
ıeoe istihdam edilmiş bir kim · 
ıe kanunun meriyetinden sonra 
yeniden memuriyete alınmak 
istenirse, bu zatın balen 10 ncu 
derecedeki 35 lira maaşlı birio 
ci mümeyyizliklerden birine ve· 
ya birinci mümeyyizliğin maar 
ça muadili olan 35 lira diğer 

her hangi bir memuriye tayini 
ve k ndisine bu maa,ın veril· 
mesi mümkündür. Şu kadar ki 
bu memurun 9 ncu dereceye 
terfiinde eskiden 25 lira maaş· 
ta kıldığı iki ıenenin nazarı 
itibara alınmaması ve 10 dere· 

cede yeniden bir terfi müddeti 
geçirmesi lazım gelir. 

Ancak bu madde hükmü 1 
eylül 929 tarihinden evvel ma
aşla devlet memuriyetinde bu· 
luomuş ve yine 1 eylül 929 ta · 
ribioden evvel vazifeden ayrıl · 
mış olanlardan 8 t emmuz 939 
tarihinden ıonra yeniden me
muriyete alınacaklar hakkında 
tatbik edilecektir. 

1 eylül 929 tarihinden sonra 
maaşlı devlet memuriyetinde 
bulunmnş olanlar ise eıasen 

1452 sayılı teadül kanunu mu · 
ay yen bir maaş derecesini ikti · 
aap etmiş olduklarından, bu ka 
bil memurlardan 8 temmuz 939 
tarihinden sonra yeniden me· 
muriyete alınacakların evvelce 
maaşını filen almak suretiyle 
iktisap ettikleri derece maaşir 
le tayin· edilmeleri ve mafevk 
dereceye terfilerinde de o de· 
recede eskideu geçirmiş olduk
ları müddetler de dahil olduğu 
holde bu kanunun terfie esas 
olarak kabul ettiği üç veya 
dört seneyi ikmal etmeleri ik 
t1za eder. 

Muhtelif dairelerin teşkilat 
kanunlarında: 

A - Maaş emsali hasılının 

tamamının; 

B - Maaş emsali hasılınıo 
fazlasının veya kadro maaşiyle 
müstahak oldukları derece ma· 
aşı arasındaki farkıni 

C - Maaş emsali basıhnın 
eksiğinin; 

Ücret olarak verilebileceği 
yolunda mevcut olan salihiyet
lere müsteniden 8 temmuz 939 
tarihinden önce tayin edilmiı 

· olanlardan balen müstahdem 
bulunanlara bu gün verilmekte 
olan ücretler ile muvakkat taz· 
minatların ayni vazifede kaldık 
lc,rı müddetçe 1eya bulunduk
l a rı deı-ecenin maaşını almaya 
hak kazanıncaya kadar ıabısla 
rına mllabasır olmak üzere ve· 
rilmesine devam olunabilir. 
Bunlardan kadro maaşiyle müı· 
tabak oldukları derece maaıı 

arasındaki farkı ücret olarak 
alanlara başka bir vazifeye 
nakillerinde iktisap edebilecek
leri derece maaşı verilir. Üc
retle müstahdem olanların diğer 
her hangi bir ücretli vazifeye 
nakli bolinde ise haklarında ka 
nuo ve bu izahnamenio muvak· 
kat 2 nci maddeleri mucibince 
muamele yapılır. Maaşlı vazife
lere geçir!lecek olanlarında yi· 
ne muvakkat 2 nci maddeye 
göre girebilecekleri ücret dere· 
celeri teabit edildikten sonra 
kanuuun ve bu izabnamenin 
14 ncü maddelerine istinaden 
alabilecekleri maaş dereceleri· 
ne nakilleri caizdir. 

Bunlardan her hangi bir ıe · 
be ple vazıfelerinden ayrılanla
rın yine 8 temmuz 939 tarihin
den sonra ayni şartlarla memur 
tayin edilemez. 

Yukarıki A B ve C fıkraları
na dahil olup da daimi olarak 
Ankarada bulunau memurlardan 
halen yalnız müstahak oldukla
rı derece maaşına zamimeten 
bu maaş ile kadro maaşları 
arasındaki farkı ücret olarak 
almakta bulunanlara muvakkat 
ta zminat verilmekte olduğundan 
bu memurlara bu kanunun neş-
r inden ev\fel veı ilmekte olan 
muvakkat tazmin tlarıo yine 
ayni miktarlar üzerinden veril· 
mesine devam olunacakbr. Bu 
madde şümulüne giren ücretli 
memurlardan muvakkat tazmi
nat almayanlara bu k nunuıı 

F rankfurter Saytung muha· 
biri 17 ağustos tarihiyle gaze
tesine ıunları bildiriyor: 

ltalyan gazeteleri de Alman
lar ıibi Danziı meselesinin 
yalnız Raybt tarafından halle
dileceğini, Almanlara ait dava-

' lara başkalarının mOdahaleıine 
katiyen tahammül edilmiyeceği· 

1 ni yazmaktadırlar. Koridor me-

f
l selesinia de hallolunacık olan 

meaeleler arasına alınmasını bu
ra matbuatı ileri ıllrmektedir. 

" Giornala d'ltalyaya " şark 
i hudutlarının reviziyona tibi tu-

t 
tutması için, Versay muahede· 
ıuidenberi fngilizler, Franıız Ye 

,-
meriyetioden ıonra da muvak
kat tazminat verilemez. 

11 nci muuAkkat madde: 
3656 sayıb teadül kanuouaa 

bağh 1 nuwaralı teşkilit kad· 
ro cedvelindeki memuriyetler· 
den 939 mali yılı zarfında mev
kuf tutulacaklar kanuna bağlı 
3 ıayıh .cedvelde ıasterilmiıtir. 

Bu 3 sa yılı ced vel 939 mali 
yılı zarfında bu yıl muvazeoei 
umumiye kanununa~ bağla L ita 
retli cedvel değil mezk6r 3 
fayılı cedvel tatbik edilecektir. 

- Sonu t1ar -

•• •• gunune aitmiş! 

Amerikalılar tarafından ileri 
ıilrülen miltalealaı a iıaret •e 
Almanların timal ıarkide taz· 
yik altına alınmasının, mareıal 

1 
Fochun dediği gibi .. ıelecek 
harbe ıebebiyet verecek bir 
lmil olduğunu kaydetmektedir. 
Bu gazete, re•iziyon veya harp 
alternatifine yalnız fngilterenin 
aldırıı etmediğini yazmaktadır. 

Polonyada çıkan " Resto del 
Carlino ,, ıazeteıi de, Çember
layn ile D•ladiyeye bir açık 
mektup neşretmektedir. Bu mek
tupta, Danzig meselesinin halli, 
Almanyanın izzetinefsini renci· 
de edecek bir tarza değil, Lon
dra ile Pariıin hakkaniyeti tes
lim etmek şartına bağlı olduğu 
kaydedildikten sonra, Alman 
Ye ltalyan bava ıilihı, cepba
lerde diifmanı paniğe uğratır· 
ken yenilmez bir vaziyette olan 
garptaki alman tahkimatını ıı
mak için acaba ne kadar Fran
ıız ve İngiliz can verecektir di
ye ıorulmaktadır. 

.............................. i ESKi GAZETE i 
ı ue MECMUALAR t 
ı Bir kilo Gazete varlağı gün· ı 

1 
de iki yavruyu doyurur. Oku· ı 
duğunuz eski gazete ve mec- ıı 
muaları Çocuk Esirğeme Ku· • J rumuna vermenizi Kurum aay- i 

ı ğıyle diler. ı 1 ................................... , 

St -
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Yukardanberi anlatılan nöbet· 
ler yeni ve taıe sıtmalara mab· 
ıuıtur. Sıtma eskir ve ·yerleıir· 
ıe • ki en ziyade kemik ilikle
rinde, dalakta, beynin ince da
marlannda ve karaciğerde yer• 
leıir • Sıtmalı zayıflar, kollar, 
bacaklan birer değnek gibi in· 
celir, karnı ıişerek bir kırba 
veya kurbağa karnı biçimi alır, 
çahıamaz, yürllyemez, zürriyet· 
ten kalarak nesli de kesilir. Es· 
kidenberi uzun zaman sıtma 

~ekmiılerin dalakları pek ziya· 
de biiyük, batta bazılarında bü
tnn karnı doldurabilir. 

Sıtmanın ilacı: 
Yeni veya eski nöbeti kes

mek, sıtmadan korunmak için 
de, dalağı eritmek için de bir 
tek illç vardır ki o da "kinin,, 
dir. 

"Kınin,,in bir kaç nev'i varsa 
da hükumetimiz fakir halka be· 
dava dağıtılmak llzere daima 
ııhhat memurlarına kinin kom· 
primeleri göndermektedir. Bun• 
dan baıka, vakti ve hali yerin• 
de olanlar için de ucuzca kinin 
1attırmaktadır. Devlet kininle
rinden bedava olanlarınıu renıi 
mavi, ucuz ıatılanlarmki pen· 
bedir. Her ikisi de ayni ıey iıc 
de bedava ile ucuzun kanıma· 
ması ve bedava verileceklerin 
şunun, bunun eline geçup de 
ıatılmaması için böyle boyan· 
mıttır. Bu kininlcr en tesirli 
kininlerdir. Çocuklar için ayrıca 
tatlı kinini er vardır . 

Gerek ııtmadan korunmak 
için, gerek sıtmadan kurtulmak 
için kinin koprimt!lerinin na ıl 
kullanıcağına dair, Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekaletioio 
bastırarak köylerimize kadar 
dağıttırdığı tarifeler vardır. 

Sıtma ile mücadele teıkilitı 
bulunan mıotakalarda sıtma be· 
kimleri, mücadele teşkilitı ol· 
mıyan yerlerde hükümet, bele• 
lediye ve hastane tabibleri 
müracaat eden her yurttaşı 

sıtma bakımından muayene et· 
meğe ve lazım gelen tarifeleri 
vermeğe mecburdurlar. Usulün
de alıomıyan kininden hiç bir 
fayda görülmiyeceğind~n bit 
hekime bat vurarak sağlık al
malıdır. 

Sıtmayı nakleden anofel siv· 
riıinekler olduğu ve bunlar ba• 
taklıklarda, durgun sularda U· 

redikleri için bir yerden sıtma· 
yı kaldırmak bir taraftan ıt· 

mahları tedavi ederken bir ta· 
raftan da sivı isirıeklerin kök' 
lerini kesmek kabildir; bundnn 
dolayı hükumet büyük bata lık .. 
ları sırasile kurutuyor; küçük 
ıölcUkler, durıun su birikinti" 
leri, ağzı açık liğamlar ve helj 
çukurları, hatti ıu sarnıç ve 
küpleri, tenekeler, konıerve ku' 
tulan, hususile ahır köı , leri de 
ıivrisinekler için birer ocak ol· 
duklarından bunları kurutm k 
ve kapatmak işi de kendisioiıı 
ve milletin sağlığını iıtiyen b.cr 
vatandaşa düıen bir vazifedır· 

Nerede sivrisinek yuva ı yar' 
sa onu yok etmek bir yurttaşı 
boğmak ve bir ail yi yutınal< 
için açılmıı bir mczıırı kapat
mak demektir. 

Kapatılması veya luırutulm11" 
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1 Şüphesiz Biımarck bunu kabul 
edemezdi ve prense karşı tavru 
hareketi ta başlangıçtan itiba
ren hasmane olacaktı. 

filosunun Prusya ordusunun fa· 
ikiyetini kolayca bozabileceğini 
nazarı itibara almağa mtcburdu. 
Keza kendisine en çok müessir 
olan bu idi - bu harpte kazan
mış olsa bile Prusyaya ne gibi 
menfaatler gelecekt? " En iyi 
neticeyi bile alacak olsak, Pruı
ya tazyiki haricinde reyini bi
zim aleyhimizde kullanacak o
lan yeni bir Schleswig-Holstein 
büyük dokalığını tesis etmek 
için harbe girmeyi bir Prusya 
menfaati olarak telikki edemem., 

Augustenburg'farın anlaşma
nın dar metni ile bağlanmış ol
dukları şeylerden fazıa bir şey 
Yapmaları için bir sebep mev
cut olmadığına işaret etmek iyi 
olur. Onların Danimarkaya kar 
~ı şükran borçları yoktu. Umu
miyetle söylendiği gibi hakla
rıoı satmamışlar kendi malları
bın bir kısmmı geri almışlardı. 
Ne olursa olsun talepleri yalnız 
halk ve parlamento tarafmdan 
değil ayni zamanda Bavyera 
kralının riyaset ettiği Alman 
hükumetleri liderleri tarafından 
da yardım görüyordu. . 

Şimdi de Bismarcktan, Pruı
Yanın da imza etmiş olduğu 

londra muRhedesinin feshi, ve 
diyetin siyasetini takip ile ica
bında Prusy ordularınm prens 
Fredrick için Danimarka kra
lın karşı çarpışmasına müsaade 
etmesini istiyorlardı. Böyle bir 
fey yapmak için en küçük bir 
niyeti bile yoktu. O, evelcmirde 
Pru yanın muahedelere bağlı 
bulunduğunu nazarı itibara al
nıak mecburiyetindeydi. " imza 
ettiğimiz için müteessir olabili
riz, fak1tt imza edilmiştir. Akıl 
ve ferasetimiz kadar şerefimiz 
de taahhütlerimize sadık bulun- 1 

llı ıunızı icap ediyor ., diyor<iu. 
Bundan başka Almanların iste
diği gibi hareket ettiği tak
dirde, yalnız Danimarkayı de
ğil ayni zamanda Rusya ve İn
giltereyi de karşısında görece
ğini ve daracık yarım ada üze
rindeki askeri harekatta lngiliz 

•ı mümkün olmıyan yerlerle 
bulaşık çukurlarına, dur~un ha
"uz ve sul rln mazat, yani bam 
Patrol veya gazyağı dökülürse 
8İ\rrisinek yuvaları kırılır; bun
hırı öldürmek için bir takım 
iliçlı sular da vardır. 

Sivri inekler geceleri faaliyet
te bulunduklarından sıtmalı yer
lerde akşamdan sonra pençere
leri açmamak, kapı ve pençere
lere ık örgülü tel geçirmek, 
cibioliksiz yatmamak lazımdır. 

Hulasa: 
1 - Sıtma dünyada en çok 

Öldüren bir hastalıktır ve insa
n y loız ivrisinek ısırmuile 
geçer. 
. 2 Sıtma nöbetleri insanı 
1§İoden. güçünden alıkoy rak 
fakir düşürür, iktisadi zarar a
rı lllucip olur. Sıtmalı köy ve 
ilede refah ve saadet yoktur. 
3 - Sıtma insanı uzun za

llıan hasta y tırır, dalağı büyü-
terek malul yapar, kansız: ve 
ltlecc:ılsiz bırakır, tedavi edil
ltleıse batta öldürür. Sıtmalı 
Yerlerde nufus rtmaz. 

4 - Sıtm lı ailelerde zürri 
r;ktler zalır, hatta büsbütün 

ene bilir. 
S - Sıtmadan korunmak için 

Görülüyor ki siyaseti kendisi 
için vazıhan tesbit edilmiştir. 

Augustenburg'un iddialarını ta
nımamaya ve Londra muahede 
sini fesih taleplerini reddetme
ğe mecburdu. Mamafi bu, sele· 
fine yapmış olduğu gibi, yeni 
Danimarka kralı üzerinde, mu
ahede taahhütlerine bağlı knl 
maya mecbur etmek için bir 
tazyik icrasına ve lcral taahhüt
lerine riayet etmediği takdirde 
harp ilin etmeğe mani değildi. 

Hatta kafasında başka bir 
düıünce bile vardı . Prusya ara
zisinin şu veya bu şekilde, doğ
rudan doğruya büyütülmesi n
midindeydi . Augustenburg'un 
taleplerini tanıdıkları takdirde 
bu daima imkan~ız olarak ka ~ 
lacakb, zira bu şekilde doka
lıklar ya Danimarka kralının 
idaresinde yaşayacaklar, veya· 
but da Daaimarkahların mağ· 
lfıbiyeti halinde prense verile
celderdi. 

Bu siya5ette Avusturyadan 
müzaheret gördü. Avusturya hü
kumeti de Londra muahedesile 
mukayyet bulunuyordu. 

- Sonu var -

ıivrisineklerden kaçmalı ve ara· 
sıra usulü dairesinde kinın al
malı. 

6 - Sıtmadan kurtulmak için 
yeğine ilaç kinindir ve bunu 
usulünde almak lazımdır. 

r~~:~:~5.'~:~l:~f ~::~~. 
l detlcrinizi kışın souktan, has· : 
l ta olmal tan kurtarmak için : 

eski ELBİSE, AYAKKABI, : 
çcmaşırlarınızı Çocuk Esirge- ~ 

me Kurumuna verıLenizi Ku- ~ 
t> 

rum sayğıyle diler. 
~ .. -. ................................................. -.-------..--... ........... __ ., ..,,. ....... .., .. 

Haşarat 
Ôldürmeğe mahsus 

maddeler 
Blac, Flac, FJytox, Ftyosan, 

Flit, Aıipto, Kilsekt, Fayda ve 
aire gibi iıimlerle piyasaya çı
karılmakta olan haşerat öldür· 
miyc mahsus maddelerin mat· 
liip evsaf ve tesirleri haiz ol-
malarını temin için Sıhhat ve 
içtimai Muaveoent Vekilliğinin 
murakabesine tabi tutulması, 
lcr Vekilleri Heyetince karar
laımııtar. 

RADYO 1 

PAZAR 27 /8/939 
ANKARA RADYOSV 
DALGA UZUNLUQU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kca. 

13,30 Program 
13.35 Türk mGziği (eski Her· 

lerden seçilmiş ıaukılar) 
Okuyanlar ve çalanlar : An

kara radyosu küme heyeti 
idare eden: Mesut Cemil 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik (küçük orkestra, 

şef: Necip Aşkın) 
1 - Paul Lincke danı me- , 

lodisi 
2 - Gerbard winkler kema 

nın a,k ıarkııı 
3 - Amedei saz çalan atık 

ıllitioden • aşk rüyası 
4 - Kari Blume güaeıde -

vals 
5 - Paul Lincke Venyı • 

vatı 

6 - Bernhard kutch Çigan 
fantezisi 

7 - Hannı Labr hulyalı re
ce - vals ıntermezzo 

8 - Oscar Fetraı Rus mil
ziğinden akisler 

14.15-14 30 Müzik (danı mil-
ziği - Pi.) 

18.30 Program 
18.35 Müzik (daasmüziği- pi.) 
19 05 Çocuk saati 
19.35 Türk müziği (fasıl he

yeti) 
20.10 Neşeli · plaklar - R. 
20.15 Müzik ( k hare mBziii 

Pt) 
20.30 Memleket aaat ayarı, 

ajans ve meteorofoji haberleri. 
20.45 Türk müziği: 
Okuyanlar : Radife Neydik, 

Sadi hoşses 
Çalanlar : Ruşen Kam, Ve

cibe Daryal, Refik F ersan 
1 - Osman bey ~icaz buma

yun peşrevi 
2 - Şevki bey hicaz ,arkı 

(bilmiyorum bana ne oldu) 
3 - Cemil bey hicaz ıarkı 

(oe küıdün bisebep böyle) 
4 - Refik F enan bi. ıarkı 

(cihanda biricik sevdiğim) 
5 - Refik Ferıan hi. ıarkı 

(ey bt.nim gonca gülüm) 
6 -Taksim 
7 - Udi Ahmed suzinak ıar

kı (bir günah ettimse cana) 
8 - Yesari suzinak ıarkı 

(ayrı düştüm sevdiğimden) 

9 - Suzinak f&rkı (sen bez
mimize geldiğin akşam) 

10 - Karcağar farkı ( aıkı 
pünhan edemem) 

11 - Karcağar türkü ( baia 
geldim ay çıktı) 

21.30 Müzik (dans müziği - pi.) 
22.45 23.00 Son ajan haber

leri ve yarınki grogram. 
PAZARTESİ 28/8/939 

12.30 Program 
12.35 Türk müziği (PL) 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13.15-14.00 Milzik ( ıeufonik 

müzik • PJ.) 
19.00 Program 
19.05 Milzik (daua müziği· pi.) 
19.30 Türk müziği: ( icce ıaz 

f aılı) 
20.15 Konuıma 

20.30 Memleket ıaat ayarı, 
ajanı ve meteoroloji haberleri. 

20.50 Türk milziği: 
Okuyanlar: Muzaffer ilkar 
Çalanlar: Vecibe Daryal, Re-

şat Erer, Ruıeo Kım, Cevdet 
KozanJ 

1 - Rauf Yekta bey mahur 
peşrevi 

2 - Latif ağa muhur şarkı 
(talif edebilsem) 

3 - Rahmi bey mahur şarkı 
(ıervinazın seyret çıkmış oyuna} 

4 - Şükrü şenozan ma. şar. 
(bu sevda ne tatlı yalan) 

S - Kanun takıimi 
6 - Kazım Uz hüzzan şarkı 

(benzemezsin kimseye) 
7 - Yesari büzzan . şarkı 

(bir gül bulamam) 
8 - Lemi Karcağar şarkı 

(güzel tavrından bellidir 
9 - Muhayyer ttırkü ( dama 

bulgur ıererler) 
1 O - Halk türkilıO ( karanfil 

olacaksıo) 

21.30 Konuşma 
21.45 Neıeli plaklar - R. 

21.50 Müzik (operetler) 
22,00 Müzik (lkilçük orkeıt• 

ra, şef: Necip Aşkın) 

1 - Franz Lehar eva opere
tinin valsleri 

2 - Bruno hartmann parlak 
güneı ışığında dans · ıaterm. 

3 - Franz Lehar çareviç o· 
peretindeo potpuri 

4 - Tcchaikowsky hazin şar
kı (op. No. 2) 

S - J. Strauss ritter paı· 
man - komik operasının balesi 

6 - Hanı Schneider Meşhur 
refrenlerden (potpuri) 

23 00 Son ajans haberleri, ıi
raat, esham Ye tahvilat, kambi· 
yo-nukut borsası (fiat) 

23.20 Müzik (cazband - Pi ) 
23.55· 24.00 Yarınki program 

İgilterede alınan 
tedbirler 

Doyçe ı\lgemanye Saytung 
gazetesine Londradan bildirili
yor: 

Resmen bildirildiğine göre, 

lngiltere bir harp ihtimalini 
göz önünde tutarak bütün mem 

leket halkına şamil olmak üze
re milli bir sayım hazırlatmak-

tadır, Harp çıkar çıkmaz her 
erkeğe her kadın ve çocuğa 

üzerinde isim ve birde numara 
yazılı bir htıviye~ varakası ve· 

rilecektir. Bu husuıta yapılan 
hazırlıklar böyle bir tesçil mu-

amelesine hemen baılanabilecek 
derecede ilerlemiıtir. Şayet bu 

teıçilden yakın bir atide istifa
de edilmiy~cek oluraa, ıayım 

kartonları, 941 de yapılması 
derpiı edilen nüfus sayımında 

kullanılacaktır. Selihiyetli ma
kamlar, bu sayımın, hükumetin 

bir harp halinde tayin edeceği 
milli hizmet itlerini kolaylaştı· 

racağı kanaatindedir. Bundan 
başka alınacak olan bu tedbir 

ıayesiode bllyük ıebirlerin bo
ıaltılması halinde birbirinden 

ayrılan aile efradını tekrar bu· 
lup bir araya getirmekte mllm
kOn olac ktır. 

TCJı'. 

Yugosla vyanın dış 
politikası 

18 tarıbile Zagreb'den yazı• 
lıyor: 

Avrupa'daki umumi vaziyet 
Yugoslnya'da fevkaJide ciddi 
ve tehlikeli telakki edilmekte· 
dir: ancak, bu vaziyet karıuın• 
da devlet kendi görütllnli hiç 
bir ıuretle değittirmemiştir. Bir 
harp takdirinde YugoslRvya ıi
lihh bitaraflığını muhafaza e-
derek memleketine karıı yapı· 
lacalc her hangi bir taarruza 
derhal ıilibla mukabele ede
cektir. Her türlü askeri tranıi
tin, Yugo~lavya'dan geçmesi 
gayri kabildir. Alman - Leh ib· 
tilifı yüzünden Avrupada büyük 
bir harp patladığı takdirde Yu
goslavyanın tutacağı yolu son 
günlerde yeniden anlamak isti-
yen muhtelif devletlere bu ta
vır ve hareket bildirilmiştir. 

Diğer taraftan, sinir harbi 
Yugoslavya'yı biç bir suretle 
mllteessir etmemiştir; zaten bi
rer çiftçi memleketi olan canu-
bu şarki devletlerine bu vazi
yet. fevkalade bir teıir yapmış 
değildir. 

Noge Zürher saytung 

Aydın Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

3333 lira 75 kuruı keıif bc
delli Sake • Aydın yolunun 
17+500 kilometresindeki Maralı 
kaprüaU tamiratına ekıiltme 
müddeti içinde talip çıkmadığın
dan eksiltme müddeti on gün 
temdit edılmi,tir. • 

Eksiltme 7 /9/939 perıembe 
illnil ıaat 16 da villyet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait resim, keşif ve ıa· 
ir evrak Aydın Nafia mildilrlil
ğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 250 
lira 3 kuru,tur. 

İıteklileria muvakkat teminat• 
ları ticaret odası vesikaları ve 
bu İf için Aydın vUlyetinden 
alacakları ehliyet vesikalara ile 
yukarda yazılı gün ve saatta 
Vilayet daimi encümenine gel-
meleri ilin olunur. 199 

Aydın Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

629 lira 35 kurut keşif be· 
delli Yeni pazar - Sultanhisar yo
lu üzerindeki ahşap Menderea 
köprilsQ tamiratına eksiltme vo 
on Kilo teoıdit müddeti içinde 
talip çıkmadığından bir ay müd
detle 11pazarlığa bırakılmıştır. 
Pazarlık 28/9/939 perşembe gO
nil saat 16 ya kadardır. 

Bu iıe ait keşif, metraş ve 
ıair evrak Nafia müdürlllğünde 
gCSrlilebilir. Muvakkat teminat 
47 lira 20 kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektup· 
ları Aydın viliyetind~n bu it 
için alacakları ehliyet vesikaları 
ve ticaret odası veıikalarile yu
karda yazılı ıün ve aaata ka
dar encümenin toplantı gtınleri 
olan perıembe günleri encüme
ne milracaat etmeleri ilin olu-
nur. 200 

..•.•.... Abone ıeraiti ········ı : Yılhtı her yer için 6 lira. ! 
Altı aylıfı 3 liradu. : 

! idare yeri: Aydında C. H. i 
i P. Ba.aımHi. : 
ı : 
i ıuetoJ'• ait yazllar için : 
i yarı itleri müdürlüj'üne, ilin· ! 
i lar için idare müdürlüj"üae. i 
i 'DÜracut edllraelidlr. i . . ...................... ................................ ....... . 



Aydınlılara müjde 
koçarlı menba suyu satışına başlandı 

Koçarlı ihtiyar mecliıi, Koçarlının % 6 mikyaıı ma dere· 
celi menba suyunu Aydıada da ıatılığa çıkarmııtır. 

Su, ağıı mühürlü damacanalarla satı1maktadır. Araba ile 
evlere ve mağazalara g3nderilen 25 kiloluk bir damacananın 
fiyatı 20, ycrindtn alınırsa 15 kuruştur. 

Su her gün taze olarak getirtılmektedir. Tfm:z ıu ve 
muntazam itten emin olabilininiz. Abone olmakta acele ediniz. 

DeFOIU : Aydında Hava kurumu ittiHilnde Avukat Bay Netet 
Akkorun yaııbaneal altında. (167) 

Sağlık açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde ıağhk yurdu, tlmdilik 
cerrahi kadın haıtahklan ve Tontken ıervisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Haıta kabulnne baılamııtır. 

_ Yurtda birinci sınıf mDtahassıı doktorlıarımız tarafından her 
tilrlO erkek k~dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

8~~~·-~·~.. aı6ın .. ·~ .. l~!!~~~~~~~I~ 

6Ay 

• Vade ile elbise 
• Y apbrmak istrseniz kadın ve erkek 

terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 
Terzihanemde Sllmerbank yerli mallanoın hemen en em- : 

ıalsiz kudlaılariyle ve 6 ay vade ile bilümum memurlan- • 
mıza elbise yapılmaktadır. 

En muteni biçki dikitle ye en 6zenifli provalarla mllı· 
terilerimizi memnun etmek israrındayım. it 

Memurlarımızın bu fır1attaD istifadeye koıacaklarıaı 
umanm. 

• 

Bakım Evi Muayene Saatlan 
Muayene fÜnl 

Pazarteıi 

Sah 

Çarıamba 

" 

Pe mbe 

Cumarte i 

Saat 

J - 4 

~ - s 

2 - J 
J - 4 

4 - s 

5-6 

2 - 3 
3-4 

Doktor arkadatımı:ıın aclı 

Operat6r Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt haıtalı1darı mutahauıtı) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket GGzaçan 

( Gaı haatalıklart mutaha111 r) 

Doktor Mulııia 
<iç hutalaklara matah 11111) 

Doktor Şevket Kırbaf 
(l~t nl haltahklar mqtaba11111) 

Doktor Nafiz Y azgaa 
Doktor f:lalil G6zaychn 

1 
41 • • ı 

• 
AYDIN IATI ı t 

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 vesikalan iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 
±ı aza z zı :m 2 L5C il 25 2E w 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmııhr 

Tanesi 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 
hazırlanmışhr 

200, 400 sahifelik ciltler 125-200 kuruştur 
C. H. P. Basımevi 

1 

1 

• 
Aydın Vilayeti Daimi ı 

Encümeninden : 
Aydın belediye 
reisliğinden: 

belediyesinden alabilirler. . 

4968 lira 38 kurut keıif be
delli Aydın - Muğla yolunun 9 
uncu kilometresindeki Menderes 
köprüsü tamiratına ekıiltme 
milddeti içinde talip çtkmadı
ğmdao eksiltme mOddetİ OD ıGn 
uzatılmıştır. 

Eksiltme 7 /9/939 perıembe 
gnon ıaat 16 da viliyet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Bu İfe ait keşif ve sair evrak 
Aydın Nafia mildilrlüğllnde gö
rtılebilir. Muvakkat teminat mik 
tarı 372 lira 62 kuruştur. 

isteklilerin ticaret vesikaları, 
muvakkat teminatları ve bu it 
için Aydın villyetinden alacak
ları ehliyet veaikalarile yukar• 

1 - 15 Milimetrelik 250 a· 

det saati ile keza 15 milimet
relik 280 adet kolye ve tefer
ruatları kapalı zarf uslile ekıilt-
meye konmuştur. 

2 - Saatlerin muhammen be
.deh 4125 ve kolyelerin 2100 
liradır. 

3 - Saatlerin muvakkat te· 
minah 309 lira 38 kuruş, kol· 
yelerin 175 lira SO kuruıtur. 

istekliler fenni ve eksiltme 
ıa~elerini parasız Aydın 

da yazıla giln ve saatta Villyet 
daimi encümenine gelmeleri ilin 
olunur. 201 

S - ihalesi 28 eylfıl 939 per· 
ıenbe gUnil saat 16,30 da Ay
dın belediyesi daimi encDmenin

de yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye iştirill ede· 
ceklerin muvakkat teminatları· 

oı hevi teklif mektuplannı iba-. 
le saatlerinden bir ıaat eyveli-
ne kadar belediye riyasetine 
vermeleri lazımdır. Postada vu
kubulacak gecikmeler nazarı 
dikkate alınmaz. 
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