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Sıhhiye Vekilimizin 
· tetkik seyahatleri 

Dr. Hulusi Alataş Erzurumdan 
Diyarıbakıra hareket ettiler 

Erzurum, 9 - İki gündür Er
zurumda tet'ciklerine devam e· 
den Sıhhat ve içtimai Muave
net Vekili Dr. Hulüsi Alataş 

dün öğleden evel sıhhi müesse
seleri teftiş etmiş ve öğleden 
sonra ılıcaya giderek yeni yapı
lan banyoları ve tesisatı gez 

miştir. 

Dr. Hulusi Alataş saat 18,50 
' de Elaiığ ve· Diyarbakıra git

mek ü2ere Erzurumdan ayrılmış 
ve istasyonda vali, kolordu ko
mutanı, müstahkem mevki ko
mutaniyle devair müdürleri ta 
rafından uğurlanmıştır. 

Amerika lngiliz tayyarC?leri 1 
eıac 1 

Bir Alman denizaltı ge- Finlandiyanın zararından 
misini daha batırdı Sovyetleri mesul tutuy·or 

Londra, 9 - Dün bir İngiliz 
tayyaresi bir Alman denizaltı 

gemisini batırdığı bahriye ne
zaretinden resmen bildirilmek
tedir. 

Loodra, 9 - Bir İngiliz tay
yaresinin bir Alman denizaltı 
sına bombalıyarak batırdığı ya
rı resmi mahfillerden bildiril
mektedir. 

Harom başlangıcından beri 
batırılan Alman tahtelbahirle
rinin yekfıou kırka balığ olmuş
tur. 

Bu hesaba göre Almanların 
60 denizaltısından kırkı su al· 
tın dadır. a. a. 

• 

Finlandiya için 
fs·veçte iane toplandı 
Stokholm, 9 - Finlandiya i 

çio İsveçte toplanan iane mik· 
tarı gittikçe artmaktadır. Yal· 
nız Stokbolmde bir milyon kron 
ve 10 ton sıkletinde elbise top
lanmış ve hepsi de Finlandiyaya 
gönderilmiştir. 

1 ..... 

Tas ajansının bir 
tavzihi 

Mo~kova, 9 - Tas ajansı bil 
diriyor. . 

Sovyet hariciye komiserliği 
matbuat bürosu, enternasyonal 
komünist mecmuasınıu abes ya
zılarla İstefano imzalı emperya
list Sırp ve Romanya başlıklı 
yazının Sovyet birliğinin siya· 
setine · uygun olmadığını bildir· 
mektedir. 

Garp cephesinde 
Topçu faaliyeti oldu 
Londra, 9 (Radyo) - Garp 

cephesinin bazı mıntakalarmda 
topçu ve piyade faaliyeti oldu
ğu oildirilmektedir. 

Bugfm İngilterenin şark sa
hilinde hava ınüdafaa toplarc· 
nıo ateşi işidilmişse de hava 
kuı.ıaodanlığındao bu hanisP. 
hakkında henüz malumat gel 
memiştir. 

Vaşington, 9 - Sovyet hü
kumeti Finlaodiyanın abluka al
tına alındığını Amerika hükü
metine bildirmiştir: 

Hariciye nazırı Hal gaz~teci
lere beyanatta bulunarak ablu
kadan Fmlandiyanm göreceği 

7.:lrarlardan Sovyet hükümeti 
nin mesul olduğunu söylemiştir. 

-~ 

Petsamoda şiddetli 
1 k v 
ı ar yagıyor 
1 O.do, 9 - Petsamo mıntaka-
1 sıoda bol miktarda kar yağmak 

ta olduğundan askeri ve bava 
faaliyeti olamama~tadır . 

Finlandiyalılar Kareli berza
bındaki mevzilerini muhafaza 
etmektedirler. Ladoga gölü şi 

malindeki cephe hattını bile tas. 
hib etmişlerdir. 

-~·--

Milletler cemiyeti 
dün toplandı 

Cenevre, 9 - Fiolaodiyaya 
knrŞı Sovyetlerin ta;:ırruzu iiz<:
rine Fiolandiynnrn talebi üze
rine içtimaa davet edilmiş olan 
milletler cemiyeti bugün saat 
17 de toplanmıştır. 

~~ 

Kazdığı kuyuya düşmüş 
Londra, ':J ( Radyo ) - Dani

marka :ıııbil,lerinde bir · Alman 
istimbotu bir mayne çarparak 'ı 
batmıştır. 

. Bu istimbot daha ev el may· 1 

oe çarparak batan iki Alman j 
botunun battığı Alman mayn ı 
tarlasında batmıştır. 1 

Fin de~;~yerleri 1 
Kronştada taarruz ettiler 

1 

Kopenbag, 9 - Helsinkiden 
verilen bir haberde Finlandiya 
destroyerlerinin Kronştada mu
vaffakiyetli bir taarruz yaptık
ları hUdirilmekte ve Finlandi-
y:n~ın bu destroyerleri İngilte
reden satın aldığı kaydedilmek-
tt:dır. a. a. 

Ulusal 
Ekonomi haftasında 

Bütün VekiHerimiz rad
yoda konferans 

verecekler 

Ankar.• , 9 - · Onuncu ulusal 
ekonoıni ve artırma haftan mü
nasebetiyle radyoda verilecek 
konferanslar: 

12112/939 salı günü saat 16da 
Başvekil Dr. Refik Saydam 

12/12/939 salı günü saat 18,55 
de kurum başkam general Ka
zım Oralp . 

13/12/939 çarşamba günü sa
at 19, 10 da Maarif vekili Ha
san Ali Yücel 

14/12/939 perşembe günü sa
at 20 de Hariciye vekili Şükrü 
Saracoğlu ' 

15/12/939 cuma günü saat 
19,10 da Ziraat vekili Muhlis 
Erkmen 

16/12/939 cumartesi glinü sa
at 20 de Gümrük ve inhisarlar 
vekili Raif Karadeniz: 

17/12/939 pazar günü saat 
20,30 da Ticaret vekili Nazmi 
Topçuoğlu 

18/12/939 pazartesi günü sa
at 19 da C. H. Partisi idare 
heyeti azasından Trabzon meb
usu Sırrı Day 

-~-

Esir edilen Rus 
askerleri 

Yan ç1plak bir h<!lde 
Londra, 9 ( Radyo) - Ruı 

askerinin iktidarsııhğı ve tecbi
zatıoın fenalığı işitilmekte idi. 
Polooyaya geJen Rus aske leri
nin techizatı iyi bir halde idiy
se de geri kıtaatın çok fena· 
teçhiz edildiği ve Ruslarıd zıhlı 
nakliye vasıtalarının müteaddit 
defalar bozulduğu görülmüştür. 

Fiulandiyada esir edilen Rus 
askerlerinin yarı çıplak bir bal 
de el ve ayakları donmuş · ol
duldarı görülmektedir. 

~-

Sovyetlerin 
Balkanlarda gözü yokmuş 

Paris, 9 - Havas ajansı Bük~ 
reşten bildiriyor : 

Sovyetlerin Bükreş maslahat 
güzarı Popile hariciye nezare
tine gjderek hariciye nazırı Ga
fenko tarafından kabul edilmiı
tir. 

Maslahatgüzar, Eoternasyo:ıal 
Komünist mecmuasının Sovyet 
Rumen münasebatına dair ma
kalesinin Sovyet bükümetioin 
resmi noktai nazarını ifade et
medi~ini söylemiştir. a. a. 

Bir Macar askeri heyeti 
Romaya gitti 

Loodra, 9 (Radyo) - Bir Ma
car aşkeri heyeti bugün tay
yare ile Romaya vaıd olmuştul'. 

Sovyet-Fin haı·bı · 
Sovyet tebliğine 

ileri hareketi 
Moskova, 9 - Leaiograd as

keri mıntakası erkanı harbiye
sinin dün akşamki tebliği: 

8 Kanunevelde Sovyet kıta
atı her iki mrntakadA ileri ha
rekete devam etmişlerdir. 

Karf:li berzahmın şarkından 

nazaran Rusların 
inkişaf ediyor 

Finlandiya hattını yarmış olııc. 
k,taatımızıo şimal ve cenabl2ra 
doğru. ileri hareketi inkişaf et~ 
mektedir. 

Fena havalardan dolayı ke· 
şif uçuşlarından başka bava fa. 
alıyeti olmamıştır. 

Karelide harp 
Muannidane bir surette devam ediyor 

Buz parçaları bütün Lagoda gölünü kapladı 

Hdsinki, 9 - Finlandiya kı
taatı Sovyetlerin Fiburde ihraç 
harekatına mani olmağa hazır

lanmakta~ırlar. Bu ihraç mu
vaffakiyetle neticele_ndiği tak- . 
dirde Kareli bcrzahmdaki mü
dafai\ hattı iki ateş arasında 
kalmış olacaktır. 

Karelide harp muannidane bir 
şekilde devam etmekte ve Rus
lar Mannerhaym müdafa·a hat· 
tını yarmak için beyhude gay· 
retler sarfetrnektcdir. 

Hava kuvvet erimiz büyük bir 
f Hliyet göstermişler ve beş Rus 
tayyaresi düşürmekle kalmamış
lar askeri tesioatı ve Baltiski 
limanırıı bambıırdu'man ederek 
yangınlar çıkarmışlardır. 

Petsamo mmtakasında muha
riplerin, bilhassa kutup gece 
mevsiınioin başlamuı dolayısile 

bir mevzi muharebesine girdik
lerini göstermektedir. 

Finlaniyalılar Petsamodan çe
kilirken bütün evleri . yaktıkla
rınan Rus kıtaları açıkta kal-
mışlardır. · 

Şiddetli bir kar fırtınası ha-

T orpillenen 
İngiliz muhribi tamir 

edi iyor 
Londra, 9 ( Radyo ) - Bir 

Alman talıtelbabiri tarafından 
torpillenen Maeerzi muhribi lo
giliz limanıoa gelmiştir. Mulıri
biı:ı. tamirine başlanmıştır. 

8800 tonluk Buvasano İnglliı 
gemisinin torp lle batırıldığı ve 
küçük iki İngiliz gemisinin may
ne çarparak batbğı bildirilmek· 
tedir. 

Bir İc giliz harp gemisi 3600 
tonluk bit: Alman vapurunu e· 
ıir etmi ş ve milretteba tile bir-
likte İngiliz limanına getirmiştir. 

~~ 

Fin tayyarelerinin 
faaliyeti 

Londra, 9 - Fınlandiya tay
yar el erinin Leningrad üzerinde 
uçtuğu ve beyanname atmakla 
iktifa ettihleri Helsinkiden bil
dirıliy ~ r. a. a. 

kat yapılmasına ve kıdıo bir 
sis tabakası da Finlatdiya kör· 
feziode ve Helsinki mıntaka
sınd~ tayyare faaiiyetine mani 
olmaktadır. Ruslar yollarım şa~ 
şırmak.ta ve kıtaatımız tarafın· 
daıı esir alınmaktadır. 

Helsinki, 9 - Nav.ı yolu i:r. 
Lag.od a gölüne gelen buz par
çaları Kroniştaddan Leningru
da kadar her tarafı kaplamış

tır. Kareli berzahında ileri ka
rakol müsademesi olmaktadır. 

Cephede.o yeni gelmiş askeri 
müşahitlerin söylediklerine göre, 
Rus topçu kuvvetleri henuz çok 
mühim bir rol oynamamaktadı.:. 
Finlandiya oı dusu müteaddit 
esir a !mışlardır. Fmlandiya a~· 
keri mükemmel techiz edilmİ.j 
ve iyi silahlara maliktir. 

Ruslar ise eski üniforma gir 
mcte ve umumiyetle çok pia 
bulunmaktadır. Kareli mıntn.:. 

sında Rusler zehirli gaz mer
mileri kullanmışlardı. 

Rus tayyareleri nikd maden
lerini bambardıman etmeğe te-
şebbüs etmişlerse de bir Delice 
alamamışlardır. a.a. 

Fınlandiyaya giden 
İtalyan bombardıman 

tayyareleri 
Stokholm, 9 - Ge~en haber

lere göre .yeni tipde ağır bom
bardıman tayyarelerioden mü
rekkep bir fılo Helsinkide tec
rübe uçuşları yapmıştır. 

Bu tayyarelerin ltalyadan gô- · 
len tayyarelerin bir kısmı oldu
ğu söylenmekt~dir. a. u. 

Halkevi köşesi 

Halkevi reisliğin~en: 
Halkevimizde 20/ 12/939 tari

hinden itibar~n kemıın ve pi
yano dersleri verilecektir. Eu 
derslere devam edecekler 19/ 
12/939 teribine kadar 6X9 eb-

. adında birer vesika fotoğrafile 
Halkevi bürosuna müracaatları 

rica olunur. 
Not : Eskiden kayıtlı talebe

ler de kayıtlerini tecdit ettire
ceklerdir. 
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iKTiBASLAR 1 

İngiliz ticaret harbi RADYO 
- -n::::>i: -

A. Şükrü E~mer PAZAR . 10/12/939 
İngilterenin Almanyaya karşı ANKARA RADYOSU 

aÇtığı ticaret harbı evelki ak- DALGA UZUNLUGU 
şam saat on ı kiden itibaren ye-

22 25 Müzik ( Cazband • Pl) 
23.25 23.30 Yarınki program 

ve kapaaış. 
PAZARTESİ 11/ 12/939 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. ni bir safhasına girmiş bulunu· 12.30 Program ve memleket 
yor. Hukuki bakımdnn bu tica· T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. saat ayarı 

ret harbını izah edebilmek için, 13.30 f?rogram ve memleket 12.35 Ajans ve meteoroloji 
şu n'oktaların tavzihi lazımdır: saat ayar~. haberleri 

İngiltere Almanya hakkında tek- 13.35 Ajans ve meteoroloji 12.50 Türk müziği. (Pl.) 
nik manada abluka tatbik et- haberleri. 13.30· 14.00 Müzik ( Hafif 
miyor. Tekııik manada abluka, 12.50 Türk müziği Klasik eser· müzik Pl.) 
bir sahil mıntakasının hariçle ler ve balk türküleri 18.00 Program. 
her türlü muvasala ve münaka- k k 18,05 Memleket saat ayarı, An ara radyosu üme ses ve !!az 
lesini kesmek d emektir. Bunu İd d C 1 a1·ans ve meteoroloı·ı haoerleri. . b~yeti, are e en: Mesut emi 
yapabilmek için o sahillerde da~ 18.25 Mıizik ( Radyo caz or-

13.30-14.30 Müzik (Küçük or-imi olarak harp gemisi bulun- kestrası ) 
kestrn Şef : Necip Aşkın ) 

durmak icap eder. Yani abluka 19.00 Konuşma 
18 00 Program 

hukuki "olmak için fili " efek- 19.15 Türk Müziği 
Ak k 18.05 .Meml.eket saat ayarı 

tif 11 olmak lazımdır. ıi ta • 20.15 Konuşma ( O. mantarı 
d b k N 1 h ajans ve meteoroloji haberleri 

irde a lu a epo yon mu a- mızı tanıyalım ve koruyalım) 
rebelerinde çok kullanıtan ta- 18.25 Müzik ( Radyo caz or- 20.30 Türk müziği (Fasıl he-
birle " kağıt üzerinde abluka 11 kestrası ) yeti) 

namını alır ki, bitaraflar böyle 19.00 Çocu~ saati 21.15 Müzik (Küçük orkestrs 
bir ablukaya riayet etmek mec- 19.30 Türk müziği Halk tür- Şef Necip Aşkm) 

---ı-=---= ..:... -

Vilayet daimi encümeninden: 
Memleket hastanesi için )azım olan fanila, terlik, kaput, yatak 

kıhfliğı ve kefenlik b~z 28/12/939 tarihinde ihale . edilmek üzere 
açık eksiltmeye çıkarılmışır. • 

Fazla malumat almak ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin her gün 
vilayet daimi encüınen kalemi:ıe ve eksiltmeye iştirak edeceklerin 
28/12/939 tarihli Perşembe günü saat on.beıte daimi encümene 
müracaatları ilan olunur. 
Tutar~ 

Cinsi 
Fanila 
Terlik 
Kaput beher topu 

Tahmin fiatı 
100 
100 Çift 
900 Top 

Alınacak 
a det 
200 

Lira K . 
220 
100 
540 
249 
195 

Yatak kılıflığı beher topu 
KefeoHk bez beher topu 

830 " 
780 it 

20 

HjQ 

60 
30 
25 

5 10 

ııan 
Aydın Nafia Müdür

lüğünden: 

15 (130) 

iıan 
Aydın vilayet daimi 

encümeninden: 
4347 lira 15 kuruş keşif be

delli Söke - Bağaras' yolunun 
meodres köprüsünden yani O f-
633, 73 ~ 1 + 430.25 kilomc re-

buriyetinde değillerdir. Ve ya killeri. 22.00 Memleket saat ayarı 
pılmış olan müsadereler de hu· 19.45 Türk müziği 

22
.00 Ajacs, :ziraat, esham, , 

kuki bakımdan meşru sayılmaz. 20.30 ·Koru:şma (Türk tarihi) kambiyo _ nukut borsası (fiyat). 

Aydın - Muğla· yo\unun frau
sız güzergahında 8 + 500 kilo

metresinde yenideu yapılacak 

demir köprü yerinde yapılacak 

2000 lira lceşif bedelli scndaj 

ve kazık tecrübesi işi açık ek· 

siltme suretile eksiltmeye kon· 

muştur. 

. leri arasının tesviyei türabiyesi 
açık eksiltme suretile eksiltme
ye konmuştur. 

Eksiltme 14/12/939 perşenbe 
günü saat 16 da vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. Fakat ablukadan ayrı olarak 20.45 Türk müziği. (fasıl he- 22.20 ( Kuçük orkestra - Yu-

rnuharip bir d 1:: vletin, hupta yeti) kardaki programın devamı) Bu işe ait keşif ve şartname

ler Aydın Nafıa müdiirHiğünde kullanılabilecek eşyayı, düşman 21 30 Müzik (Cazbant Pi. ) 22 35 Müzik Pi. 
eline geçmekten. menetmesi sa- 22.00 Memleket saat a}'an, 23.00 Müzik (Cazband • PJ) ı görülebilir. . 
la• bı"yet·ı vardır kı· İngiltere evel- Eksiltme 16/12/939 cumartesı ve ajans haberleri 23.25·23.30 Yarmki program 
ki akşama kadar Almanya hak- 22.15 Ajans spor servisi ve kapanış r günü saat 11 de Nafıa müdür-

kında bunu tatbik etmelde idi. =-=====--=----====--...-=-,-=======---= -==-----=.._. ....... J lüğii odasında yapı lacaktır. 
Ne gibi eş}·a harpta kuU.:nıla- • t Muvakkat teminat miktarı 
bilir ? Bunu ~uhtelif zamanlar- d , 150 liradır. 
da devletler hukuku tarif et- Köy bürolarının nazarı ikkatine: İsteklilerin muvak!rnt teminat-

Bu işe ait keşif ve şartname 
ler Nafia müdürlüğünde görü
lebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 327 
liradır. 

rueğe çalışmış ise de bir· türlü Yüksek Dahiliye Vekaletinin göndermiş olduğu formül 
kati ahkam konulamamıştır. Bi- dahilinde vilayet köy bürosu şefliğinin tashihinden geçen 
naenaleyh harp ç ıktığı zaman, ve' ihzari mühim malümat bulunan 940 senesi köy büt~ 

isteklilerin bu iş için Aydın 
vilayetinden alacakları ehliyet 
vesikaları ve muvakkat teminat
larile yukarda yazılı gün ve sa
atte vilayet daimi encümeninde 
hazır . bulunmaları ilin olunur. ı ları ticaret odası vesikala rı ve 

25 1 6 
10 (110) 

Aydrn vilayetinden bu iş için 1 ====~~===-===~= 
muharip devlet, barp kaçağı sa- çeleri matbaamn:da basılmaktad1r. Pek yakında ikmal edi-
yacağı eşya om bir listesini ııeş- Jecektir. 

reder. Ve bu, Lıitaraflarca da 
kabul edılir. lngiltere bu defa
ki harpta " mutlak olarak ka
çak ,, ve·" şarta Lağlı olarak 
kaçak ,, olmak üzere iki liste 
neşretmiştir. Silah, harp malze
mesi, . benzin, p ... trol ve para 
mutlak olarak kaçak eşya sa· 
yılıyor. Gıda maddeleri, mensıı
cat ve saire ise ,şarta bağlı ya· 

· ~- ............ -.< ........................................ . • • ! AYDINDA: ! . - . 
ı ı 
ı Ankara Palas ı 
ı : • Memleketin en ucuz en temiz en. rahat en konförlü otelidir. • . ı 
: Hükürnet caddesinde Aydoğdu mağazası üıerinde ı 
: .................................... ~ ................... : 

alacakl~rı ehliyet vesikalarile 
1 11 ali)ı. n 

yukarda yazılı gün ve saatte 

Aydın Nafıa müdürlüğü oda !lın· 

da teşekkül edecek komisyonda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

25 1 6 10 (111) 

e ı A Iian 
Aydın Nafıa Müdürlü

ğünden : 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

1 - Eksiltmeye konulan iş 
10522,50 lira keşif bedelli Ay
dın memleket hastanesi kalori· 
fer dairesi inşaatıd ı r. 

2 - Bu işe ait şartnameler 
. ve evrak şunlardır. 

a - Metraj 
b - keşif · ni muharebede kullanılacdğt sa

bit olduğu zaman kaçak eşya 
addediliyor. 

---======-====~======..-;..:;=====-=;====~--, 

birini tatbik ede~ken, bitarafla· 
rın haklarını mümkün mertebe 
?corumayı da vadetmiştir. 

7347 lira 73 kuruş keşif be
delli Aydın - Muğla yolunun 9 
uncu kilometresırıdeki Mendres 
köprüsünün esaslı tamiratı açık 
eksiltme suretile eksiltmeye kon-

c - Eksiltme şartnamesi 
d - Mukavele projesi ve 

resimler. Bu defa Almanyanı n mayo 
haı-brna başlaması üzerine, İn
giltere muk~belei bilmisil olmnk 

üzere, · bitaraf. gemiler içinde 
nakledilebilen, menşei Alman 
olan bütün ·eşyanm mj sadere
sine karar vermiştir. Bu ted
hirin hukuki ciheti şudur: 1856 
Paris muab~desine kadar Lon
soJado Mare ahkamına göre, 
bir muharip devlet,· bitaraf ge
miler içindeki düşman eşyasını 
müsadere etmek hakkını haiz
dir. Fakat Paris muahedesi, 
Konsolado Maredeki ahkamı 
değiştirerek bitaraf gemiler için· 
de nakledilen düşman eşyasının 
müsaderesini menetti. Binaen· 
aleyh bugün bitaraf bayrak, 
nakilde düşman eşyasını hima
ye edebilir. Fakat İngiltere 
Alman ihracat eşyasına kar,ı · 
aldığı tehiri, mukabelei bilmisıl 
prensibine istinat ettirmektedir. 
Almanyanın mayo barbı, dev
letler hukukuna mugayirdir. Şu 
halde İngiltere de hukL•ka uy
mıy<)n bu harekete karşı, 1856 
ahkamının menettiği tedbirleri 
almakla mukabele etmektedir. 
Çünkü mukabelei bilmisil ka-

nunsuz hareket\ere karşı . meşru 
bir silahtır. 

Bu tedbir bitaraf devletler 
tarafıodau nasıl telakki edile
cektir? Bu sualin cevabı yuka
rıda verilmiştir. Mesele, Alman 
tedbirin meşru olup o~maması 
noktasındadır. Meşru olan her 

vaziyeti pitarafların . kabul et· 
meleri icap eder. Bununla be
raber, bazı bitaraftarın İngiliz 
mukabelei bilmisil tedbirini pro
testo ettikleri görülüyor. Buou, 
İn u iliz hareketine karşı ciddi su· ... 
rette vaziyet almaktan ziyade, 
Almanyayı bir dereceye kadar 
tatmin etme!< şeklhıde tefsir 
etmek lazımdır. Almanya, İn· 
giliz ınukabelci bilmisil tedbiri
ne ki rşı vaziyet almaları için 
bitarnflar üzerine şidde tli taz
yik yapmıştır. Hollanda ve Bel
çika gibi küçük bitaraf devlet
ler Almanyadan korktukları ci
hetle lngiltereyi protesto etmiş
lerdir. Hakikatta · protestoya 
mevzu teşkil etmesi icap eden 
hareket, İngilterenin meşı u mu
kabelei bilmisil tedbiri değil, 
Almanyanın gayri meşru mayo 
harbıdır. Buunla beraber, İngil
tere bu mukabelei bilmisil ted-

Tedbirlerin Alman ı Is tisadi-
yatı üzerine oe derece müessir 
olacağı meselesine gelince; bu 
naktada hiçbir tereddüde ka
pılmak caiz değildir. Evvelki 
güne kadar ticaret barbı Al
manyayı bir kaç noktadadan 
tazyık etmekle bera ber, ihraca· 
tını serbest yapmasına mani 
değidir. Almanya bu suretle 
dövı z tedarik ederek her ta raf
tan kaçek olmıyan eşyayı sa
tın ala biliyor. Ve hele ŞArk 

memleketlerile ticareti biç bir 
tehdide tabi tutulamıyordu. Ev
velki akşam.dan itibaren alınan 
tedbirlerle Almanya dışarı mal 
ihraç cdemiyecektir. Binaena
leyh harbın kısaltılmasını temin 
edecek olan iktisadi tazyıi' ·asıl 
şimdi başlamış bulunuyor. 
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l Vücudunuzun ger: ç ve dinç ~ 
l kalması için, şelcer~ ve şekerli f 

şeylere ihtiyacı vardır. Sen t · 
de genç ve dinç kalmak is ~ 
tiyorsan, her gün şekerli şey- ~ 
ler yemeği ihmal etme. f 
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Elcs•ltme 25/12/939 panrtesi 
günü saat 11 ~e "vilayet Nafıa 
müdarliiğü odasında yapılacak

tır. 

Bu işe ait keşif ve sair evrak 
Aydın Nafıa müdürlüğünde gö
rülebilir. 

t Muvakkat teminat miktarı 
522 lira 83 kuruştur. 

ı İstek hlerin Hcaret odası vesi
knları, muvakkat teminatları ve 
bu iş için Aydın vilayetinden 
alacakları ehliyet vesikalarile 
yukarda yazılı gün ve saatta 
Aydın Nafıa müdürlüğü odası n
da toplanacak nafıa eksiltme . 

ı komisyonuna gelmeleri ilan o· 
lunur. 6 10 15 20 (132) 

......... Abone ı;eraiti ··•··•·· i 
; Y ıilı~ • her y;r iç1c 6 lir&. i 
f Altı Gylığı 3 liradır. i 

3 aylığı 150 kuruştur. ı 

idare yerı: Avdmdo C . H. ; 
i P. Baaırnevi. : 
• ""a:z.ctey~ ait yazılar lçhı : 
• b • 

! yaıı i11leri müdürliiğüne, ilan- i 
• 1 ı • .d -d- ı- - ı i ar ı ç1n ı ıP"f! mu ur u~unP : 
~ "'UÜracırı. :- t ~dilmrlid;r. J ····· ................................. ........... . 

İstiyenler bu evrakı Aydın 
nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 21112/939 per
şenbe günil snat 15 te vilay:-t 
daimi encümeninde yapılacaktır: 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek isti· 
yenlerin 7&9, 19 li r alık muvak
kat teminat vermesi ve Aydın 
vilayetinden bu iş için alınmış 

ehliyet vesikası ve ticaret oda· 
sı ve si~ as ı ibraz etmesi Jazemdır. 

6 - Teklif mektupları yu
karda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar 
vilayet daimi encümenioe geti · 
ri!ere': makbu;ı: muka bilinde en· 
c tirncn r eisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet . üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olma
sı ve dış zarfm mühür mumu 
ile ı,apadılmış bulunması Ji~ım · 
dır postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

1 5 . 10 16 (123) 
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