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Reisicumhurumuz 
Erzurumda bazı müesseseleri gezmişler ve mem

leketin iktisadi durumile alakadar olmuşlardır 
Dün vali tarafından şereflerine bir suvare verildi 

Erzurum, 14 - Anadolu a
jansını husuıi muhabirinden: 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Cumburreisimi:z: İsmet lnönü bu 
sabah yaya olarak refabatle
rinde askeri ve mülki erkin bu
lunduğu belde inşaatı henüz bit 

miş ve yapılmakta olan Cumhu
riyet Halk Partisi binaaile yeni 
postahane. inhisarlar idaresi, 
ıebir tinemasrnı, doğomevini ve 
diğer müesseseleri rezmiılerdir. 

Milli Şefimiz bu gezintilerin
de çarşıda muhtelif dükkaalara 
uğramışlar ve Erzurum ikttsa
diyatile allkadar olmuşlardır. 

Dün gece oldukça kar yağ
mış olmasına rağmen bava gil· 

neşlidir. 
Halk candan tezahüratta bu

lunmaktadır. 
R~isicumbur.ıımuı dün akşam 

yemeğiui askeri, mülki rüesa ile 
vali konağında yemi~lerdir. Bu 
akşam vali tarafından bir su · 
vare verilecektir. 

Erzurum, 14 - Reisicumhur 
İsmet lnönü öğleden sonra yeni 
muallim mektebini, Mareşal Çak 
mak hastanesini, spor sa basioı, 
İsmet İnönü okulunu gezmiştir. 

Askeri mahfeli teşrif buyuran 
Reisicumhurumuz komutan ve 
subaylarla çay içmittir. 

Halk sevinç içindedir. Şehir 
baştao bata donanmıştır. 

Milletler Cemiyeti 
Sovyet hükümetinin milletler ~cemi- 1 

yetinden çıkarılmasına ve mütear f 

rızın takbihine karar verdi 1 

Cenevre, 14 - Millet!er ce
miyeti konseyi Sovyet - Fiıı;lan-

diya ihtilafını mDzakere etmiş 
ve mütaarruın takhibini ve Fin-

landiya ya ihtiyari yardımda bu· 
lunulmasuıı ve Arjantin murab-

Garp cephesinde 

Keşif faaliyeti ve topçu 
ateşi oldu 

••• 
Bertin 14 - Garp cecbeıin

deki mubasemata dair Alman 
resmi tebliği: 

Cephede mevzii keıif faaliye
ve topçu ateşi olmuştur. Sar
burkun cenubu f&rkisinde bir 
zabit kumandasındaki 10 kiti 
lik bir keşif kolu bir Fransız 
mevziini ele geç·rmiş 5 ölü ve 
6 esir almıştır. 

Keşif ko'u zayiat vermeden 
avdet atmiştir" 

Bremen vapurunun avdeti 
üzerioe 12 kanunuevvel akşamı 
ve gece uçuşl.nı yapan düşman 
tayyareleri sahildeki ve gemi
lerdeki bava dafi topları tara
fındao geri çevrilmiştir. 
~ 

Avam kamarası 
Gizli celse yaptı 

L'>ndra, 14 - Avam kama
rası bu harp esnasında ilk de
fa bir gizli celse akdetmiştir. 
As .er ve mübimm t meselde· 
rinin mlizakere edileceği bu cel 
se başlamadan evel sa1on ho 
şaltılmış ve kapılar kilıtlenıni'l
tir. 

1 hasının talebi lizerine Sovyet 

bükümetinio milletler cemiye· 
tinden ihracı hakkındaki on üç 

ler komitesinin teklifini 9 mu
rabhasın istinkifiyle müttefikan 
kabul etmiştir. 

İngiliz hükümeti 

Sovyetler hakkında bir 
kitap neşredecek -· 

Londra 14 - Sovyetler birli· 
ğinin Almanya ile pakt imula-
masından evvel İngiltere, f r:ln
sa ile yaptığı müzakerelere dair 
olarak bükümetin bir beyaz ki
tap neşredeceğini, başvekıl Çem
berlayn avam kamarannda söy
lemiş ve kitabın neşri tarihini 
noelden evvel söy'iycceğiui de 
ilive etmiştir. a.a. 

-~·-

Sovyetlerin Roma 
elçisi 

, Ansızın Moskovaya g~tti 
Roma, 14 - Sovyetlerio ye

ni Roma elçisi meçhul bir sem-
semte gitmiştir. Elçi Moskova
dao daha yeni gelmiş ve iti-
matnamesioi bile vermemişti. 

Londra, 14 (Radyo) - Sov
yetlerin Roma elçisi dün ani o
larak Romadan Moskovaya ha
reket etmiştir. Elçinin Finlan-
diya meselesinde İtalyanın takip 
edt cek! siyaset hakkında Krem 
line izahat vereceği sanılmak
t1'dır. Elçi Romaya geleli 15 
gün olmuş ve daha itimatoa
ruesıni bile vermemişti 

ALMANLARIN 
l 

Amir al Graç P ismindeki korsan kru- 1 

vazörü nihayet yakay~ ele verdi 

MillT Şefin teşekkürü 
Enurum, 14 - Reisicumhur 

İsmet l oönü, tasarrd haftası 
mlinasebetiyle vatandaşlardan 

gtltn tebrik telgraflarına te-

şekkürlerinin iblağına Anadolu 
ajansını memur buyurmuşlardır. 

' ~IBI~ -

fngiliz harp gemi!eıile yaptığı muharebede Graç P 
hasara ugrıyarak Montevido lime nına iltica etti 

İngiliz harp gemileri linıan dışında bekliyor 
Londra, 14 - Al.nanlarıo cep ı 

kruvazörlerinden olan Amiral 
Graç P üç İngiliz ufak kruva
zörü tarafından görUlmüş ve 
vukubulao muharebede hasara 

ve limanın bir kilometre açığın
da demirlemiştir. Gemiden 36 
ölü ve 60 yaralı karaya çıkarıl
mı ştır. Yaralılar haıtaneye ya
tanlmışhr. 

Sıhat ve içtimai muave-
1 net vekilimiz Elaz1gda 

uğradılmışhr. 

Dün gece yarısınd n sonra 
hu deniz barbı hakkında İngiliz 
amirallık dairesi aşağıdaki teb
liği neşretmiştir. 

Şimdiye kadar alınan· haber
lere, 2öre 8 pusluk toplarla mü
cehhez Eksper kruvazörü ile 6 
pusluk toplarla mücehhez Ajaks 
ve Aşil kruvazörlerinden mü
rekkep bir fngiliz müfrezesi sa
at 6 da Almanların 11 pusluk 
toplarla mücehhez cep kruvazör
lerinden Amiral Graç P yi gör
müşler ve takibe başhımışlardır. 

Saat 6 dan 10 a kadar de• 
vam eden şiddetli bir takip,ımu· 
bsrebesinde Eksıper .... Kru\~i6rü 
hasara uğradığından takibi bı
rakmak mecburiyetinde kalmış 
ve Ajaks ile Aşil takibe devnm 
etmiştir. Alman kruvazörüne bir 
çok isabetler olmuştur. 

Amiral Graç P Urugvayıo 

Montevido limanrna iltic'l etmiş 

Halk limana inerek kruvazö
rü seyretmekt dir. Graç P nin 
bir top tareti tamamen harap- { 

tır. I 
Ajaks ve Aşil kruvazörleri de '. 

Montevido önüne gelerek liman 1 
açıklarında demirlemişlerdir. 

Londra, 14 - Alman Graç 
P kruvazörünün Montevidoya il
licası 13 numaralı Labey muka
velesile alakadardır. 

Mezldir Pmulrnvele mucibince 
muharip bir de-vletio askeri bi
taraf limanlarda 24 saattan fcz
)a duramaz. Gemideki basar 

emi ancak denize çıkabilecek 
kadar tamir erlilebilir. G~minin 
muharebe kuvvetın faz cilaşbra· 
cak surette tamir edilmesi biç 
bir suretle tt eviz edrlemez. 

Bu muh rebede İogiliz kruva
zörü Aş elin batmış olduğu bak
kındn çıkan ha erler İngiliz hah· 
rjye o eza rcti tarafından tekzip 
edilm~ktedir. .-

Rusların tatbik ettikleri harp usulü 
zayiata mal oluyor 

Helsioki 14 - Ruslar, Fin
landiya mevzilerine hücum es
nasında külliyetli miktarda in-

san ve mühimmat sarfında te
reddüt etmemektedirler. Ruslar 
hücumdan önce bir müsademe 

kuvveti çıkarmaktadır. Finliler 
otomatitC silahlarla bunları da
ima imha etmektedir. 

Musademe kuvvetinden sonra 
kovayı kühiye sıkışık nizamda 
hücuma geçmektedir. 

Mayioler Sovyetle rin ileri ha-

reketine çok mani olmaktadır. 
Talinden verilen bir haberde 

Ruslar Hoglaod aclasını tak· 
1 viyeye karar vermişlerdir . 

Helsinki 14 - Burajeski mın
takasında yapılan muharebede 
Finliler düşmandan 5 hücum a
ra bası, 4 sabra topu, 5 Tank 
dafi topile bir çok otomatik si· 
lah almışlardır. Bu muharebede 
Ruslar m'ibim zayiat vermiş
lerdir. 

Toypola civarında muharebe 
d~ vam etmektedır. 

------~~~~-~~~-~ zil 

İtalyanın --
Finlandayaya gönderdiği 
25 tayyareden 23 nü 
Almanlar zabdettiler 
Londı a 14 - İtalyanın Fin

laodiyaya gönderdiği 25 tay
yareden yalnız iki!ıİ İsveçe va
sıl olmuştur. Diğer 23 tayyare 
Almanlar tarafından alıkonul
muştur. 

Almanya Finlandiyaya transit 
tarikile esleha ve mühimmat 
nakline müsade etmemektedir. 

Macaristan tarafından ıönde
rilen malzemede Almanlar tar~
fmdan alıkonulmuştur. 

Sovyet hükümeti ---
Kızılordu rnevcodunu 5 

milyona çıkarıyor 
Londra, 14 ( Radyo) - Al

man ajansı, Sovyet hükümetinin 
bazı ihtiyat smıfları silah altına 
alarak kız•lorduyu beş milyona 
çıkarmağa karar verdiğini bil
d•riyor. 

- .. -ı~ 

Bulgar elçisi gidiyor 
Ankara, 14 - Bulgar ajansı, 1 

Bulgaristanın Ankara elçiıi Kriı-
ı tofun Moskova elçiliğine ve Bük j 
reş elçiıi Gironun da Ankara 
elçiliğine tayin edildiklerini bil
dirmektedir. 

Elazıg, 14 - Burada bulun
makta olan Sıbat ve ıçtiıoai 

muavenet vekili Dr. Hulusi Ala 
tıış vilayet makamını, komutnn-

lığı ve belediyeyi ziyaret etmiş, 
Hhhat ve iskan işlerini tetkik 
ve teftiş etmiştir. 

Doktor Hulusi Alataş bu gün 
de hastaneyi ve sıhhi müesse
seleri teftiş edecektir. 

~ 

lngiliz ve Fransız 
hükümetleri 

Amerikaya 470 tayyare 
ısmarladı 

Londra, 14 (Radyo) - lngi
liz ve Fransız hükümctleri Ame-

rikaya 470 keşif ve ağır bom
bardıman tayyaresi sipariş et· 

mişlcrdir. İngiiterenin ısmarladı
ğı 200 keşif tayyaresiniu bedeli 

beş milyon sterline balig ol
maktadır. 

Geri kalan 270 tayyare Fran
sız hükümeti içindir. 

Halkevi köşesi 

Halkevi reisliğinden: 
Halkevimizde 20/12/939 tnri

bioden itibaren keman ve pi-

yano dersleri verilecektir. Bu 
derslere devam edecekler 19/ 
12/939 terihine kadar 6X9 eb

adında birer vesika fotoğrafile 
Halkevi bürosun müracaatları 

rica olunur. 

Not : Eskiden kayıtlı talebe
ler de kayıtlerini tecdit ettire
ceklerdir. 

Halkevi reisliğinden 
Ebedi şef Atatürküo Ankara

ya ilk geldikleri güne raatlıyan 
27/12/939 Çarşanba gilnü ıpor 

şubemiz tarafından ( Atatirk 
koşusu) tertip olunmuştur. 
Koşuya iki sımf atlet gire

cektir, 

18 yaşından yukarı olanlar 
için 5000 metre 

16 dan 18 yaşına kadar olan
lar için 2000 me-tre 

Koşuların batlama ve bitme 
yer! Halkevidir. 

Birinci, ikici 'e üçüncüleı e 
Halkevimizce hediyeler verile
cektir. 

isteklilerin spor komitesi aza
sından B. Mustafa lbere veya 
Halkevi bürosuna isimleriui 
kaydettrmeleri rica olunur. 

• 
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YOZ ı 2 

Hava taarruzu , 
tecrübesi 

-1-
Asaf Gökbel 

Önümüzdeki haf ta içinde şeh
rimizde de bir hava taarruzu tec 
rübeıinin yapılacağım gazeteler 
yazdı. Öğrendiğimize göre vi
layet pasif korunma komisyonu, 
bu tecrübenin medeni milletlere 
yakııır büyük bir intizamla ya 
pılmasını ve muvaffakiyetle ne
ticelcnmcıini m!lmkün kılacak 

bütün tedbirleri almış ve tatbi
kat pllnlarını hazırlamıı bulu 
nuyor. Diğer taraftan bu işle 
allkadar makamların bir kaç 
gün sonra tecrübenin hanği ~ün 
ve ıaatta yapılacağını halkımı

za resmen ilin edeceklerini ve 
icap eden clirektifleri verecek
lerini tahmin ediyoruz. 

1 

Bina vergisi -
Nizamnamesinde bir 

madde değiştirildi 

Bina vP.rgisi nizamnamesinin 
yirmi ikinci maddesi İcra Ve· 
killeri Heyetince değiştirilmiştir. 
Maddenin yeni şeklini yazıyo-

ruz : 
" Gayri safi iratların tahmini 

sırasında binalardan her biri
nin evveM üçüncü maddenin 
1, 2, 3, 6 numaralı fıkralarında 
yazılı istisnalnrdao istifade edip 
etmediği komisyonlarca tetkik 
ve tesbit edilir. Bu fıkralar mu
cibince vergiden müstesna tutu-
lan bioalarln derdesti inşa bu
lunan binaların gayri safi irat
ları t ahmin edilmez. Gene ilç iin
cü maddenin 4, 5, 8, 9, 10 ve 
1 l numaralı fıkralarında yazılı 

1 

AYDIN 

RADYO J 
CUMA 15/12/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri 

12.50 Türk müziği. (Pi.) 
13.45 14.00 Müzik ( Hafif 

müz'k PJ.) 
18 00 Program. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberlai. 
18.25 Türk müziği. ( fnsıl he

yeti) 
19.10 Konu~ma ( Onuncu ta

sarruf ve yerli mallar haftası 

müoasebctile ulusal ekonomi ve 
artırma kurumu namına Ziraat 
vekili Muhlis Erkmcn tarafınd !! n) 

l 'J.25 Türk Müziği 
Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet 

Çağl , Hasan Gür, Şerif İçli. 

ııa 
Söke malmüdürlüğünden 

Hazio~ye ait ( Karine derin 
göı ) dalyanının balık avlamak 

hakk ile % 12 saydiye resim ve 
5250 lira muhammen bedelli 
( zapt avşar sölüklü göllerinin 
de yalnız % 12 saydiye resim 
100 lira muhammen bedelli 
1/3/940 tarihinden itibaren 28/ 
2/943 tarihine kadar üç sene 
(ve su kara av vergileri tali
matnamesinin 29 uncu madde
sindeki şerait dahil ) müddetle 
iltizama verilmek üzere 5/ 12/ 
939 salı g5niind~n başlıyarc~ k 
26/ 12/939 sah günü saat dörtte 
ihaleleri yapılmak üzere 21 gün 
müddetle muzayedede çıkarıl· 
mıştır. Talip olanların şeraiti 

anlamak ve % 7,5 buçuk rad
desinde teminatı muvakkata ak· 
çesini teslimi sandık etmek için 
Söke malmüdürlüğiinc müra· 
caetları ilan olunur. 

5 11 15 19 (124) 

SAYI 708 

Aydın Nafıa Müdürlü
ğünden: 

7347 lira 73 kuruş keşif be

delli Aydın - Muğla yolunun 9 

uncu kilometresıudeki Mcndres 

köprüsünün esaslı tamiratı açık 

eksiltme suretile eksiltmeye kon

muştur. 

Eksıltme 25/12/939 pazaa tesi 

günü saat 11 de vilayet Nafıa 

müdürlüğü odasında yapılacak

tır. 

Bu" işe... ait keşif veı.Sair evıak 

Aydın Nafıa müdürlüğünde gö

rülebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 

522 lira 83 kuruttur. 

İsteklilerin ticaret odası vesi

kaları, muvakkat teminatla:ıı ve 

bu iş için Aydın vilayetinden 

alacakları ehliyet vesikala:-ile 
Şu kadar varki resmi ma

lc!amlar, bu it için hazırlıklarını 
yaparken halkımızın da hakiki 
bir baya -taarruzu esnasında 

şahsan, ferden veya ailece teh
likeye en çok maruz kalabile
cerini düılnerek tehlike ananda 
heyecana kapılmadan gizlenme 
ve koru~ma terbiyesini bir iti
yat haline getirmek için hazer 
zamanında yapılacak bu deneme· 
lerden istifade etmesi lazımdır. 

olup da tahrirden evel müstes
nalık ihraz etmemiş olan ve is· 
tisnaiyetleri beşinci maclde mu
cibince beyanname vermiye mü
tevakkıf bulunarı binalarla 7 

f numaralı fıkr da yazılı binala-

!':: .i::t::•:. :•hmi~. :~i~:·::-::-
Okuyan Semahat Özdenses 
1 - Hicaz peşrevi 

Aydın vilayet daimi 
ecümeninden 

yukarda yazılı gün ve sautta 

Aydın Nafıa müdürlüğü odasın

da toplanacak nafıa eksiltme 

komisyonuna gelmeleri ilan o· 

lunur. 6 10 15 20 (132) 

Sulh ve sükun za,manlerında 
yapılacak tecrübelere geniı öl- • 
çüde iştirak etmek surctile ha
va taarruzlarına kartı sinirleri- J 
mizı alııtırmazsak, harp zoma- 1 
nında vukubul2.cak bir tayyare 
hücumunda acemilik çeker, şaş· • 
ganlıktan canca ve malca büyük 
zararlar görebiliriz İşte bir çok 
ıehir ve kasabalarımızda yapı
lan ve şehYimizdc de yapılacak 
olan tecrübeler halkımızı istık· 
haldeki tehlikelere karşı hazır
lama1' içindir. 

Zamanımıı:da muharebe usul
leri çok değişti. O kadar ki 
yirmibeı otuz yıl önce tatbik 
edilen harp usullerile bugünkü 
harp usullerinin bir mukayese
sini yapmak, batta dünle bugün 
arasında bir benzerlik bulmak 
mümkün olamıyor. 

Eski devirlerde iki bükümet 
birbirile muhasım vaziyete gi
rince bunlaran topçu, piyade ve 
süvariden ibaret olan orduları 
muayyen bir cephe üzerinde 
karşılaşırlar, ellerinacki mahdut 
harp vasıtalarile birbirlerini ycn
meğe çahıırlardı. Halbuki tay- J 

yare icat edilelidenberi iş baş- ı 
kalaşmış, cephe harbı yerine 

ı 

millet harbı kaim olmuştur. Bu ,, 
itibarla en ıeri bir nakil vası
tası olan tayyare ayni zamanda l 
en müthiş bir harp \ e müdafaa 1 
vasıtası halini almış bulunuyor. ı 

Yaya gidişle Türkiyenin .şark 
ve garp sınırları arasındaki me
safe üç dört aylık bir yoldu. 
Mesafe ve zaman mefhumunu 
azami derecede ortadan kaldı
ran tayyareler bugün Türkiye
nin mukabil iki hududunu değil 
adeta şarkla garbı birbirine bir· 
leştirmiı bir haldedirler. Yum 
gözünü, aç gözünü mesafe aşıl
mış ve menzile varılmıştır. 

En bfiyük toplar ve çeşit çeıit 
silahlarla techiz edilmiı büyük 
harp filolarile deniz ve hava mu
harebeleri yapan ve dev gibi 
zırhlıları denizin dibine inôiren ' 
tayyareler navadan yağdırdığı 

Her ailenin gelirini ve gi
derini bildiren muntazam bir 
hesap def teri oimalıdır. He· 
sapsız harcıyan pusla11ız g e
miye benzer. 

....,,.. y ......... ........ 

Romanya 
Yugoslavyaya petrol 

vermeyor 
Belgrad 14 - Romanya, muh

telif sebeplerden dolayı eskisi 
gibi petrol ve reınediğinderı Yu
goslavya petrol şirketleri Tek
sasa ve Londraya mümessiller 
göndermeğe karar veımiştir. 

2 - Refik Fersan Hicaz şar 
kı (Geçti rüya gibi) 

3 - Şemsettin Ziya · Hicaz 
şarkı ( 01 ., lı ben sana bende ) 

4 - Ruşen Kam - Kemençe 
taksimi 

5 - Mu~tafa Nafiz - Hüzzam 
ş .u kı ( Gönlüm nice bir senden 
uzak günleri saysın) 

6 - Saz semaisi 
19.50 T ürk müziği Halk tür

küleri. 
Sadi Y . At:ıman ve Azize Tö
zem. 

20.10 Temsil 
21.10 Müzik ( Riyaseticumhur 

fılarmo ::ı ik orkestrası - Şef: Ha
san Ferit Alnnr) 

1 - S. W. Rachmaninoff: 2 
inci piyano konçeıtosu 

2 - R. Scbumann : 1 inci sen 
çeşit çeıit bombalarile üç beş foni, si bemol Majör 
dakika içinde koca bir şehri 22.00 Memleket saat a} arı 
harabeye çeviriyor. 22.00 Ajans, ziraat, esham, 

Tayyarelerin muharebe za- kambiyo - nukut borsa;;ı (fiynt). 
nıanlarında oynadıkları en bü- 22 20 Müzik Pi. 
yük rol, cephe geri9indcki şehir 22 45 Müzik ( Cazband • Pl) 
ve kasabalarn gllndüz ve gece 23.25 23.30 Yarınki progr&m 
hücumları yaparak halka müte- ve kapanış. 

l~.,...;:~~~ıı..11----m:!lliım!I~~~~--· 
madi bir korku ve beycan ver-
mek, depo, aobar gibi askeri 
maksatlara t.'ıhsis edilen yerleri 
ve bilhassa deriz ve kara müw 
nakale Yasıtalarını bombalıyarak 
ite yaramRz bir hale getirmek 
suretiyle hem halkın kuvvei ma

neviyesini klrmak, ht:m de mu-

vasala yollarını bozarak cephe
deki orduyu erzaksız ve cepha
neııiz bırakmak hr. 

Abone şeraiti ........ 1 
Yı llığı her yer içın 6 lira. t 
Alt? aylırrı 3 Uradır. : 
3 aylığı 150 kuruştur. ! 

ı ld.are yçrİ : Avdında C. H. 
! P. Baaımeqi. • 
l g:.zdeyc ah yazı lc.r içı n ! 
ynı ivleri müdürliiğ-üne, iJô n- l 
lar için idnr e miidiirlü~fin~ ! 
,,Ür~~•a ' ~t4ilmelidir. ................ ··········· .... ········ ... ... . 

47.94 metre mikap döşeme
lik kereste aski Çine köprüsü 
başıoda tesellüm edilmek üzere 
1965 lira 54 kuruş keşif bedelli 
kreste nlım açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 21112/939 perşenbe 
günü saat 16 da vilayet daimi 
encümeninde yap ılecaktır. 

Keşif, eksiltme şertnamesi ve 
mukavele projesi Aydın nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 147 lira 
42 kuruş. 

İstekl i lain teminatlnrı ve ti
caret o ası vesil alorile yukar
da yazılı g ün ve saatte vilii yet 
daimi encümeninde haz•r bulun
maları ilan olunur. 

3 9 15 19 (128) 

ııan 
Söke Belediyesinde~ : 

Sökede yaptırılacak 1077 li· 
ia 72 kuruş bedeli keşifli ve • 

5250 metre murabbalık kaldı· 

rım tamirinin 18/12/939 pazar

tesi günü saat 15 de ihalesi 

yapılacağı ilio olunur. 

13 14 15 17 (140) 

fın,llyat •ahlbl ve Urounat Netrly••I 
Mlldürü : Ete• Me:u!.ı'•• 

Baaıldırı yer 

C H P Baaımevi 

Vilayet daimi encümeninden: 
Memleket ha tanesi için lazım olan fanila, terlik, kaput, yatak 

kılıflığa ve kefenlik bez 28/ l 2/939 tarihindf! ihale edilmek üzere 
açık eksiltmeye çıkarı'mışır. 

Fazla malumat almak ve şeraiti öğrenmek istiyenleria her gün 
vilayet dıirui enciimen kalemine ve eksiltmeye iştirak edeceklerin 
28/12/939 t arihli Perşembe günü saat onbeşte daimi encümene 
müracaatları ilan olunur. 
Tutarı 

Lira K 
220 
100 
540 
249 
195 

Cinsi 
f ;ınila 
Terlik 
Kaput beher topu 
Yatak kılıflığı beher topu 
Kefenlik bez beher topu 

Tahmin fiatı 

100 
100 Çift 
900 Top 

5 10 15 

830 " 
780 " 
20 

Alınacak 

adet 
200 
100 

60 
30 
25 

(130) 

Havadan y~ğdırdığı çeşit çe
şit ve boy boy bombalariyle üç 
beş dakika içkıde koca bir şeh 
ri yok eden tayyareler modern 
harplerde en biiyük bir mu·ıaf·· 
fakiyt: t amili SB) ılı) Or. 

*tWQ QMW MM r 

Fakat, her zehrin bir panze
hiri olduğu gibi her taarruz si
lahıoa karşı Lir müdafaa vası
tası keşfetmekten bili kalmıyan 
fen adamlaı ı, tayyare tehlikele· 
rine karşı da gaı meske1eri, ha
va toplıuı, dinleme aletleri ve 
saire gibi yüzlerce çeşit ve en 
mükemmel müdafaa vasıtalarını 
icat etmişler ve bu eserlerini 
bütün dünya miHetlerinin isti· 
fadtıine t~rkctmiılerdir. Bu ba
lumdan vaktinde tedbir almak 
ve iyi hazırlanmak şartiyle tay
yare hücumlarından korkulacak 
bir şey yoktur. 

C. H. P. Basınievi 
Her ev· Bas 

Cilt işleri ' 
Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi kağıt .. 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba-. 
amzza baş vurmalıdır/ar .. 

I 

• • 
,.- Matbaamızda Kilo ile Tüccar Def teri Satılmaktadır 


