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Reisicumhurumuz Montevideoya iltica eden Parti V~Iayet idare 
ı Heyetı toplandı 

Er~urumdan. ~rzi~c~~a har~ket ettiler 
1 
Alman kruvazö~ü harbe ~azırlanıyor .c ~- P. v::: idare ?•r•ti 

Erzıncan halkı Mı1lı şefı buyuk tezahuratla karşıladı L · kl d b ı..ı· l "/i ı 1 dun reıs B. Etem Mendresın re-

na müteveccihen hareket etmiş-

tir. a.a. 

ıman açı arın 8 e.n ıgen ngı Z 11arp isliğinde toplanarak Parti işleri 
., . . h • d "ld . 1 

gemı erı ıa vıye e l ı 1 etrafında müzakerede bulun-
muştur. 

Erzurum 15 - Dün gece sa
at 21 de Reisicumhurumuz İsmet 
İnönü şereflerine umumi müfet· 
tişlik konafında bir kabul ras
mi ve onu takiben bir sUvare 

Londra 15 - O: uguvay a- vukubulan deniz muharebesinde Vilayet idare bP.yeti dünkü 
Erzincan, 15 - Reisicumhu· ki d Al 

İ t çı arın a manlarıo cep kru- ölenlerin ve yaralıların miktarı toplantıs ında, hı şaatı bitmek ü-
rumuz smet nönü bugün saat 1 

vazörü ı e yaptıkları muhare- ~akkında henüz bir haber alı- zere olan park karşısındaki.J 
verilmiştir. 13 de Erzincana gelmiş ve iı- bede sonra A" k A ·ı k t H ·ı · · n Ja s ve şı ru- namamış ır. arp gemı erLmız Halkevi binasının tefrit p1anı-

Pek ne,eli geçen süvarede 
Erzurumun en ileri gelen vatan
datları ailelerile birlikte bulun-
muştur. 

Reisicumburumuzu hamil olan 
hususi tiren saat 24 te Erzinca-

tasyonda vali, belediye reisi, 

ordu ukioile mektepliler ve 
kalabalık bir halk tarafından 

coşgun tezahüratla karşılanmış
tır. Halk büyük bir sevinç için-
dedir. a. a. 

Sovyet-Fin har hı 
Sovyet taarruzu~bütün mıntakalarda tardedildi 

Petsamo m1ntakasında tekrar şiddetli muharebeler 
başladı. Karelide mev):ii muharebeler de c, am ediyor 

Helsinki, 15 - Finlandiya 
resmi tebliği : 

Sovyet1erin bütün mıntakalar
da yaptıkları şiddetli taarruz· 
lar ağır zayiat verdirilerek tard 
edilmiştir. 

Salı günü düşman tayyarele
rinin yaptığı bava bilcomunda 
bir çok mültecinin bulunduğu 

binaya bombalar atmış:; a da İsa· 

bet olmamıştır. 
Helsinki cıvarındaki ormanda 

bir bombardıman tayyaresi bu
lunmuştur. Bunun daha evelki 
bombadımanda dilşerek rörüle· 
mediği zan olunmıktadır. 

Rus tazyiki arttığından Fin 
kuvYetieri cenuba doğru çekil
mektedir. 

Hankövde saat 11 den 11,55 
[ kadar hava tehlike i işareti 

verilmiştir, Hiç bir bomba diiş
memiş yalnız tayyarelerin seı
leri işidilınittir. 

Kareli boğazında mevzii mu· 
barcbeler olmuş ve düşman se
kiz tank kaybetmiştir. 

r Turvajol bölgesi tarafımızdan 
istirdat edilmiştir. 
Havanın muhalefetinden ha

va kuvvetlerimiz pek az faali
yet gösterebilmiş'erdir. Şımalde 
bir Rus tayyaresi dütürülmüş · 

tür. 
Moskova 15 - Lcningradtaa 

ukeri mıotakanm tebliği: 

Mormansk mıntakasında Sov
yet kıtaları ileri hareketlerine 
devam e tmektedir. Okda isti· 
kametinde kıtalarıaı ız huduttan 
117 kilometre ilerlemişlerdir. 

Sis ve fena bava sebebile yal 
nız istik~af uçu9ları yapılabil-

miştir. a.a. 
Hchinki, 15 - Petsamo mıa

takasıuda muharebeler yeniden 
şiddetlenmiştir. Finler Rusları 
ağır zayıata uğratmaktadır. 

Düo akşam Finlandiya Norveç 
hududunda müthiş bir infılak 
işitilmiştir. Petsarno mı:ıtaka· 
sında Finlilerin nikel madenle
rini berhava ettikleri tahmin 
edilmektedir. 

Helsinki, 15 - Fin umumi 
karargih1nın tebliği: 

Kareli berzahındaki mevzi mu
harebeıiode Rusların 11 tankı 
tahrip edilmiştir. 

Şark mıntakasında Ruslar ta
arruzlara devam etmekte iseler 
de bir a:ı etice elde edememek
tedirler. Ruslar Osalmide bo
ğucu gaz ku lanmışlardır. 

13 kanuncvelde Finliler bütün 
mevzilerini ellerinde bulundu
ruyorlardı. 

Fınlandiya harp gemileri dün 
Kova adalarını bombardıman 
etmişlerdir. Havauın muhalefeti 
sebebiyle hava faaliyeti olma
nııştır. Şimali Fiolandiyada bir 
Sovyet tavyaresi düşürülmüştür. 

--------~~~------~~~-----"'-!----~~-----~~~ 
Şimal denizinde 1 D çes destroyeri 

Şiddetli bir hava muhare- , Bir deniz müsademe-
besi oldu. 4 Alman ve 3 · sinde battı 
İngiliz tayyaresi düştü . L?n~ra. ~5 - Amirallık da· 

L d 15 _ Am· lJ k d _ ıresı bıldırıyor. 
oo ra, ıra ı a D d . d"v b. 

iresi bHdiriyor : . açes estroyerı ıger ır 
Mühim lngiliz bava kuvvetleri logi~iz destroyeri ile müsademe 

şima l denizinde ve Heligoland etmış ve Daçes maalesef bat-

k .. f · ·· · d Al t mıştır. or zı uzerın e man ayya- 1 b ·t 22 k k t ı 
· ı ·dd l' h b J su ay ı e as er ur u -relcı ı e şı et ı mu are e er mu t 

yapmışlardır. 4 Alman tayyare i b_~:s destro eri 1370 tonluk 
düş Jrülmüş ve 3 İugiliz tayva - V "'! miirettebat/ 145 kişi idi. 
reı:i düşmüştür. Diğer tayyı re- Harbrn başlangıcındanberi be-
ler üslerine dönmüşlerdir. tan destroyerlerin üçüncüsüdür. 

yazörleri ehemmiyetli takviye tarafında n ha'e.!a uğratılan Al· nan mütehassısına yaptırılmasını 
kuvvetleri almışlardır. man kruvazörü Laplata cehri da kararlaştırdığı öğrenilmiştir. 

Alman kruvazörü pa1ar ve mansabına sokulmuştur. Şimdi _ . ~-
pazartesine kadar limanda kal- de orada bulunmaktadır. 
mak için mü,ade almıştır. Milli müdaf.ıayı tanzim na-

Graç P. gemide bulunan 6 zırı da lordlar kamarasında a-
Osman Akçasu 

Eski Yeni camiinde ta-
lngiliz zabitinden başka batır- tideki beyanatta bulunmuştur. 
dağı lngiliz gemilerinden aldığı İngiltere hıı kümeti, Alman sarruf ve iktısat mevzulu 
61 gemiciyi karaya çıkarmıştır. Cep kruvazörünün Oruguvay ka· bir meivze verecek 

Bundc:n başka 12 yaralı da- ra sularında kalması meselesin· 
ha karaya çıkarmıştır. de Oruguvay bükümetiyle mü-

Alm an kruvazörünün her han- zakerededir. 
gi bir suretle limandan ayrıl- Beynelmilel mukavele muci-
ması imkansız bale gelmiştir. hince Alman kruvazörü denize 

Bahriye nezareti, Alman kru- açılması için lazım olan en acil 
vazörile İngiliz harp gemilerinin tertibatını ikmal edinceye kadar 
muharebesi esnasında zehirli bitaraf limanda kalabilecektir. 
gaz mermileri kullandığı hak- Londra, 15 - İngiliz !kruva-
kıoda Alman elçisinin beyanatı- zörleri tarafından hasara uğra-
nı tekzip etm~ktedir. talan Alman kruvazöril Monte-

Zira kıraliyet bahriyesi için video limanında m rette batı ve 
biç bir gazli mermi imal edil- Oruguvay işçileri tarafından ta 
memiştir. mir edilmektedir.! 

Radyo nasyonalin aldığı ha- Bu gece saat 11,15 e kadar 
bere göre Alman kruvazörünün Montevideodan ayrılmadığı tak-
Montevido limanını derhal ter · ' dirde harbin sor.una kadar mev 
ke ve harbe girişmcğe hazır- kuf kalacaktır. 
!anmaktadır. Oruguvay hükümetioio müş-

Londra, 15 - Evvelki gün kil bir vaziyetı! düşecek ihti-
Oruguvay sabilleri1Jde Alman- !atlara sebebiyet vermemek için 
larıa Cep kruvazörü ile üç fn vaziyeti tetkik etmekte olduğu 
giliz kruvazörü arasında yapı· bildirilmektedir. 
lan deniz harbı hakkında lngi- Oruguvay hükümeti Alman 
liz amirallık dairesi aşağıdaki kruvazöründe bulunan bütün e -
tebliği neşretmiştir. sirleri serbest bırakacağını Lon-

D\in Montevideo yakınında dra hükümetln ~ bi:dirmiştir. 

Büyük Millet Mec- ! Milletler cemiyeti 
lisi top lan tısı 

Ankara, 15 - Büyük Millet 
Meclisi bugün Refc t Camtezin ' 

reisliğinde toplanarak bazı eş · • 
hasın ölüm cezasına çarptırıl· 

ması bakkındald mazbataları tas 
dik etmiştir. 

Mtclis bundan sonra sanayi
de kullanılan bazı iptid.ıi mad-

delerin makine ve yedek par
çalarının gümrük resminden is-

tisnası hakkında Vekilter Hey
eti kararıoıo tasvibine ait ka 

nun liyibas ı dın ikinci müzake
resini yaparak tasvip etmiştir. 

Meclis, ruznamede mevcut hü 
kümetimizle Macaristan arasın 

yaki hukuki ve ticari mevad 
hakkındakı mul<avelenin ve hü 
kfımetimizle Yunanistan arasm 

da suçluların geri verilmesi ve 
cezai hükümleri hakkındaki ka-

nun layihalarının da birinci mü
ze ket esini ya pmıftır. 

M:. clis pazartesi toplanacaktır 

Azaları memleketlerine 
dönüyorlar 

Cenevre 15 - Sovyetler bir 

liği artık Milletler eemiyeti Aza

sı bulunmamaktadır. 

MtHetler ceıniyeti asam~lc si 

13 ler komites·nin Sovyetlerin 

Finlaodiyaya taarruzunu takbih 

eden ve fiolandiyaya ihtiyari 

yardım istiyen Arjantin mürah· 

basının talebi üzerine Sovyet

lerin cemiyet azalığından çıka

rılmasını istiy n raporunu tas

vip etmiştir. 

Konsey asamblenin aldığı ka· 

rar suretinden abzı malumat 

etmiş ve Sevye tlerin kendiliğin .. 

den cemiyetten çıkmış olduğu· 

na karar vermiştir. 

logiliz ve Fransız mürabhas

ları saat 22,50 de CeneYredeo 

hareket etmişlerdir. 

Tasarruf ve iktısat haftası 

münasebetile bugün ikindiden 
sonra Eski L Yeni camiinde ve 
yarınki pazar günü de keza 
ikindiden sonra Ramazan paşa 
camiinde avukat Osman Akçasu 
tarefındao tasarruf ve iktısadın 
lüzumuna dair içtimai ve ahlaki 
bir hitabe mevıza verilecektir .... 

Nazilli 
Çocuk esirgeme kuru

munun çalışmaları 
Nazilli, (Hususi ) - Na~illi 

çocuk esirgeme kurumuna az 
zamanda çok yardmıları gört 
len Nazilli halkına ~eçen gün 
bir çay ziyafeti vermıştir. Bu 
ziyafet çocuk esirgeme kurumu 
genel merkez baş müfettişi sa· 
yın B. Neşet Bora'oın hayır se
verlik ve çocuk mevzulu söyle
vile açılmış "Ye çoli: ne şeli geç· 
miştir. 

Halk~i köşesi 

Halkevi reisliğinden : 
Halkevimizde 1/11940 tarihin

de başlamak ve 31/5/940 sonu
na kadar devam etmek iizere, 
ressam ve heykeltraş B. Fuat 
Mensi id;;resin de resim dersleri 
verilecektir. 

isteklilerin her gün Halkevi 
bürosuna kaydolmalnrını rica 
ederim. 

• ....... . ................. 0. 

J Küçük Haberler i 
: ı .................... ~, ... ,~. 

Londra, 15 ( Radyo ) - 7390 
tonluk bir İngiliz sabrıoç gemi
si bir Alman tahtelbahiri tara· 
fından torpillenmiştir. 

Londra, 15 ( Radyo ) - 81\ş· 
vekil Çember layn Fraosadaki 
f ngi liz kıtaatmı görmek ve bir 
kaç gün kalmak üzere Fransa
ya -.ritm iştir. 

Londra, 15 ( Radyo ) - As
keri kamyonlar için kurşun ve 
hatta güllenin delemediği bir 
nevi lastik yapılmıştır. 

Gülle tekerleği kırmakta, las
tik ise parçalanmıyarak kulla -
nılmağa el verişli bir vaziyettt: 
kalmaktadır. 



YOZ ı 2 

Hava taarruzu 
tecrübesi 

2-

Asaf Gökbel 

Düokü yazımızda tayyarelerin 
muharebelerde oynadığı muhim 
rolden bahsetmiştik. Bugünkü 
yazımızda da bunların gördük
leri işlerden bahsedeceğiz. 

Tayyareler evsaf ve kullanma 
tarzlarına nazaran bathca üç 
kısma ayrılmaktadır. 

1 - Bombardıman tayyare-
leri. 

2 - Keşif tayyareleri. 
3 - Avcı tayyareleri. 
Bunlardan bombardıman tay· 

yareleri cephe gerisine, şehir 
ve kasabalara yapılan hava hü
cumlarında .kullanılır. 

Avcı tayyareleri, çok seri ve 
çok çevik olduklarından gözcü 
ve fotograf işlerinde kullanılan 

keşif tayyarelerini makineli tü
fenklerile himaye ederler. 

Yerdeki insanlara karşı ateş 
etmek ve kendilerine hücum e
decek düşman tayyarelerine kar
tı kullanılmak üzere makineli 
tüfenklerle mücehhez olan bom
bardıman tayyareleri, 10 kilo
darı 1000 kiloya kadar muhtelif 
ağırlıkta tenvir, yangın, tahrip, 
ıiı ve zehirli gaz bombaları ta
şırlar. 

Tenvir bombaları : Gece hü
cumlarında bombardıman edile· 
cek şehir veya kasabayı gör
mek için bombardımandan evel 
attlır. Bunlar havada patlar ve 
içinde bulunan ziya maddesi o 
kadar parlak bir ışık çıkarırki 
2000 metre genişliğinde bir sa
hayı tamamen aydınlatır. Bu 
aydınlıktan istifade eden tay
yareci istediği hedeflere bomba
larını atar. 
Yangın bombaları : Şehir ve 

kasabalarda gizlenmiş olan hal
kı meydana çıkararak zehirli 
gaz bombası veya makineli tn
fenk ateşile öldürmek için kd
lanılır. Yangın bombalarını su 
ile söodürmek mümkün değildir. 
Üzerine su attıkça daha çok 
ateş çıkarır. Bunlar ancak kum
la söndürülebilir. Yere düştük
den bir müddet sonra kendi 
keudine ateş alan batta 24 sa· 
at sonra yanan yangın bomba
lan da vardır. 

Tahrip bombaları : 10 kilodan 
1000 kiloya kadar ağırlığında 
tahrip bombaları vardır. Bunlar 
ağırhklarına göre adi toprağı 
otuz metre derinliğe kadar de
lebilir. Canlı hedefler için atı
lan tahrip bombalan yere düşer 
düşmez patlar ve parçaları et
rafa yayılarak rast geleiği in
san ve hayvanları öldürürler. ı 

En sağlam binalar bile tam isa
betli bir tahrip bombasma da
yanamaz, yıkılır. Bu bombaların 
da yere düştükten 24 saat son
ra patlayan tertibathlnrı vardır. 

Zehirli gaz bombaları : Bom
bardıman tayyareleri lüzumunda 
zehirli gaz bombaları da atar
lar. Gazlar bombanın içinde su 
halindedir. Bomba yere düşüp 
patladığı zaman içindeki su gaz 
halinde etrafa yayılır. Bazı gaz 
bombaları da yere düşmeden 
50 - 100 metre yükseklikte ha
vada patlarlar içindeki' gazlar 
püskürme su damlaları bnlinde 
etrafa dagılır. 

Bu gazlerin boğucu, yakıcı, 

AYDIN 

Ha kev·nde fotoğ
af sergisi 

Sergi 19 şubatta açılacak ve 15 
gün devam edecek 

Derece alanlara mü haf atlar verilecek 
Aydın Halkevi reisliğinden: 

1 - Halkevimizde 19 şubat 
1940 da başlamak ve 1 S gün 
devam etmek üzere bir fotograf 
sergisi açılacaktır. 

2 - Bu sergiye rbütün ama
törler iştirak ederler. 

3 - Sergide teşhir edilecek 
fotograflarm mevzuu serbesttir. 

4 - Ebadı yoktur. Serbesttir. 
S - Fotoğraflar teşhir edi · 

lebilecek bir şekilde temiz bir 
kartona yapıştırılmalıdır. Resin(
lerin mat veya parlak krem ve
ya beyaz k orta basılmış olma· 
sında mahzur yoktur. 

6 - Herkes istediği miktar
da sergiye iştirak edebilir. 

7 - Boyama ve rotoş yapı l 
mış fofoğraflrır sergiye alınmaz
lar. 

8 - F otoğraflarJn üzerinde 
veyahut pano!1unda resmi çeke
nin ismi bulunacalttır. 

9 - Teşhir edilen fotoğraf
larm nekatifleri sahiplerinin e
linde olmalıdır. 

10 - Eserlerin en çok 15 
şubat 1940 giinüne kadar Hal
kevine teslimi lazımdır. 

11 - Eserlerin teşhire değer 
olup olmadığı juri heyeti tara
fından tayin edilecektir. 

12 - Kabul edilecek eserle· 
rin mahallin hususiyetlerini gös
terir dokumanter bir kıymet ta
şıyan bir tercih sebebi olabilir
se de daha ziyade bir sanat 
kıymetine malik olup olmadığı 
göz önüne alınacaktır. 

13 - Serginin kapanışından 
sonraki hafta zar frnda juri taş
bir edilen eserler arasında Lir 
seçme yapar ve dert!celer verir . 
Biricci, ikinci, üçimcü gelenlere 
ayrıca mükafat verilecektir. 
~ o !$ 

kaıındırıcı tesirleri vardır. 
Boğucu gader insdnın ciğer

lerini harap eder. Teneffüs zor
luğu verir ve nihayet öldürür. 

Yakıcı ıazler, vucudda kızar
tılardan bı:ışlıyarak yanığa ben
zer kabartılara kadar deriler 
üzerinde yaralar yapa ı lar, Bu 
yaralar cerahat tutar ve derin 
izler bırakarak gözlere, tenef
füs borularına da t esir eder. 

Kaşındırıcı gazler, gözleri su
landırır, iosanı aksırtır, ö ksür
tür ve kusturur. 

Ekseri ahvalde düşman evvela 
yangın veya tahrip bombası a
tar, bu esnada hnlk yangını 
söndürmek, yıkıla binalnrın e cl
kazı altından kaçmnk, eşyasını 
kurtat mak için dışarı çıkar, o 
zaman bunları zebir~iyerek fa
aliyetten elakoymalc için yuka
rıda nevilerini yazdığımız ze · 
birli gn bombalarım <ttar. 

Bazen tayyareler doğrudan 
doğruya d a gaz atarlar. Bu gaz
lerin bir bulut halinde yere in
diği aşağıdan görülür. Fakat bu 
türlfi gaz atmak için tayyare· 
nin çok aşağıya inmesi lazımdır. 
Aksi takdirde bava cereyanları 
gaz bulutlarını clr.h havada i
ken başk istikametlere götürür. 

14 - Derece alan amatörle
rin bütün eserleri ayrıca bir 
hafta daha müddetle ayni sa
londa teşhir edilir. 

15 - Halkevimizin verecegı 

mükafat nis~n ayı içinde Anka
rada açılacak Halkevleri umumi 
fotoğraf sergisi parti mükafatı
m kazar.mağa mani teşkil et

mez. 
16 - Derfce alan eserler 

nisan ayında Ankarada açıla· 

cak olan Halkevleri umumi fo 
toğraf sergisinde teşhir edilmek 
ve Parti mükafatına namzet ol 
mak üzere nihayet 15 marta 
ludar P arti genel sekreterligine 
gönderilecektir. 

17 - Derece alan resimler 
dahil bulunduğu halde birincili
ği kazanmış amatörün üç, ikin· 
cinin iki, i' ç ii ncünün yalnız de
r ..: ce almış olanın tek re,mi 
gönderilecektir. Ve' bunların Ü· 

zerinde almış oldukları derecesi 
işard edilecek tir. 

18 - Resimlerin kartonları 

arkasında sahibinin ismi ve ad· 
resile mensup olduğu Halkevi 
y<lzılmış olacal tır. 

19 - Ankara Halkevll'Jİ u

mumi fotoğraf sergisi jurisi ge
len bu eserler arasında ayrıcn 

bir seçme yapın ak,~ sana.t ve 
fotoğrafçılık kıymeti bakımın
dan umumi sergi için zayıf bul
duğu eserleri red etm~k hak· 
kına .sahiptir 

20 - Halkevleri umun:i fo
toğraf sergisinde birinci, n~ inci, 
üçüncü, dördüncü, beşil!cİ dere· 
ce alan eser sahiplerine aldığı 
dereceye göre bir para müki
fab verilir. Buna mukabil mül(i· 
fatlandırıltın eserler Partice he
diye olarak kabul olunur. 

Germencik. belediye 
reisliğinden: 

1 - Kasabamızın fenni elek 
trik tesisatı şartname ve keşfi 
mucibince kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye ltonmuştur. 

2 - Keşif bedeli (25901) lira 

( 50) kuruş olup muvakkat te

minat 1942 lira 61 kuruştur. 

3 - Eksiltme 13 şubat 940 
salı günü saat 16 da Germen-

cik belediye binasında ve bele
diye encümeni huzurunda ya
pılacaktır. 

4 - Şratoame, plan ve ke
şifonmeler beş lira mukabiliode 

Germencik belediye mubasebe
s:nden alınır ve adreslerine gön· 
derilir. 

5 - İstelclilerin mübjirlü tek

lif mektuplarını kanuni vesaikile 

birlikte % 7 buçuk güvenme 

parası makbuzu ·ıcya banka te

miont m elctubunu ihtiva edecek 
kapalı zarfların ihale saatından 

bir snat evveline kadar ( saat 

15 e kadar ) belediye riyaseti· 

ne makbuz mukabili teslim edil · 
miş ve gönderilmiş bulunması 

lazımdır. 16 15 (147) 

..• ~~····~ .... ~&···~ 
Ulusal istiblikin ::tman: ~ 

yerli malı kullanmakla ger· f 
çekleşir. ~ 
•••••~•••• ~·•••V•••~ 

1 RADYO, l 
CUMARTESİ 16/12/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

13.30 Program ve memleket 
saat ayarı 

13.35 Ajans ve meteorolojı 
haberleri 

13.50 Türk müz"ği 

14.30 Müzik ( Riyaseticumbur 
bandosu: Şef İhsan Künçer 

15.15 15.30 Müzik (D.ıns mil 
ziği Pi) 

18 00 Program. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik ( Radyo caı or

kestrası ) 
19.00 Türk müziği 
20.00 Konuşma ( Onuncu ta

sarruf ve yerli mallar haftası 

mücasebetile ulusal ekonomi ve 
attırma kurumu namına Güm-
rak V! inlıinrlar vekili Raif 
Karadeniz tarafından) 

20 15 Türk müziği ( Karışık 
program) 

21.00 Muzik (Küçük orkestra 
Şef Necip Aşkın) 

22.00 Memleket saat ayarı 
ajans haberleri, :ıiraat, haberleri 

22.15 Konuşma ( Ecnebi dil· 
lerde) 

22 ıs Muzik Pi. 
22 30 Müzik ( Cazband - Pi) 
23.25 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 
ZW -2 

Zayi 

SA.Yl 709 

ııan 
Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

1 - Eksiltmeye konulan iş 

10522,50 lira keşif bedelli Ay
dın memleket hastanesi kalori
fer dairesi inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait şartnameler 
ve evrak şunlardır. 

a - Metraj 
b - keşif 
c - Eksiltme şartnamesi 

d - Mukavele proıesı ve 
resimler. 

İstiyenler bu evrakı Aydın 
nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eluıltme 21112/939 per
şenbe günü saat 15 te vilayat 
daimi endimebiode yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek isti
yenlerin 7&9, 19 liralık muvak

kat teminat vermesi ve Aydın 
vilayetinden bu iş için ahn:uış 

ehliyet vesikası ve ticaret oda
sı vesikası ibraz etmesi lazemdır. 

6 - Teklif mektupları yu
karda üçüncü maddede yazılı 

saatten i>ir saat evve1ioe kadar 
vilayet daimi encümenine geti
rilerek makbur. mukabilinde en

cümen reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede 

yazılı saate kadar gelmiş olma
sı ve dış zarfrn mühür mumu 

ile kapadılınış bulunması lazım
dır postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

1 5 10 16 (123) 

...•• . . Abone ıeraiti ......... . 
Yıllığı her yer için 6 hra. i 
Altı aylııtı 3 liradır. : 
3 aylığı 150 kuruştur. : 

idart: yeri: Ayclında C. H. ! 
: B . : : r. arnmevı. • 

gazeteye aıt yazılar için ! 
! yaıı i•leri miiclürlüğüne, ilin- i 
i lar için idare müdürfütfü,,. ! 
; onüracaat t'dilml'lidir. i 
t .... .......... .... ............................ ... ! 

Ayaının güzelhisar mektebin· 
den 931 senesinde almJ~ oldu
ğum ilk mektep şahndetnamemi 
zayi eyledim. Yenisini çıkarta

cağımdaa eski9inin hükmü ol· 
madığıoı ilan ederim. 

= 

-= ;:r= 

Kurtuhış mahallesinde 
Yusuf oğlu İ!ımail 

Çetinyürek 

lmtlyu ı:ıhlbı v.: Umuınl Netrlyatl 
Müdürü ı f.tenı Meadrea 

Bıı.sıldığı yer 
CHP Baaımevl 

Aydın vilayet daimi encümeninden 
Tua tarı 

Lira 
2600 

Tnh~io kıymeeti beheri 
Ura K. 

6 50 

Adet Cin11i 

400 lki kişilik okul sırası 

Yukarıda cinsi ve müferedata yazılı dört yilz adet orta boy 
ilk okul sırası 4/ 11940 tarihinde ihale edilmek üzere yirmi gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Şeraiti öğrenmek isteyenle in her gün İzmir maarif müdürlü
ğüne ve Aydm maarif müdürlÜS?Ü kalemi ile encümen kalemine 
müracaatları ili olunur. 16 20 26 31 (145) 

Otobüs ve Kamyon sahiplerinin 
nazarı dikkatine 

Aydın Beledige Reisliğinden : 

Vilayet yollarında işliyen otoliüs ve lcaınyonlar hakkında
ki talimatnamenin 1 kar.unsani 1940 tarihinden itibaren tat· 
bikioe başlanacaktır. 
Aydın gazetesinin 17 ve 18 ikinci teşrin 1939 tarih ve 

684, 685 numaralı nüshalarında ilan cdılmiş olan bu talimat 
namenin biriuci ve yedinci maddeler mucibince otobüs ve 
kamyon sabiplerjnin Belediyeye müracaatla tescil muamele
sini yaptırmaları ve yolculara verecekleri numarala biletleri 
ha:ıırlamaları ilan olunur. • 

Tescil muamelesini yaptırmıyan nakil vasıtalarının 1 ki
uunsani 1940 tarihinden itibaren vilayet yollarında işleme
lerine müsaade edilrniyecektir. 

-- 940 • 
senesı köy bütçeleri satışa çıkarılmıştır. 


