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Sovyet- Fin ihtilafı nihayet bir harbe müncer oldu -- 5ES• Al§ ;wp • 

Sovyet tayyareleri Finlandiya arazisi üzerinde keşif uçuşları 
yaparak Dibork, Mabelmu şehirlerine bombalar attılar 

Parti müfettişimiz 
şerefine verilen 

ziyafet 
Pat ti mıntaka müfettişimiz 

Dr. Ali Riza Levend, vilayetin 
Parti ve Halkevleri teşkilatında 
bir aydanberi yapmakta olduk 
ları teftişlerini bitirerek bir kaç 
gün evvel İzmire gitmişlerdi. 

B. Ali Riza L~vend'in dün lz
mirden avdet etmeleri münase
betile parti vilayet idare heyeti 
reisi ve azalıorı tarafından dün 
aktam parti salonunda şerefle
rine bir ziyafet verilmiştir. 

Başta kıymetli valimiz B. Sah· 
ri Çıtak ile alay kumandanı al
bay Celal Karaban'ıo buzurlari· 
le şeref verdikleri bu ziyafette 
parti vilayet ve kaza idare be
yetlerile halkevi iıhre hey~ti 
ve komitelerin reis ve azaları 
hazır bulutmuşlardır. 

Gayet umimi bir hava içinde 
geç vakte kadar devam eden 
ziyafd sofrasında parti ve mem· 
leket işlerioi alakadar eden 
muhtelif mevzular etrafıoda çok 
samimi hasbihaller yapılmıştır. 

Kömür fiyatları 
Bu sene erken bastıran so

ğuklardan istifade ederek bazı 
perakendeci esnafın kömür f .
yatlarını bir misli kadar artır
dıkları ve fukara balkın kömür 
tedarikinde müşkülat çektikleı i 
görülmesi üzerine Belediye da
imi encümeni vaziyeti tetkik et
miş ve kömür fiyatlarına azami 
bir narh tayin etmiştir. Beledi
yenin ittibaz ettiği karara gö
re toptan mağazalarda çu~al ile 
kilosu dört, perakendecılerde 
kilosu en çok beş kuruşa satı
lacak ve bu narha riayet etmi
yenler bakkmda kanuni mua
mele yapılacaktır. İcap ederse 
\>elediye elindeki stok kömürleri 
piyasaya çıkarmak suretile ~e 
şehrin kömür ihtiyacını temın 

ve fiy.:ttları tanzim edecektir. 
~ 

Arsaların temizlenmesi 
Öğrendiğimize göre belediye 

bir çok hastalıkların ve bilhassa 
yaz günleri tatarcıkların üre· 
mesinc bir yuva vazifesi gören 
baş arsaların sa bipleri tarfın

da o temizlettirilmesi için tet · 
kikler yapilmaktadır. 
Şehrin umumi sıhhatini teh

dit eden ve ekseriya umumi bir 
çöpluk halini alan boş arsaların 

1 temizleltirilme i şehir için çok 
hı•yırlı bir teşebbüs olacaktır. 

Fin topçuları 
Moskova, 30 - Sovyetler 

birliği hükümeti Fiolandiya hü
kümetile diploma tik münasebet
leri kesmiştir. 

29 teşrinsanide hariciye müs
teşarı Potemkio, bükümeti em
rile Finlandiyanın Moskova el
çisi Fokineme hariciye komiseri 
Molotofun imzasını taşıyan bir 
nota tevdi etmiştir. 

Notada; Fınlandiya kıtalarıoın 
durmadan yaptıkları hücumlar 
karşıırnda Sovyetler hükümeti 
normal münasebetleri idameye 
bundan böyle imkan görmedi
ğinden diplomatik ve ekononıik 
mümessillerini geri çağırmak 

mecburiyetinde kaldığı bildiril
mektedir. 

Hariciye komiseri Molotof, 
Mosl<ova saatile gece yarısı bü
tün Sovyct radyolarile neşredi
len nutkunda Sovyetler birliği 
hükümetinin Finlandiya hükü 
metile diplomatik münasebetleri 
kesmiş olduğunu bildirmiş ve 
hükümetil~ Finlandiya hükümeti 
arasında devam eden ihtilafla
rııı sebeplerini anlatmış ve Kı · 
zıl ordu ile Kızıl donanmanın 
her türlü ihtimale karşı hazır 

olduğunu ili.ve etmiştir. a. a. 

Elektrik tarif es· 
değişti 
---

Belediye daimi encümeni dün 
kü toplantısında elektrik fabri-

kasının vaziyetini de tetkik et
miştir. 

Fabrikada muharrik kuvvet 

olarak kullanılan sömikok kö

mürü biyasada bulunmamal<ta 
ve Zonguldlktan da gelmemek

tedir. Belediye, kömür tedariki 

için bir çok çarel~re baş vur

muş ve bu meyanda Karabük· 

ten de bir vagon kok getirmiş

tir. Fakat, Zonguldak kömürü

nün kalorisi 7300 o!duğu halde. 

Karabük kokucun 6000 kalori 

olduğu anlaşılmış fiyatlerde de 

ton başmıı 7 - 8 lira kadar bir 
fark görülmüştür. 

Bu sebeple Belediye Daimi 

encüm~ni, Zooguldak kömürü

nün ucuzlamasından istifade e . 
derek evelce yirmi kuruşa indi-

rilmiş olan hususi abonelere 
mahsus elektriğin kilovat satini 

23 kuruşa ve s:ınayi müessese
lerinde istihlak edilecek elek-

triğiui kilovat sat. tini dP. 15 kıı

raşa çtkarmıştır. 

iki Sovget taggaresi düşürdüler 
ı Hehinki, 30 - Üç Sovyıet j H alk soğuk kaolılığını mubafa-

1 

tayyaresi arkasında bir bombar- 1, za ederek s •ğın ... klara gitmişler-
dıman tayyaresi olduğu halde dir. 
saat 9, 15 geçe Helsinki şehri Sovyct kıtaları Sovyet tay-

ı üzerinde uçmuştur. Şehirde a- yarelerinin Fi ıılandiya üzerinde 
larm işareti verilmiş fakat Sov- uçuşlar yaptığı s._atte yani saat 
yet tayyareleri biç b:r hareket- 9, 15 de Finlandiya hududunu 
te bulunmadan Finlandiya kör- geçmişferdir. 
fezine doğru çekilmiştir. a. a. Öğleye doğru Helsinki üze-

Helsinki, 30 - Sovyet . Fin rinde yeniden Sovyet tayyare-
landiya ihtilafı dün akşam iki leri görülmüştür. 
memleket arasında diplomatik Saat 11 de 4 Sovyet tayya-
münasebetl t: rin Moskova tara- resi liman üzerinde uçmuş ve 
fından kesilmesi ve Sovyet ha- muhafız bataryaları tarafından 
va, kara ve deniz ku•rvetlerinio ateş açılmıştır. 
taarruz ve tecuüze geçmesi ü- Mabelmu şehri, pep muhtemel 
zerine silahlı bir ihtilaf halini olarak Kronşta ttan bom bardı· 
almıştır. man edilmiştir. 

Finlandiya reisicumhunı saat Deniz tarafından topçu ateşi 
9, 15 den itibaren Sovyet taar- işidilmemiştir. 

ruzları karşısında harp hali ilan Tayyarelerin attıkları bomba-
etmiş ve mareşal Maneheni baş lardan Diborg şehrinde üç yer-
kumandanlığa tayin etmiştir. de yangın çıkmıştır. 

İlk taarruz tayyarelerle yapıl Mabelmo tayyare meydanına 
mış ve Helsinki üzerinde dört atılan bombalar binaların 400 
Sovyet tayyaresi uçmuştur. Bun 
dan sonra bava hücumları bir
birini takip etmişti,., 

Helsinki, 30 - fık tayyare 
hücumu anında verilen alarmda 
biltnn tramvaylar durmuştur. 

metre kadar yakınına düşmüş· 
tür. Hasar a~dır. Ölü ve yaralı 
yoktur. 

Finlandiya topçuları tarafın
dan ik i Sovyet tayyaresi düşü 
rülmüştür. 

C. H. P. vilayet 
idare heyeti 
toplandı 

C. H. P. vilayet idare heyeti 
dun reis B. Etem Mendresin re
isliğiocle mutat toplantısını yap 

mıştır. 

Elektromotörler 
Saat 21 den ev el 
çalışam)yacak 

Mevcut elektrik te5isatınıo 

şehir ihtiyacını karşılayamadığı 
ve fabrikadaki matinelerin ta
hammül kabiliyetlerinden fazla 
bir takatte çalıştıkları malum
dur. Yeni ve büyük motör ge
lin ccye kadar bazı ibtiyaci ve 
mecburi tedbirler almak zaru
retinde kalan belediye elektro 
motörlerin akşamları saat 2lden 
evci çahştırılmasını yasak eden 
bir karar ittihaz etmiştir. Bu 
karar hilafına hareket eden a
bonele~in mukaveleleri fesbedi · 
lece k ve bir daha kendilerine 
şebir cereyanı verilmiyecektir. 

-·~-

B. Menemenci. 
oğlu şerefine 

İstasyon köprüsü ' 
yapılıyor 

Lağımlar 
İsta syon köprüsünün yeniden 

yapılman hükümet ve h.tasyon 
caddelerinden gelerek köprüden 
geçen lağımların da ıslahını i-

Lord Ha lif aks bir 
yafet verdi 

. 
zı- istasyonun önündeki ahşap 

köprünün devlet demir yolları 
1 idaresi tarafından yeniden yap
ı hrılac11ğını ve .yanındaki b~ton 

asfalt köprü ile bir hizaya yük
selteceğini evelce yazmıştık. 

Londra, 30 ( Radyo ) - Türk 
İogiliz ticaret müzakerelerine 
iştirak için Londrada bulunmak- 1 

ta olan Tür.kiye Hariciye Ve
kaleti umumi katibi Nuınan Me
oemeocioğlu bugün lnS?iltue 
hariciye nazırı Lord Halıfaksla 
öğle yemeğinde bulunmuştur. 

B. Numan Menemencioğlu, 

maliye, ekonomi ve müstenıle
kit nazırlarile görüşmüş l ür. 

Dünkü yangın 
Dün sabah saat dokuz buçuk

ta Yedi Evlu\ mektebi arkasın-

da Peşten.ıalcı zade B. Reşada 
ait ve inşa sı henüz tamamlan· 
mamış bulunan evde yfingın çık

mış ve itfaiye yetişerek söndür
müttür. Yangının mezkur evin 
alt katında yatıp kalkan Kamil 
isminde birisinin sarhoşlukla bı

raktığı sigaradan yatak ve yor
gan gibi bir kaç parçadan i ~a
ret eşyasının tutuşmasından ile
rj geldıği anlaşılmıştır. 

Devlet demir yolları idare5İ, 
dün sabahtan itibaren köprüyü 
söktiirıneğe başlamıştır. Köprü 
yapıld ı ktan sonta belediye bu· 
radaki yolların vaziyetini de ıs· 
lah edeceğindl n bu vesile ile 
istasyon meydanlığının manz• · 
rası bir kat da ııa güzeUeşecek
tir. 

Meyhanelerde 
Hala yap lacak 

Yine belediye daimi encü
meninin ittihaz ettiği kararlar 
arasında meyhanelerin hala yap 
tırmaları mecburiye ti vardır. 

Belediye bu ihtiyaç üzerinde 
tetkikat yaparak bir çok mey-
hanelerde hala bulunmaması !e 
bebile sokakla rın telvis edildiğı 
n eticesine varmış v~ bunun için 
bundan sonra aç ı ! ucak meyha
nelerde hali yııphrılmasını ve 
halası olmıyan meyhaneleri İf
letmek için sa:ıiplerine izin ver
memeğe karar vermiştir. 

1 cap ettirmiştir. Belediye bu li-
1 ğımları köprünün yeni alacı:ığı 

şekle göre ıslah ettirecektir. 

Halkevi reisliğinden: 
3/12/939 paz.r günü spor şu 

bemiz tarafından Mendres köp
rüsüne kndar bir gezi tertip 
<'lunmııştur. 

PROGRAM 
1 - Toplanma yeri : Halkevi 
2 - Hareket saati : 8 
3 - İştirak ed ·cekler kuman 

yalarını beraber g .. tireceklerdir. 
4 - Kafılc reisi, Mustafa 1-

berdir. 
İştirak edeceklerin adlarını 

cumartesi gününe kadar Halk
evi hilrosuon yazdırmaları rica 
olunur. 

Erzincan mıntaka
sındaki zelzelenin 

plançosu 
~ .. , 

Ankara 30 - Son resmi ra
porlara göre Erzincan bavali
siode vukubulan yer saısıııtısı 
nın tahribat plançosu şudur: 

Sonu 2 inci sayfada 
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Mevsim Hastalıklarından 

KUŞPALAZI 
( D i f t e r·i) 

• 

Halk dilinde kuşpalazı deni
len ( Difteri ) bulatık ve mik
roplu bir hastalıktır, bunun mik
robu 1884 yılında " Löfter ,, ta
rafından bulunmuıtur. 

Difteri kanunen lıükiimete ha
ber verilmesi mecburi olan b2s
talıklardan birısidir. Bu basta· 
lık en ziyade küçük yaştaki ço· 
cuklarda görülür. Büyüklerde de 
görüldiiğü "akidir, fakat nadir
dir. 

( 

Tefrib devri 2, 5 gün arasın- 1 

dadır. Hasta ve portöl~rden a
lınan mikrobun sağlam insanın 
vücuduna girip hastalığın mey
dana çıkması 2 - 5 gün arasın
da olur. 
Hastalıiın bulaşma yolları: 

Mikrop doğrudan doğruya bas
ta ile temas eden, hastanın ak
sırık ve öksürüğünden ve has
tanın deydiği ve kullandığı mik· 
roplu eşyayı ellemekle ıeçer. 
Bundan mada difteri mikrobu
nu taııyıpta hastalık arazı gös
termiyen portör ( mikrop taıı
yıcı ) lar vasıtaıile de sağlam 

insanlara geçer. 
Difterinin çiy içilec mikroplu 

sütten de geçtiği görülmüştUr. 

Çnnkü bazı sütlerde difteri 
mikrobu bulunabilir. 

Difteri mikrobu vücuda ağız 
ve burundan girer, boğaz ve 
bademcikler üzerinde yerleşir. 

Mikrop taııyıcı ( portörler ) 
difteri mikrobunu boğazlarında 
ta1ı1rlar. Bunlar çevrelerindeki 
sağlam insanlara bu mikrobu 
bulaştırıp hutalık verebilecek
leri için genel sağlık noktasın
dan çok tehlikelidirler. 

Bilhassa salgın zamanında 
diftet i portörlerioe çok ehem
miyet verilmeli ve bunlar araş· 
tmlıp teşhis ve tecrit edilmeli
dir. 

·RA 
CUMA 1/12/939 

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. (Pl.) 

13.30 14.00 Müzik ( Karışık 
program PJ.) 

18.00 Program 
18.05 Memleket saat ayarı 

ajan! ve meteoroloji haberleri 
18.25 Türk müziği (Fasıl he-

yeti) 
19.10 Konuşma (Spor servisi) 
19.25 Türk Müziği 
Çalanlar: Fahire Fenau, Cev 

det Çağla, Hasan Gfir, Şerif 
içli. 

1 - Okuyan Sadi Hoşses 
1 - Mahur peşrevi 

2 - Abdi ef. - Mahur şarkı 
(Gülşeui ezbar açtı bir yana) 

3 - Nuri H. Poyraz Mahur 
şarkı (Daha gün doğmadan) 

4 - ishak Varan·Mahur şar 

Boğaz, burun ve bademcikler 
üzerine yerleşen difteri mikrop
ları zehirini ( toksin) kana a
kıtmeğa başladıktan sonra has
talığın umumi arazları meydana 
çıkar. 

Hastalık nasıl başlar 
ve anlaşılır 

Çocuklarda ilkin humma ile 
bernber boğazda· kırmızılık gö
rülür. Difteri başlangıcı çok de- 1 
fa nezleye benzer. İlk başlan- 1 
gıçta boğaz:d:a beyaz leke ve 

zar ( gışayı kizip ) henüz teşek
kül etmediği için hastalığın göz
le görülüp teşhis edilmesi güçtür. 

- Sonu var - f 

Zelzel~ .. P.~~~.~~~~ ı 
Sarsınh Başköy nahiyesinin 

1 16, Man! nahiyesinin 4 ve Ka \ 
rakulak n~h yesinin 13 köyünde 
ehemmiyetli tabribat yapmıthr. 

Batköy nahiyesinde 80 ev ta· 
men yıkılmış 303 ev knmen ve 
607 ev de hafif surette: 

Mans nahiyesinde 63 ev t&
mamen yıkılmış 56 ev kısmen 
ve 163 ev de bafıf surette: 

Karakulak nahiyesinde 102 
ev tamamen yıkılmı§ 472 ev 
kısmen ve 450 ev de hafıf su· 
rette hasara uğramıştır. 

3 nahiyede 6 kadın ve 21 
çocuk ankaz altında kalarak 
ölmüş ve altısı ağır olmak üze- • 
re 56 yaralı tesbit edilmiştir. 

Hafif yaralılar mahallinde te · 
da vi edilmiş ve ağır yaralılar 
Erzincan memleket hastahane
sine nakledilmişlerdir. ~ 

120 bin kilo yiyecek ve to
humluk zahire ile üç bin lira 
kıymetinde eşya ve beş bin li
ra kıymetinde hayvanat aokaz 
altında kalarak mahvolmuştur. 

Kızılay merkezince gönderi
len 300 ç Jdır açıkta kRlanlara 
kafi gelmemişse de halk tara
fından bir çok bnrakalar yapıl
mak suretile bu noksan ikmal { 
edilmiştir. 

YO 
kı (Şu gümilı ı.rmağın hazin a· 
kışı) 

5 - Rast şarkı (Yemenimde 
hare var) · 

2 - Okuyan Semahat Özden 
ses 

1 - Raif Bey - Kürdili hi
cazkar şarkı ( Rengi ruhsarına 
benzer) 

2 - Kürdili hicaz:kar şarkı 
(Neşe ile geçen ömrümü) 

3 - Bimen Şen • Kürdili bi- · 
cazkir şnrkı ( Gün kı:. vuştıı ü
mit gülü soluyor) 

4 - Kürdili hicazrkir longa 
20.10 Temsil i 

21.10 Müzik ( Radyo orkes- J 
trası: Şef HRsan Ferit Aloar) 1 

1 - F. Scbubert: Uvertür re 
Majör 

2 - Rameau Mottı: Balet !U 
iti 

3 - F. Mendels!oho, Bart
holdy : Dördüncü senfoni, La 
Majör 

22.00 Memleket saat ayarı 
22.00 Ajans, ziraat, eı:;ham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
22.20 Müzik 
23.00 Müzik (Cazbcmd - Pi) 
23.25·23.30 Yarını i program 

ve kapanış 

Mezbahanın 
Kesim programı 

değişti 

Geçen günkü nüshamızda 
mezbaha kesim programının 

değiştirildiğini yazmıştık. Be
lediye daimi encümeninin ka
bul ettiği bu programı aynen 
yazıyoruz: 

1 - Kasaplara ait hayvanat 
ile askeriye ve sucukluk hay· 
vanların bir arada kesilmesi 
mezbahanın darlığından ve ke
sicilerin azlığından çok vakit zi
yaına sebebiyet verdiğinden ay 
başından itibaren sabahtan öğ· 
leye kadar askeriye hayvanatı 
ve diğer et müteahhitlerine ait 
hayvanat ve sucukluk olarak 
kesilmekte olan 2 inci sınıf et
ler öğle zamanına kadar kesim 
ve yüzme işleri ikmal etlirilmiş 
olacak ve öğleden sonra da u
mum kasaplara ait hayvanat 
saat 13 den 14 arasında kable
zebib muayeneleri ikmal edil
miş ve kesilmiş olacaktır. Saat 
14 den sonra ayak muayenesi 
yapılanlar ertesi gününe kala
caktır. Gtceleri bay"an kesmek 
tamamen yasaktır. Sabahtan öğ 
it ye kadar kesilen 2 inci 91nıf 
etler saat 13 den 14 arasanda 
2 inci muayeneleri yapılmış ve 
damgalanmış bufunacaktır. 

2 - Kasaplara ait umum hay 
vanat öğle yemeğinden sonra 
ayak muayenesi için mezbaha
da hazır bulunacaktır. Saat 13· 
14 arasrnda mezbahada hazır 
bulunmamış ve ay.;kta canlı o· 
larak muayeneleri yapılmamış o· 
lan hayvanlar erteıi güne bı 
rakılacaktır. 

3 - Öğleden mora muaye
neleri yapılan kasap1ık hayvan · 
lar saat 13 den 17 ye kadar 
ancak 4 saat zarfında kesim 
ve yüzme işleri ikmal dtirilmiş 
olabileceğinden hayvanların ~a
katat vesairesi de akşamdan 
evvel pozara sevkedilebilmesine 
imkan bulunacaktır. 

5 - Kasapların akşamdan 
kesilerek samitei meyyite terk 
edılen küçük ve büyük baş 

umum hayvanatı sabah saat 7 
ila 8 arasında pazara çıkarıl
ınış olacak hr. 

lmtıva~ •"hlhl "f: UmuoıT N.,rtyat , 
\ll'Gclürü ı Eteın Mendr•• 

Ra11tldıiı yer 
C H P Baaımevl 

Aydın tapu sicil Aydın vilayet daimi 
muhafızlığından encümeninden 

Güdüşlü köyünün burgaz mev- 1 - Eksiltmeye konulan iş 
kiinde doğusu Mustafa oğlu 10522,50 lira keşif bedelli Ay-

• Himmet batısı Ali oğlu Mehmet dm memleleet hastaneıi kalori-
kuzeyi Ali oğlu Mehmet güneyi fer dairesi inşaatıdır. 
Mustafa oğlu Mehmet Bayram 2 - Bu işe ait şartnameler 
ile çevrili 7352 M2 290 ağaçlı ve evrak şunlardır. 
zeytinlik 54 ağacı 22 sene ev- a - Mdraj 
vel ölen Konyalı Aliden intikal b - keşif 
etmek suretile ve yine ayni c - Eksiltme şartnaw.csi 
yer üzerinde 100 ağl!Ç 1eytin d - Mukav.ele proj •'lli ve 
tarihten 35 •eoe evvel Kızılka· resimler. 
yalı Salihden alınmak suretile İstiyenler bu enakı Aydın 
ve kez'i. mezkur yer üzerinde nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
100 ağaç zeytini 35 sene evvel 3 _ Eksiltme 21/12/939 per· 
Güdüşlüden tatar oğlu Aliden şenbe günü saat 15 te vilayat 
haricen satın alarak ve 36 ağa-

daimi encümeninde yapılacaktır. 
cı da 35 sene evvel Yeoiköyden f 

4 - Eksiltme kapalı zar 
parmaksız Manoldan haricen 

usulile yapılacaktır. 
sataş suretile Ali oğlu Süleyma- 5 _ Eksiltmeye girmek isti-
uın tasarrufunda iken 331 se- ' 
nesinde ölümile veraseti karısı yenlerin 789,19 liralık muvak-

kat teminat vermesi ve Aydın Ayşe ve evlatları Süleyman ve 
Havva ve Ayşe ve Fatma ve vilayetinden bu iş için alınmış 
Mebmede kaldığı ve mumaileyh ehliyet vesikası ve ticaret oda-
Alinia hayatında iken zeytin- sı vesikası ibraz etmesi lazemdır. 
liklerden 54 ağacını tahmicen 6 - Teklif mektupları yu-
buodan 22 sene evvel verese karda üçüncü maddede yazılı 
beyninde haricen yapılan tak- saatten bir saat evveline kadar 
simden varislerden Süleymana vilayet daimi encümenine geti-
isabet ettiği ibraz olunnn ilmü· rilerek makbu:r. mukabilinde en· 
haber münderecatmdan anla- cümeo reisliğine verilecektir. 
şılmıştır tasarruf cihetinin tah- Posta ile gönderilecek meJHup-
kiki için mahalline 10/12/939 ların nihayet üçüncü maddede 
tarihine tesaduf eden pazar yazılı saate kadar gelmiş olma-
ıünü tahkik memuru göoderi- sı ve dış zarfın mühür mumu 
lecektir. Bu yerde bir hakkı 

ile kapadılmış bulunması lazım· 
mülliiyet iddiasında olanlar var 
ise 0 gün yerinde bulunacak ı dır po!tada olacak gecikmeler 

ı kabul edilmez. 
olan memura veyahut 1374 fiş (12 ) 
sayısile tapu idaresine müra· 1 1 5 10 16 3 

cAatları bildirilir. (122) ==- ' Aydın Nafia Müdür-
lüğünden: 

ııan 
Aydın ,,ilayet daimi 

encümeninden: 

1 Aydın - Muğla yolunun fran
' sız güzergahında 8+500 kilo

metresinde yeniden yapılacak 
• demir köprü yerinde yapılacak 
1 2000 lira lteşif bedelli sondaj 4347 lira 15 kuruş keşif be- ' 

delli Söke - Bağarası yolunun ı ve kazık tecrübesi işi açık ek· 
mendres köprüsünden yani o+ ı siltme suretile eksiltmeye kon· 
633, 73 - 1 + 430.25 kilometre- muştur 
leri arasının tesviyei türabiyesi Bu işe ait keşif ve şartname- • 
açık eksiltme suretile eksiltme- ler Aydın Nafıa müdürlüğünde 
ye kormuşlur. görülebilir. 

Eksiltme 14/12/939 perşenbe Eksiltme 16/12/939 cumartesi 
günü saat 16 da vilayet daimi günü saat 11 de Nafıa müdür~ 
eı ciimeniode yapılacaktır. lüğü odasında yapılacaktır. q 

fju işe ait keşif ve şartname Muvakkat teminat miktarı 
ler Nafia müdürlüğünde görü- 150 liradır. lebılir. 

Muvakkat t~mioat miktarı 327 İsteklilerin muvakkat temioat-
liradar. ları ticaret odası vesikaları ve 

İsteklilerin 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. 

25 1 6 10 (110) 

Aydın vilayetinden bu iş için 
alacakları ehliyet vesikalarile 
yukarda yazılı gün ve saatte 
Aydın NafJa müdürlüğü odasın
da teşekkül edecek komisyonda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

25 1 6 10 (111) 
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C. H. P. Basım evi 
Her Nevt Baskı, 

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


