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F el3ketzedeler için bir yar 1 s 
Viliyetimızde Zeze 

d 

fer er iği b ş a 1 

a 
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Vilayet yardım ko
mitesi toplanıyor 

~-Zelzele felaketzedeleri için toplu ;ve 
seri yardım seferberliği baş adı 

Felaket kurbanları b·nleri a maktad r 1 

Felaketzedelere yardım komi
tesinin bugün valimiz B. S bri 
Çıtak'ın reiıligi altında topla
nacağı babu alınmıştır. Oıtıı Anadoluda vuku bulan 

büyük zelzele felaketine uğra

yan vataodaılarımıza yardım i· 
çin vilayetimizin ber tarafında 
ıbüyilk bir faaliyet bıtlamııtır. 

Düo şehrimizde, bir çok ha
miyetli vataodaşlaramızuı Kı'zıl 
ay cemiyetiae şahsan müracaat 
ederek nakden ve aynen teber 
ruatta bulunmuşlardır. Kağıt 
buhranı sebebile iki küçük sa- , 
hif.edcn ibaret olan gazetemizin 
mütevazi sütunlarında teberru 
listeltrİDi ay eo Deşretmek im
kuoını balamndığımu.:dan hergün 
toplan n para ve eşya mikta
rını yeldin halinde neşretmekle 
iktifa edeceğiz. 

Sökede: 
Büyük felaket haberini alan 

Soke, evelki gün derhal faali
yete :geçerek felAket kurbanları 
için nakden ve aynca yapılan 
yardımları kabule başlamıı ve 

diğer taraftaa Halkevi reisi B. 
Millet Meclisi riyaseti ile Baş 
vekilete birer telgraf çekerek 
Sökelilerin her türlü yardıma 
amade bulunduklarını bildirmiş
tir. 

28 kinunevel giinü Söke ilk 
mektep talebeleri aralarıoda top 
ladıkları 150 lirayı ayni güoön 
akıamı Kızılay cemiyetine tes 
lim ettikleri gibi Kızılay cemi
yeti de kendi mevcudundan 400 
lirayı telgraf bnalesile merkeze 
göndermiştir. 

Sıılt•nhisarda 
Sultanhisar Halkevi sosyal 

yardım şubesi dOn faaliyete ge
çerek bir ıünde merkez nahi
yeden 150 ve Salvatlı köyiinden 

Romanya 

Ve Yunan hükü metleri
nin yardımları ,.,. 

Ankara, 29 - Zelzele fela
ketzedelerine yardım olmak ü

zere Romanya hükümeti on mil
yon ley veya bu kıymette ke-

reste göııdereceğini hiikümeti
mize bildirmiıtir. Hükümetimiz 

Romanyaoın bu insaniyetperver 
teklifine teşekkür etmiş ve ke

reste g&nderilmesini rica et
mi,tir. 

Yunan hükümeti Cle felaket
zedeler içio on bin lira veya bu 
kıymette mualece göndereceği· 

• ni hüldimetimize bildirmiş ve 
hükümetimiı de mualece göod~
rilmesini teşekkürle rica etmiş 
tir. 

120 lira yardım temin ederek 
Ankarada tefekkül eden milli 
yardım komitesi riyasetine RÖn
dcrmiılerdir. Merkeıde ve diğer 
köylerde faaliyete ehemmiyetle 
devam olunmaktadır. Ayrıca 

teıkil olunan kadınlar kolu da 
evlerden ber türlü e9ya ve er· 
zak toplamaktadır. 

Nazillide 
Nazilli Kızılay kurumu Hal

kevi lioıyal yardım şubcsile iş 
birliği yaparak felaketzedeler 
için iane toplnmak üzere faali
yete geçmişt·r. Bugün Halkevin
de ve knymnkamın riyaseti al· 
tanda umumi bir todlauta yapı· 
lacakbr. 

Ankara, 29 ·- Zelzele fela
ketzedelerine ilk yardım olmak 
üzere memleketin her tarafıoda 
nakdi ve ayni teberruat başla· 
mıştır. 

Antakyadan 1000, Eskişehir 
1000, Malatya 116, Akşehir 600 
Adana 10 bin lira milii yardım 
komite.şi emrine gönderilmiş ve 
Adana mensucat fabrikası sa
hibi Hamdi 15 bin lira teberru 
etmiştir. Balıkesirde bir günde 
7000 lira toplanmıştır. Antal 
yada tüccardan Ali Oğuz 900 
liralık pr:nç vermiştir. 

Malatya kadmları bir iki sa

at gibi kısa bir zamanda 6000 
kilo bulgur ile bir çok yag ve 
kavurma toplıyarak felaket mın· 
takuına göndermişlerdir. 

Ankara, 29 - Adliye memur
ları aralarında yer sarsıntısı fe
laketine uğrayan vatandatlara 
ilk yardım olarak 1200 lira top· 
la ınışlardır. 

İstanbul vilayetinin 

Ordu ve Giresuna yardımı 
İstanbul, 29 - Bugün vali 

Lütfi Kırdarın riyasetinde ya
pılan büyük bir toplantıda Baş 
vekil doktor Refik Saydamın 
emir ve talimatları mucibince 
Ordu ve Giresundaki feliketzc · 
delere yardım için yarın saat 
10 da deniz yollarının bir va
purile Ordu ve Giresuoa külli
yetli miktarda erzalr, çadır, bat
taniye ve sıhhi malzeme ile ka
la balık bir tabip ve fnhhiye me
muru ekibi gönderilmesi karar
IBştırılmışt•r . 

Erzurum, 29 - Yer sarsıntısı 
Erzurum ve Kümöşbanede de 
hissedilmittir. Erzurumda saat 
2,05 geçe tiddetli zelzele 6 sa
niye sürmüştür. Halk korkud n 
sokaklara fırlamıştır. Nüfusça 
zayiat ve maddi hasar yoktur. 

Zelzele Gümüşhanede · saat 7 
den 1 S e kadar fasılalarla de
vam etmiştir. Merkezde bir za
rar kaydedilmemiştir. Kelkitte 
bir kısım evlerin duvarları çat
lamış, telgrafhane bioası tama 
meu vıkılmıthr. 

Poste köyünde mühim zarar 
Vftrdır 

Alante köyünde 40 ev yıkıl
rr·ştır. 

Diğer köylerde nüfusça da 
ıayiat vardır. 

Erzincan, 29 - Yolda bek
liyen yolcu t enleri dün Erzin· 
C!\na gelmiştir. İlk imdat treni 
de vaaıl olmuştur. 

İkinci imdat treni de Divrik
ten ıaat 16 da buraya gelmiştir 

Erzurum, 29 - ikinci bir yar 
dım katarı saat 5 de Erzincana 
hareket etmiştir. 

Ankara, 29 - Dün verdiği
miz niiktar hariç olmak üzere 
zelzele mıntakasından alınan 
alınan nüfus nyiah 
listesi afağıdadır. 

ve basar 

Mili Şef 
Dün Diyarbakırı 
şereflendirdiler 
Diyarbakır, 29 - Dün akşam 

saat 20,20 de gelen Cumburre
isimiz ve Milli Şefimiz İsmet 
İnönü sabahleyin saat 9 da ş e h
re çıkmışlardır. Mılli Şefi bütün 
Diyarbakır halkı istusyonda İS· 
tikbal etmiştir. 

Milli Şefimiz umumi müfettiş 
lik dairesini yeni lisenin bir 
pavyonunu, yeni halkevini, be
lediyeyi, vilayeti ve askeri mü
essese:eri saat 14 e kadar birer 
birer gezmişlerdir. 

Milli Şefimiz öğle yemeğini 

müfettitlik konağrnda müfettiş 
lik erkaoı civar vilayetler va
lileri ve belediye reisi)e bera-
ber yemişlerdir~.. ____ _ 

Yılbaşı balosu y pılmıyacc!~ha~ 
Yurdumuzun büyük bir kısmının uğradığı 

felaketten dolayı · yılbaşı gecesi yapılacak olan 
ba.odan sarfınazar edilmiştir. 

Yozgat vilayetinde 30 ölü 120 
yıkılmış ev. 

Amasya vilayetinde 707 ölü 
71 yaralı. 

Gümüşhane vilayetinde 34 ölü 
334 yaralı. 

Giresun vil3yetinde 1120 6lü 
700 yıkılmıı ev. 

Ordu vilayetinde 22 ölü, 700 
yıkılmış ev. 

Tokat vilayetinde 500 ölü, 900 
yaralı. 

S ıvas vilayetinde 125 ölü, 104 
yaralı vardır. 

Bu rakamlar kati değildir. 
Dün verilen haberde Su eb

riode 150 ölü yerine seb\·en 
1.500 ölü gÖJterilmiştir. 

Kemabtaki buarat çok mü
him değıldir. 30 ev yıkılmıştır. 
24 ölü" vardır. 

Amasya, Sivas ve Gümüşhane 
vilaeetle rinde zelzele fasılalarla 
ve hafif devam etmektedir. 

Hafikte yeni zelzeleden bazı 
mektep ve cami bio ı ınrı yıkıl
mıştır. 

Tokatta zelzele devam edigor 
Tokat, 29 - Gece saat 2 de 

merkez ve mülbalrntta şiddetli 

bir ze1zele olmuş ve yeniden 
bir çok binalar yıkılmıştır. Sar
sıntı cenuptan gürültülü olarak 
duyulmuştur. 

• 

F e aket kurbanları 
için bir ihtiram 

vakfesi yaptı 
Ankara, 29 - Büyük Millet 

Meclisi bugün Şemsettin Günal
tayıu riyaıetin.Je toplanruışhr. 

Reis celseyi şu sözlerle aç
mıştır. 

Muhterem arkada~lar: 
Felaket saha la rm fan peyder

pey alman haber• .! den pek çok 
vatand şiarın bu felakete liur
ban gittikleri anlaşılmaktadır. 

Bu ma"um vatandaşların ba
tıra!lıoı tebcilea iki dakika a· 
yakta durmağn sizleri davet e
diyorum. 

Meclis bu davete derhal ica
bet ederek iki dakika ayakta 
durarak fclc\kct kurbanlarının 
hahralarrnı anmıştır. 

. *-

aa if ordusunun 
F elal:etzedelere yardırnı 

Ankara, .. 29 - Maarif veka
leti merkez memurları zel:r.tle 

Sonu 2 ind Jiayf:ırla 

1 r ·p~~ti. ;ei~i~i-~i~· ~ 
~ Genel sekreterliğe 
~ te)grafı 
1 C. H. P. genel sekrctuliğinc 

l Aydın Parti teıkil.itımızın 
Erzincan ve havalisıinde felakete 

uğrıyan yorddetları~ cılanna 

kalpleri kanayarak iştirak 

etmekte olduklarını ve partice 

yardım tedbirleri v- .Jnk üzere 

l olduğumuzu ıonıuı: ... ''gıla f 
l rımla arzeylerim. 

C. H. P. Vilayet 

l idare heyeti reisi f 
Etem Mendres . 

..~........... ...f ........ r..-.:. 

Ayd~n ızılay 
cemiyetinden 

Sayın Aydınlılar, 

Erzincan ve havalisinde vu
kun gelen zelzele münasebetite 
felakete uğrıyan vatandaşlara 
yardım için Kızılay merkezim:z 
gerek nakden ve gerek aynen 
teberruat kabulüne başlamıştır. 

Bu !en büyük ve en yerinde 
hayır işine iştirak için acele e
dilmesini Aydın Kızılay kurumu 
bilhassa rica eder. 

Aydın Kızılay merkezi 
reisi Dr. Nafız Yazgan 

• ••• ,,& ....... ~ ...... ••••• •• 

} Parti teş~ilatına f 

l Erz;nca~~:ı!!~ inde zel· f 

l 
zele felaketıne uğr yao yurd
daşların yardımlanna koşmak 
üzre Parti ve Halkevleri teşki-

l latımızın mahalli hükümet reis 
lerile tem s ederek derhal fa-
aliyele geçmelerini ve ber 

l güogü faaliyetin Aydın gaze
t~sine ve Anadolu ajansına 
verilmek üzere doğruca vila-

l yet Parti reisline bildirmenizi 
rica ederım. 

l
. C. H. P. vilayat idare f 

heyeti reisi 
Etem Mendres 

• • .-.-. "Y' ..-. • • • • .. ... • w •• ~.,,,,,...,,,... 

Halkevi köşesi 

Halkevi Reisliğinden: 
1 - Bir şubat 1940 da baş

lamak ve 15 gün devanı etmek 
üzere Halkevinde bir rt:sim ser
gisi açılacaktır. 

2 - Sergiye herkes iştirak 
edebilir. 

3 - Sergide teşhir edilecek 
re im\eria mevzuu serbe ttir. 

4 - Yağlı boya, sulu boya, 
- .Sonu 7 lacl Sayfada -



voz 1 2 

iKTiBASLAR 

Bitaraf lığın iflasu 
l 

AYDIN SAY lı 721 

IZMIRDE Aydın Belediye Reisliğinden : 

A. Şükrü Esmer 

Avrupa harbinin aldığı cerc· 
yan bitaraflık siyasetinin ifli· 
1101 iJAn etmiştir. Harp başla
mazdan ey~el, mihver devletle
rinin küçük küçük devletlere 
telkin ettikleri politika, bitaraf
lıklarını muhafaza etmeleri nok
tasında toplaamışta. Bitareflık
tan anlatılacak olan manada 
devletler hukukunun tarif ettiği 
gibi, bir harp halinde mt,barip 
devletlerden birinin tarafını il· 
tizam etmek değil, siyasi yalnız· 
lak içinde yaşamaktı, büyük 
devletlerle tedafüi ittifak müna
sebetine giriımemeleri ye teca· 
vlbü önlemek için kendi arala
rında da bloklar kurmamaları 

idi. Şimdi anlaşılıyor ki, böyle 
bir politika, küçük deletleri 
birer birer avlamak için hvsiye 
ediliyordu. 

I 

1 Pamuk 
\ 

ve zeytinyağı ihracat 
likleri kuruldu 

bir-
1 ikinci kanun 940 pızartesi gününden itibaren ölçü ve 

tartı sahiplerinin Belediyeye müracaatla ellerinde bulunan 
ölçü ve tartılarını birer beyanname ile bildirip kaydettirmesi 
ve bu muameleyi yaptırmayanların cezaya çarptırılacağı ilin ı 

Bu birliklere kaydolmıyan ihracatçılık yapamıyacak 
olunur. (166) 

lskıındina vya devletleri huku 
ki manada birtaraflıktan ziya
de ıiyasi yalnı7.lık ifade eden 
bu politikanın kurbanı olmak 

yolundadırlar. Bitaraflık politi- • 
kasının hararetli mürevvici olan 

Finladiya taarruza uğramııtır. 
Ve e•velce vaziyetlerini tasrih 

etmedikleri cihetle baıta f sveç 
olmak üzere, diğer lıkandinav
ya devletleri de aynı akibete 
utramak tehlikesine maruzdur

lar. Filandiya ineç, karşılaıtı
ğı tehlikeyi götüyor. Fakat hu 
tehHkeyi önlemek için tedbir 

alacak vaziyette değildir. Çün· t 

kii felce uğramıştır. İsveç için 

bugOnkü şartlar altında takip 
edilecek üç yol vardır: ' 

1 - Finlandiyaya yardım et- 1 
mek için harbe girebilir. Böyle J 
bir hareket, şilphesiz, Almanya-
yı İneçe karşı taarruza ~eç
meğe tahrik edecektir. Çnnkli 
Almanyan1n lıveç demirine ih-

tiyacı vıırdır. Gerçi İngiltue ve 
Fransa İıveçe yardımda buluna-

bilirler. Fakat bu, fsveçin harp 
sahneıi olmasına mani olamaz. 

Ve neticede lniiltere ve Fran 
sa, kendilerini Rusya ile de harp 
halinde bulacakları gibi, belki 
de lsveçi Almanyanın eline geç
mekten kurtaramayacaklardır. 

2 - Diğer taraftan eğer İs
veç Almanyanın tarafını iltizam 
edecek olursa, ' topraklarının 
harp ıahneıi olmasına mini o
labilse de Almanyanın eline geç 
meıinden kurtaramaz. Yani Al
manya harp ile elde edeceği 
neticeyi bu defa harsiz elde et
miş olacaktır. 

3 - Bu şartlar altında lsveç 
için takip edilecek yegane yol, 
Finlandiyanın mukavemetini tak 
viye etmek için elden gelen 
yardımı yapmakla beraber, bu 
yardımı, harbe ittiralce kadar 
ileri götürmem ektir. Eıaaen ls
veçin de bugiln yaptığı bundan 
ibarettir. Gerçi bu, istikbal için 
lsveçe emniyet vermiş olmuyor. 
lsvıç emniyetini hadiselerin in
kiıafına bırakmıt oluyor. Fakat 
işler bu derece karıştıktan son
ra İsveç için takip edecek baş
ka bir yol yoktur. 

MOcadele bu çığıra girdikten 
sonra Almanyanın Rusya ile 
lıkandfnavya da dahil olduğu 
diğer meseleler üzerinde ihti-

3018 numaralı kanunun ye Antalya havzasına ıamil olup 
di ıı ci maddsine istinaden biri her iki birliğin ~erkezi fzmirdir. 
"Türkiye zeytinyağı ihracatçı- Kuruluş formalitelerinin ik-
ları birliği" ve diğeri "İımir pR-

1 
malinde"n ıonra yukarda bahse

muk ihracatçıları birliği" ünvan- dilen kanunuıı 7 inci maddesi 
lı iki teşekkül kurulmuş ve ni- ' hükümleri tatbik edileceği ve 
zamnameleri icra vekilleri heye · 

1 
birliklere kayıtlı olmıyan tüccar

tinin tasdikine iktiran etmiıtir. ı la'rın ihracatçılık yapmalarına 
· miisade edilmiyeceği cihetle tica

Türkiye zeytinyağı ihracatçı- ret vekaleti vilayetlere bir ta
ları birliğinin faaliyet hududu 

' mim i[6ııdererek alakadarların 
bütün memlekete ve lzmir pa· lzmir ticaret ve sanayi odasın-
muk ihracatçıları birliğinin faa- da çalışan mezkur birlikler mü-
liyet hududu ise Eıe ve lstan- e11eslerile temas etmeleri lazım-
bul mıntakalarile Sakarya ve geleceğini bildirmiştir. 

Bir memur 

Rüşvet ahrken suç ha
linde yakalandı ---

Miri araziyi muhacirlere tefviz 

etmemek ve k&ylüleri tehdit ey

lemek ıuretile ellerindeki top

rakları miri arazi meyanına so

kacağından bahisle geçim yolu

nu tıkırına koymak i.tiyeo ve 
urfiyah itibarile de nazarıdik

kati celp eyliyen Vilayet Emil-

ki Milliye memuru Muhsin 

bir köylü ile mutabık 

kalarak elli lirası peşin eHi 
l irası da sonra verilmek Ozere 

kararlaştmlmıı ve tedarik edi

len bet adet onar liralık enakı 

nakdiyenin numara serileri alın
mak suretile köylüye verilmiş

tir. Bu suretle odasında şikirını 

bekliyen memur odadan içeri 

giren köylüden parayı alarak 
pantalonunun cebine yerleştir

dikten sonıa esasen takip et
mekte olan iki ıivil komiser de 

Maarif ordusunun 
Felaketzedelere yardımı J 

- Baş tarafı 1 nci sahifede -

felaketine uğrayan vatandaş1a

ra yardım olmak üzre 940 ikinci 
kanun aylıklarının 100 liraya 
kadar maaş alanlst.r yüzde (5), 
200 liraya kadar maaı alanlar 
yüzde (7,S), daha yukarı maaş 
alanlar da yüzde (10) niübetin
deki miktarını milli komite em
rine vermeği kararla ıtırmışhr. 

·~~ 

Halkevi reisliğinden 
a., tar:ıfı birinci 1ahlferle 

ofort, gravür, pastel, tahta üze
rine grnvür, karakalem, d~sen 

gibi re,im sınıfın:ı da bil her 
nevi eser teıhir edilel,ilir. 

5 - Teşhir edilecek resimle
rin doğrudan doğruya tabiattan 
yapılmış olma11 lizımdır. Kart
postaldan veya herharıği bir or
jinalden yapılmış kopyalar ve · 
büyütmeler kabul olunmaz. 

6 - Eser sahiplerinin ( 29/ 
111940 pazartesi akşamına ka · 
dar ) eserlerini HalkeviPe tes·· 
limi lazımdır. 

7 - ( Bir juri heyeti tarafın
dan ) derece alan eserlere nak
di mükafatlar verilecektir. 

Aydın Su işleri dördüncü şube ınü
hendisliğinden : 

Pazarlıkla eksiltme ilanı 
A - Eksiltmeye konulan if: 
Kükçük Menderes nehri ıslih kanallar ından feyzan kanalının 

39+ 000 - 39+400 kilometreleri afdsıoda Akarca köprüsünün 
mcoba kısmında projesine göre yapılacak tahkimatın ikinci kıs
mı olan tulanı taı imla imalidir. 

B - Eksiltmeye konulan işin keşif bedeli ( 4609 ) lira ( 55 ) 
kuruştur. 

C - Eksiltme pazarlıkla yapılacaktır. 
D - Eksiltme 7 kanununuıani 940 tarihine rastlayan paıar 

tesi günü saat 14 de Aydın su işleri dördüncü şube mübeodiıliği 
binasında yapılacaktır. 

E - Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 sayıla kanun bü\. m
lerine göre (345) lira (72) kurutlnk muvakkat teminat vermeleri 
ve aıgari iki gün evvel bu işi yapabileceklerine dair ıubeye 
vesika ibraz etmeleri şarttır. 

F - İstekliler ıarlname, proje ve merbutabnı Aydın ıu işleri 

dördüncü şube mühendisliğinde ve Tepeköyde su işleri 
kısım mühendisliğinde gürülebilir. 

30 2 5 (170) 

Askerden avdet 
Davet olunduğum askeri vazifeden avdetle evvelki gi

bi Aydının Gazi bulvarı Hasır pazarındaki muayenehanem
de hasta kabulüne başladığımı teveccühlerine medyun oldu
ğum muhterem ball<ımıza ilin ve arz eylerim. 

Aydında doktor Nafiz Yazgan 
(155) 

Ayd1nSu işleri dördüncü şube mü
hendisliğinden : 

Pazarlıkla eksiltme ilanı 
A - Eksiltmeye konulan iş : 
Küçük Menderes nehri ıslah kanalla ,ından feyezan kanalının 

39+000 - 39+400 kilometreleri arasında Akarca köprüsünün 
menbı kısmtnda projesine göre yapılacak tahkimatın birinci kıı
olan tulani tat im!a altı ve kanal hafriyatı ile arzani taı imla 
ve kuru taş pe e imalidir. 

B - Eksiltmeye konulan işin keşif bedeli (4876) lira (70) ku-
derhal odaya girip Ozerini ara

mışlar ve numaraları alınan elli 

lirayı pantalonunun cebinden 

çıkararak Emniyet müdilrlüğilne 

ıevketmişlerdir. Bu memur hak

kında tahkikat başlamış ve mOd

deiumumilik haberdar edilmiıtir. 

8 - Bu miikifat mayıs ayı • ruştur. 
içinde Ankarada açılacak olan C - Eksiltme pazarlıkla yapılacaktır. 

lifa düıeceğine ihtimal vermek 
doğru deiildir. Rusyanm ve Al 
manyanın ideolojileri biribirine 
uymıyabilir. Sonra menfaatleri 

arasında tezat bulunabilir. Fa
kat mncadele öyle bir safhaya 

girmiştir ki, iki devlet, ideoloji· 

lerini arka pllna atmak ve men 

faat tezatlarını araştırmamakla 

bazı ı~yler elde edebileceklerine 
inanıyorlar. Japonya da dahil 

olduğu halde otoriter ;ejimler, 
demokrasilerin imparatorlukla

rını yıkmıya karar vermi~lerdir. 
Birlef tikleri nokta budur. Bunu 

yaptıktan sonra ne olacak? Ôy 
le görünilyor ki şimdilik bunu 

pek düşünmüyorlar, otorite-r dev 
letlere kartı demokrat devlet

lerin mukavemeti arttıkça, bun 
dan sonra ne olacaiı mülaha
zası, daha ziyade arka plina 
çekilmekti! ve bugünkü beyn~l
milel nizamı yıkmak düıllnce•i 
&~ plina gtçmektedir. 

Halkevleri ( Umumi resim ser- D - Eksiltme 7 kinunsani 940 tarihine rastlayan pazartesi 
gisi) Parti mükafatını kazan- günü saat 15,30 da Aydın su işleri dördüncü şube mühendisliği 
mıya mani teşkil etmez. binası o da yapılacaktır. 

9 - Ankarada açılc.cak Hal· E - Eksiltmeve girmek istiyenler 2490 sayılı kanun hüküm-
kevleri (Umumi resim sergisin- letice göre (366) lira (75) kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 
de ) birinci, ikinci, iiçüncü, dör- ve -asgari iki gün evvel bu işi yapabileceklerine dair şubeye ve· 
düncü ve beşinci dereceleri ka- sika ibraz etmeleri şarttır. 
zanaa eser sahiplerine aldığı F - İstekliler şartname, proje ve merbutatıııı Aydın su işleri 
derece.ye göre bir para müki- dördüncü şube mühendisliğinde ve Tepeköyde su işleri kııım mü-
fatı verilecektir. Buna mukabil bendisliğinde göreb.lirler. (171) 30 2 5 
mükifatlandırtlan eserler Par- ' ~-~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

tice hediye olarak kabul olu-
11 

nacaktır. -~:'=<- 1 

Halkevi reisliğinden: . ı 
Halk derı;aneleri şubemiz ta- ı 

rafından 3/1/940 tarihinden iti
baren 7 Eyliil mektebinde er
kek ve kadınlar için okuma kurs
ları açılacaktır. Dersler çarşam-
ba ve cumartesi günleri: l 

Türk Hava Kurumu 
Aydın şubesinden : 

Kurban deri ve barsakları 25 
birinci kanun 939 tarihinden 15 
ikinci kinuo 940 tarihine kadar 1 

20 güo müddetle müzayedeye 
konulmuştur. 

Talip ola'n ve tafsilat almak 
istiyeolerin şubeye müracaatları. 

26 30 2 5 (160) 

Aydın Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Hastanenin ihtiyacı olan fani

le, terlik, kaput 1 ezi, kefenlik 

bezi ,,e yatak kılıfları eksiltme

sin~ 28/ 12/939 tarihinde talip 

Kadınlara saat 15-16 lf 

Erkeklere s11>at 19-20 ------... -----1'19 
1 
çıkmadığında11 11/1/940 tarihli 

pı!rşembe 2'ünü saat onbeşde 

ihale edilmek üzere 10 giin 

mllddetle temdit edilmiştir. 
kadar verilP"ıektir. \ 

H. • .• ht b'l . 
ıç _!: .,..,a yazma ı mıyeo 

veyıt' 3 avlar. bilen yut ddaşların .... 
isim. ,..ıi bergün Halkevi büro-
suna ~ıdırmaları erkek ve ka-
dın l~belerin 3/1N40 çarşam
ba g~ yukarıda gösterilen sa-
atleı de 7 Eyliil mektebinde bu·, ; 
lunmaları rica olunur. : 

:····-··· Abone teraiti . 
ı Y ılhga b".r yer ıçin 6 lira. ~ 

Allt aylıj' ı 3 liradır. ! 

'.i aylığı 150 kuruştur. . 
ldare yeri: Aydında C. H. : 

~ P. Ba11mevi. ; 
gazeteye kit yazdar için l 

: yazı i•leri müdürlüğüne, ilin- l 
i lar için i<l:ıre müdürlüjt'Ün• l 
: "DÜracut l"dilmeHdir. ! . . ... ............. ···················· ....... .. . 

Taliplerin % 7,5 teminat ak

çelP.rile sözü geçen günde en

cilmene müracaatlara ilin olunur. 
30. 2 5 9 (167) 

lmtlyu aahlbl ve Umuml Netrlyat 
lllldürü : Etelo Mendre• 

a ... ıdıiı yer 
CHP e .. ımevl 

• 
Matbaamızda Kilo ile Tüccar Defteri Satılmaktadır , . 


