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Başvekilimiz Dr. Saydam Helsinki boşalıyor Halkevi İdare 
heyeti 

Zonguldakta tetkiklerini ikmal ederek: Sovyet askerleri 
harp etmek 

Finlandiyalılarla 
istemiyorlar 

Halkevi idare heyeti dün reis 
avukat Neşet Akkorun reisli
ğı nde mutat toplantısını ytıp · 
mıştır. 

Ankaraya müteveccihen hareket etti 
Zonguldak, 4 - Zonguldakta 

bulunmakta olan Başvekil Dr. 
Refik Saydam bu gün de tet· 
kiklerine devam etmiştir. 

Sabah amele hastanesini gez· 
miı ve müteakiben partıde hav
za iıletme idaresi mümessilleri
nin de bulunduğu bir toplantı
ya riyaset etmiıtir. 

Başvekil Dr. Refik .Saydam 
ağleden sonra vilayet makamın
da bir müddet meıgul olmuş
lardır. 

Zonguldak, 4 - Başvekil Dr. 
Refik Saydam, refakatinde ik-

tisat vekili Hüsnü Çakır ve İs
tanbul mebusu Ali Rana Tar
han o'duğu halde saat 18,30da 
Aukaraya dönmek üzere Zon
guldaktan ayrılmışlar ve istas
yonda hükumet, parti erkinile 
muhtelif müesseseler ve havza 
işletmesi direktörlerile kalaba
lık bir halk tarafından hararetle 
alkışlanmışlardır. 

Not: Anadolu ajansi, 
Haber aldığımıza göre Başve

kil Dr. Refik Saydam yarıo öğ 
leden evet şehrimize avdet et
miş bulunacaklardır. 

Norveçten haber 
verildiğine göre 

Hududun öte tarafunda topçu fa
aliyeti devam ediyor 

Finlilerin İtalyaya ısmarladıkları 20 tayyareden 
15 tanesi Helsinkiye geldi 

Stokbolm, 4 - Nor ıeç istih
barat bürosu bildiriyor. 

Hududun öte tarafından de
vamlı surette topçu ateşi işidil
mektedir. Finlandiyalılar, muha
samatın başlangıcında Hotsabe
den çekilirken tahrip etmiş ol
dukları köprüleri tamir etmekle 
meşguldür. Mormansdan gelen 
haberde Sovyetlerin Mormansı 
işgali akim ka'mıştır. 

Ha a faaliyetinin durması 

Helsinkiden ayrılan Alman te
baasının vapura binmeleri için
dir. Finlandiya başkumandanlığı 
Rusların yeni bir tıarruz hare-

ketini beklemektedir. 
Finlandiyaoın endüstri merkez

lerile liman ve tayyare meydan
larına bir taarruz vukuu bek
lenmektedir. 

Sovyet!erin Finlandiyaya kar
şı talışidat lan devam etmekte
dir. Fakat Finlandiya bundan 
asla ürkmü~ değildir. 

Finlandiyanın İtalyaya sipariş 
ettiği 25 tayyar"de:ı 10 tanesi 
Helsinkiyc · armışhr. 

Hehinkinin · şimalindeki or
mandıı bir alay Sovyet askeri 
lağımların patlamasıodao tama-
men mahvolmuştur. a. a. 

Sovyet - Fin muharebesi hakkında 
Sovyet resmi tebliği 

• 
Moskova 4 - Leningrad as-

keri mıntakası erkanı harbiyesi 
harekat hakkında aşağıdaki 
tebliği neşretmiştir. 

Lerıingrad askeri mınhkasına 
mensup kıtaat ileri hareketle
rine devam etmektedir. 

Mormaks istikametine Finlan
diyalıların ricati devam ediyor. 
Ribola - Terotafeski istikametin
deki mıntakapa Sovyet kıtaları 
buduttao 45 kilometre içeri gir
miılerdir. Baltık filosu faaliyet
h dir. Yeniden küçük, büyük üç 
ad.t işgal etmiştir. 

H" vanıo fenalığı hava faali . 
yetıne mani olmaktadır. a. a. 

Finlandiga resmi tebliği 
Helsinki, 4 - Dün gece neşr 

olunan Finlandiya tebliği: 
Cephede kardan dolayı rutlİa· 

dut faaliyet olmuştur. Lııd ıı g.1 

gölü mıntakasında kıtalarımızııı 

faaliyeti kesif olmuş ve düşman 
ağır zayiat vermiştir. Düşman 

donmuş bulunan gölü geçmekte 
zorluk çe!< tiğinden topçularımı
za hedef teşkil etmişlerdir. 

Göltın bazı yerleri muhasım
ların ayakları Altında kmlmışhr. 

-~ 

Finlandiya 
Ruzveltin mesajına 

cevap verdi 
Vaşington" 4 - Finlandrya bü

kümeti, reisi cumhur Ruzveltin 
mesajına cevap vererek müsel · 
lalı kuvvetlerle sivil ahali ve 
tahkim edilmemiş şehirlerin hiç 
bir suretle bombarduman edil 
miycceğini bildiı miş, yalmz Lü · 
tün muhasımların ayni hakka 
ri n ve- t etmelerini i: eri sürmüş 

tiir. Sovyetler mesaja henüz ce-
vap vermemişlerdir. a a 

Londra, 4 - Royter muha
biri Helsiokiden şu haberi v~r
mektedir. 

Helsinki tamamen boşaltılmak 
tadır. Hususi müsaadesi bulun· 
mıyan herkes şehri terketmeğe 
mecburdur. 

16 yaşından aşağı bütün ço
cuklar emin yerlere göadrilmek 

1 tedir. 
Her taraf donmuştur. Otomo 

bil, araba ve kamyonların te· 
kerlekleri kaymakta ve sık sık 
kazalar olmaktadır. 

Köylere S}ğınanlar ev sahip· 
leri tarafından tehalükle karşt
lanıyorlar. 

Sovyet askerleri Finlandiya-
1 lılarla hnbetmekten çekinmek

tedirler. Bu sebepten iki Sov· 

yet askeri zabitleri tarafından 
rovelyer kurşuoiyle öldürülmüş
tür. 

Taarruza kalkmak istemiyen 
bir Sovyet Jutasıoı mitralyözle 
tebdit etmek mecburiyeti hasıl 
olmuştur. 

Bir Sovyet tayyaresi beyaz 
bayrak çekerrık yere inmiş ve 
tayyareci Finlandiyalılarla harp 
etmek istemediğini söylemiştir. 

Taniodeo gelen bir haberde 
Finlandiya sabil bataryalarınca 
hasara uğratılan Petrof kruva· 
zöriiniln mürettebatı arasında 

müteaddit yaralılar bulunmakta 
olduğu bildirilmektedir. 

Kruvazörün Estonyada tamiri 
için h~r iki h ükümet arasında 
bir anlaşma yapılmıştır. 

~---=;:;-:~~...:;:-'=c==~-- - -

lngiliz tayyareleri 
Almanların Helgoland deniz üssüne 

yaman bir baskın yaptılar 
Atılan bombalardan Alman harp gemilerinin mü

him zayiata uğradığı tahmin ediliyor 

Londra, 4 (Radyo) - Bu haf 
tanın büyük hadisesi ingiliz tay 
yarelerinin H .. Jgoland deniz üs

süne yaptıkları hücumlarıdır. 
Resmi tebliğde Alman deniz 

üssüne yapılan bu hücuma bü· 
yDk bir bava filosunun iştirak 
ettiği bildirilmaktedir. 

meydana çıkaracaktır. Taarruz 
esm.sında havalanan me!Caşmit 

tipinde bir Alman avcı tayya· 
resi dUşürülmüştiir. İogiliz tay
yarelerinin hepsi üslerine dön
müştür. 

Loudr..t 4 - Muhim bir İngi
liz bombarduman tayyare filosu 
Helgolant civarında Alman harp 1 
gemilerioe taarruz etrnişlerdir. 

Büyük bombalar hedeflerine isa 
bet etmiştir. 

Belediyede : 

Daimi Encümen 
toplandı 
-~-

Belediye Daimi Encümeni dün 
öğleden sonra Belediye reisi B. 

· Etem Meodreıin reisliği altında 

toplanmış ve havale olunan ev
rakı tetkik ederek karara bağ
lamıştır. 

Encümen bu toplantısında is
tiap haddinden fazla yolcu al
mak, vizesiz seyrilsefer etmek 
ve saire gibi suçlardan dolayı 
haklarında zabıt varakası tutul
muş olan otuıdan fazla otomo
bil s:ahip ve şoförleri suçlarının 
mahiyetlerine göre muhtelif pa 
ra cezalarile cezalandırmıştır. 

~· 

Komşularına 
Elektrik ceryanı veren 
abonelerin mukaveleleri 

feshedilecek 
Şehir elektrik ceryanından is · 

tifade etmekte olan bazı abo
nelerin Belediye ile yapmış ol
duldarı mukavelename hilafına 
olarak Belediyeden habersiz 
komşularına ceryan verdikleri 
anlaşılmıştır. 

Belediye daimi encümeni dün
kü toplantısıuda bu meseleyi 
tetkik etmiş, belediye elektrik 
memurları tarafmdan sık sık 
yapılacak yoklama neticesinde 
kaçak olarak komşularına elek-
trik ceryanı veren abonelerin 
kendilerine mahsus olan ceryan
larınıo da kcsilmesiı:e ve abone: 
mukavelelerinin feshedilmesine 
karar vermiştir. 

Bu kararın müstenidatı olan 
mukavelenamemin beşinci mad
desini aynen buraya yazıyoruz: 

Uçuş esnasında şimal deni" 
zinde kesif bir sis vardı. İogi·· 
liz tayyareleri görünür görün
mez tayyare defi topları faali
yete geçmişlerse de tayyareler 
adada bulunan iki A\man kru · 
vazörile 6-7 destroyeri bombar
dımana başlamışlardır. Atan a
ğır bombalar gemilere isabet 
etmiştir. Alınan fotoğraflar Al
man gemilerinin uğradığı hasarı 

Filo, rastladığı bir Alman av
cı tayyaresini düşürmüş ve üs
lerine döumüştiir. 

Şimal denizinde devriye ge
zen İngiliz tayyareleri bir düş· 
man denizaltı gemisini yakalı

yarak batırmışlardır. a. a. 

1 Elektrik cereyanı istihUiki için 
müşterilerin riayete mecbur 

oldukları ahkam 

Cümhurreisimiz 
Yeni İran büyük elçisini 

kabul buyurdular 
Ankara, 4 - Yeni İran bü

yük elçisi, hugün saat 16,30 da 
Çanka va köşkünde Cümhurre· 
isimiz İnönü tarafından mutat 
merasimle kabul edilerek iti 
matnamcsini takdim etmiştir. 

Kab .. l esnasında Hariciye ve
kili Şükrü Saracoğlu da hazır 
bulunmuştur. 

-~ 

Üçüncü U. Müfettiş 
Trhsin Üzer vefat etti 
İstanbul, 4 - Uzun müddet

tenberi rahatsız bulunan üçün~ 
cü umuıni müfettiş Tahsin Özer 
Nişantaşındaki evinde vefat et. 
miştir. Cenazesi yarın kaldırı
lacak tar. 

J Finlandiya ~ hükümeti 
rvıuhasamata nihayet ver

i mek için Kremlin nezdin- : 
de teşebbü~atta bulundu 

Helsinki 4 - Finlandiye bü· 

kfımel i Moıkovaya yeni teklif· 

ler yaparak ihtilifoı ortadan 

kalkması için müslihane bir hal 

tarzı aramağa karar vermiş ve 
t 

bunun için Finıandiyanın Sov-

yetler nezdinde diplomasi işle

rini deruhdc eden Norveç el

çisinden, Kremlin nezdinde te

şe büste bulunarak Sovyetlerin 

böyle bir müz.ıkereye girişip 

girişmek isteyip istemedıklerini 

istimzaç etme!İni rica etmiştir. 

a a 

Madde 5 - Aboae elektrik 
saatinde ö çülerek geçen elek
trik kudretini daha evet uraya 
haber verm iş olduğu veya uray
ca tesisatın yapılmasını mütea
kip yapılan tasdikli şemaya gö 
re sarf ve istihlak hakkını mu
hafaza eder. Aocak uraya yazı 
ile haber 'ererek muvafakat 
cevabı almadıkca şemaya ay· 
kırı elektrik sarfiyatı yapamaz. 
ve elektrik cereyanını kısmen 

veya kamilen başka bir bicaya 
veya şahsa nakil ve tevzi et
meğe ve urayca bilumum teıi
sa t üzerine konulmuş olan özel 
işaretleri ve mühürleri değiştir
meğe veya bozmağa ve tesisat
tan husule gelecek istihlak mik 
tarıoı belirten ve say•m vasıta· 
lara müdahaleye hak ve sala-
hiyeti yoktur. Aksi takdirde bu 
gibi abonelerin alakasını kcs
meğe ve hesapla tesbit edile
cek zarar ve ziyan ve tazminat 
bedellerini suçlu abonelerden 
icra vasıtasile tahsile uray sa
lahiyettardır. 
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Mevsim Hastalıklarından : 'Büyük Millet Mec
lisi toplantısı 

Vilayet daimi encümeninden: 

Çiçek hastalığı ve 
Ankara, 4 - Biiyük Millet 

Meclisi bugün Refet Canıtezin 
riyasetinde t oplanarak bazı aza
nın mezuniyetlerine ait riyaset 
divanı tezkeresni tasvip etmiş 
ve evkaf umum müdürlüğiyle 

mühendis mektebinin 935 senesi 
hesabı katisine ait mazbataları 
kabul etmiştir. • 

M~mleket hastanesi için lazım olan fanila, terlik,
1 
kaput, yatak 

kılıfhgı ve kefenlik bez 28/12/939 tarihinde ihale edilmek üzere 
açılC eksiltmeye çıkarılmışır. 

çiçek aşısı Fazla malümat almak ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin her gün 
vilayet daimi encümen kalemi ae ve eksiltmeye iştirak edeceklerin 
28/12/939 tarihli Perşembe günü saat onbeşte daimi encümene 

- -Geçen sayıdan devam -

ihtilatı 
Çiçekte ölüm tehlikesi fazla 

olmakla beraber sağ-kalanlarda 
zatürree, körlük, kulak iltihabı, 
sağırlık", kalp, böbrek hastalık
ları ve deride ömrün nibayeti~e 
kadar kusur sayılan çopurluğu 
yapar. 

Çiçekten ' korunmak ve 
çiçek aşısı 

Çiçek hastalığından korun
mak bugün gayet kolaydır. Ye
ni doğan çocuk ilk aylarında 
aşılanır ve ilk mektebe girerken 
bu aşı tekrarlan ı rsa çiçeğe tu
tulmaz. 

Hüküınetin kanunları muci
bince herkesin çiçek aşısına a
şılanması ve yeni doğan çocuk
larını aıılatması mecburidir. 
Mektebe ve biıkümet hizmetine 
girileceği zaman çiçek aşısı ve
sikası göJtermek de mecburidir. 

Çiçek hastalığı salgın olduğu 
zaman herkesin yeniden aşılan 

ması ile çiçekten korunmak 
mümkündür. Çiçek aşı!ı hükü
met tarafıodan parasız hazırla
nıp yurdun her tarafına ve her 
vakit gönderilmektedir. Bu aşı 
hükümet ve belediye doktorları 
ve sıhhat memıırları tarafJndan 
şehir ve köylerde paruız yap
tırılmaktadır. Her kes istediği 

vakit bu yerlere müracaat ede
rek kendisini ve çocuklarıoı aşı
latabilir. Birinci defa tutmıyan 
aşı ikinci defasında tutabilir. 
Aşının bir defa tutmamasına 

bel bağlamamalı, ikinci ve hat-

ta üçüncüsünü yaptırdıktan son· 
ra tutmazsa vücutta muafiyet 
olduğuna kanaat getirilmelidir. 

Çiçek hastalığına bir defa 
tutulan tekrar tutulmaz. 

Birinci defa aşısı tutmıyan 

çocuğu bir ay sonra tekrar aşı 
latmağı unutmaymız. A~ı tutar
sa üç güu zarfında aşının etra · 
fında kırmızılık ve 9 - 10 u~cu 
gün büyük bir çıban olur. Son
ra kabuklanı " , kabuk kurur dü
şer ve yeri ltalır. İlk aşının yeri 
büyüktür. 

Aşı vccudün ber yerine ya
pılabilirse de erkek çocukların 
bazuguna, kız çocukların baca
ğının üst • kısmının dış tarafına 

' yapmak muvafıktır. Çiçek has
J tahğına karşı korunmak herke

sin elindedir. Aşı hastalığa kar
şı en kuvvetli hayat sigortasıdır. 

müracaatları ilin olunur. 
1utarı 

Cinsi 
Fanila 
Terlik 
Kaput beher topu 

Tahmin fiatı 
100 

Ah nacak 
adet 
200 
100 

Meclis cuma günü toplana· 
caktır. 

-~-

İlkbaharda 

Lira K . 
220 
100 
540 
249 
195 

Yatak kılıf lığı beher topu 
Kefenlik bez beher topu 

100 Çift 
900 T~p 
830 it 

780 " 
20 

60 
30 
25 

Hava seferleri Karadeni
ze de teşmil edilecek 

Ankara 4 - D.:vlet bava y9l
ları ilkbaharda hava seferler~oi 
Karadenizde teşmil edecek ve 
İstanbııl - Samsun arasında bir 
servis ihdas edecektir. Bu se· 
beple Samsunda bir hava ishs
yonu vücuda getirilecektir 

: 

ııan 
Ayd n tapu sicil 
muhafızlığından 

5 10 

Germeciğin istasyon başı mev
kiinde taraflerı gündoğosu yol 
gün batısı urı oğlu bah· 
çnsi poyrazı Ortaklar yolu kib· 
lesi hacı Manol ve can oğlu 

Sovyet donanması Petro bahçeşi ve demiryolu ile 
çevrili 3 he\..tar 2165 M2 m1k-

Finlandiyahlar tarafından 1 tarında!d bahçe hazinenin malı 
maynlarJa kapatılan Lenin- olup Germencik belediyesinin 

15 (130) 
ez;::: -

Aydın 37. alay Sa. Al. 
Ko. Reisliğinden : 

Kuşadası birliiinin ihHy~cı 
için 56000 kilo sığır ve keçi 
veya koyun eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Hangisi 
ucuz olursa o cins etin ihalesi 
yapılacaktır. Bu üç cins et~ her 
talip tarafından bir zarf içeri
sinde olmak üzere her ilçüne<le 
ayrı ayrı fiyat teklif edilebilir. 

İbale 14 biriocikaaun 939 peı .. 
şembe günü saat 15 de Aydııı-

Köye kadar gelen sıhha t me
muruna, şehir ve kas:ıbalarda 
belediye ve bükümet doktoruna 
parasız aşı yaptırmak daima 
mümkündür. 

grad lirnanına giremiyor 16 Teş~in~sa~i 341 ta~ih ve .~7 
1 f t 1 h 1 4 H k 

. .b sayılı utımlak kuarıle beledı-
& o < o m - an eo ıstı · 

J;amlar ile yapılan düelloda çok 

1 
yece istimlak edildiği beledıye 

da aakeri satın alma komiıyo
nuuda yapılacaktır. 

Sığır etinin muhammen bedeli 
12880 lira ve keçi etinin 12880 
liradır. Koyun etinin 22400 lira
dır. Sığır etinin ilk teminatı 966 
liradır. Koyun etinin 1680 lira· 
dır. Keçi etinin 966. liradır. 

Çiçek hastalığına tutulanların 
yanma gitmemeli, hastanın eş

yAsına el sürmemeli, kap kaca
ğıoı kaynatmalı, ve hasta elbi
sesi ile Cfyasını etdve koyup 
temizlemeli. 

En mühim ve emin korunma 
tedbiri aşJlanmak tır. 

Çiçek a uını yeni doğan yav- , 
rularıoıza ve mel{tebe başlıya
cak çocuklarınızıı yaptırmayı 

ihmal etmeyiniz 1 
Çiçek ihbarı mecburi hasta· 

lıldardandır. 

f ı b 
w K reisliğinin 27 /11/939 tarih ve aza asara 11gr:ı yan rus ro 

vazörünün Taninde tamir edil- 1133 sayılı tezkeresinden anla-

mesini, Sovyet bari ye komise-
ri Molı>tof Estonya hükumetin
den rica etmiştir. Bir Estonya 
romörkörü kru vazörü çekerek 1 
Tanine götürmürtilr. l 

Rus donanması Leningrada İ 
dönemernekted r. Çünkü Fınlan- l 
diyeliler Leajaıgrad limanını J 
mayinlerle kapamıştır. 

şıllliışhr. 

1515 nıımarrlı kenun hüküm
lerine göre tasarrufüoun tetkik 
ve tahkiki için 16/12/939 tari
hine rastlıyan cumartesi gönü 
mahalline tahkik memuru gön
derileceğinden bu yerde bir 
hakkı mülkiyet iddiasında olan
lar var i~e o gün yerine gide
cek olan memura elindeki vesi
kalarile veyahut 1415 fiş sayı
sile tapu idaresine müracaatla-
rı bildirilir. (129) 

Şartnamesi Aydanda ve Kuı
adasında askeri komişyonlarda 
ğörülebilir. Talipl•rin teklif mek
tuplarını kanuoi vesaiklerile bir 
tikte ihaleden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde ko
misyona verilmesi. 

25 30 s 9 (104) 

Musluca köyü ihtiyar 
heyt: tinden : 

RADYO 

Finlandiyalıların mukaveme\i
ni kırmak için Ruslar geniş 

mikyasta askeri harekatta bu
lunmak mecburiyetile karşılaşa
caktır. 

Fınlandiyeye yürüyüş ve Hel
sinkiye gidiş askeri bir teoez· 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

Köyümüz hududunda 645 lira 

60 kuruş keşifli kirgir köpril

nün tamiri açık eksiltme sure· 
tile münakasaya konmuştur. 

SALI 5/12/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

12.30 Program ve memleket 
saat ayan. 

12 35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk müziği 
Çalanlar: Reşat Erer, Cevdet 

Kozan, Refik Fersan, Kemal N. 
Seyhun. 

1 - Okuyan Mefharet Sağ
nak 

1 - Şemsettin Ziya· Hüsey
ni şarkı (Yaslanıp yalmış firaşı 
nazına) 

2 - Ahmet Rasim - Hicn. 
şarkı ( Can hastasıyım) 

3 - Eenderunlu Yusuf • Hi
caz şarkı (Ateşi aşkıoa ratettim) 

4 - Şehnaz şarkı ( Ben pe· 
rişanım) • 

2 - ÜJ:uyaıı Muzaffer İlkar 
1 - Vecihe kanun taksimi 

2 - Rahmi bey - Hüseyni 
şarkı ( Acap naıende şubsup) 

3 -· Bimen Şen - Hüseyni 
şarkı (Bahçemde lale de var) 

4 -...- Refik F ersan - Hüseyni 
şarkı (Birkaçı birleşerek) 

5 - Faiz K pancı - Hüseyni 
şarkı (Aman dağlar canım dağ· 
lar) 

6 - Hüseyni şarkı (Sevd ğim 
cemalin çünki göremem) 

13.30 14.00 Müzik ( Karışık 

program Pl.) 
18 00 Program 
18.05 Memleket saat a}'arı 

ajans ve meteorolojı haberleri 
18 25 Müzik ( Cazbant Pi. ) 
18.55 Konuşma 
19.10 Turk müziği Klasik pro 

grnm. 
Ankara radyosu küme st s ve saz 
heyeti, İdare eden: Me!mt Ct!mil 

20 05 Türk m3ziği ( Karışık 
program) 

21.00 Konser takdimi. Halil 
Bedii Yönetken 

21. 15 Müzik ( Radyo caz or
kestrası - Ş f Dt. Puetorius ) 

1 - F. Mendelssobn B ırlbol
dy : Ray Blay uvertürü 

2 - Ed. Grieg : Norveç dans 
ları · 

3 - · Fr. Sm : toa ·: Şarl<a (sen 
fonik parça) 

4 - Joh. Strauss : Papetu· 
um Mobile 

5 - E. von Rezoiczek : Don 
na diyana opera~mdan uvertür 

22.00 Memleket saat ayarı 
22.00 Ajans, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
22.20 Serbest saat · 
22.30 Muzik Pl. 

zühe benzememektedir. a a 
· --~· . 

Eve ki günkü 
yangınlar 

Evelki gün biri şehrimizde 

ve diğeri Çeştepe köyünde ol
mak üzere iki yangın vakası 

Çlkmış ve her iki yaogrnı bele
diye itfaiyesi yetişerek söndür
müştiir. 

1 - Eksiltmeye konulan iş 
10522,SO lira keşif bedelli Ay
dın memleket hastanesi kalori
fer dairesi inşaatıdır. 

1 2 - Bu işe ait şartnameler 
! ve evrak şunlardır. 
f a - Metraj 

' b - keşif 
f c - Eksiltme şartnamesi 

d - Mukavele proıesı ve 
resimler. 

Bu yangınlardan birisi Veysi 
paşa mahallesinde ve hijküm .. t ~ 
konağı arkasında manifaturacı 1 
Veli Y ağmuroğlunun evinin so- 1 
fasında ve duvar kenarında yan
m;tkta olan sobanın borular va· 
sıtasile neşrettiği hararetten sı-

İstiY,enler bu evrakı Aydın 
n c:. fıa müdıirlüğüode görebilirler. 

3 - Eksiltme 21/12/939 per
şenbe günü saat 15 te vilayat 
daimi encümeninde yııpılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek isti~ 

yenlerin 789, 19 liralık mu vak-" 
kat teminat vermesi ve Aydın 
vilayetinden bu iş için alınmış 
ehliyet vesikası ve ticaret oda
sı vesikası ibraz etmesi lizemdır. 

va ara!JOdaki direkler ateş al
ını~ ve bu suretle ateşin saçağa 
'sardığı bir anda itfaiye yetiş
miştir. 

Diğeri de sabaha karşı saat 
beş buçukta Çeşte pe köyünde 

1 Tikveş muhacirlerinden İbrahioı 
' oğlu Mustafa Yamanın evinin 

yamndPki saman damı ile hvy
van damıoda çıkmıştır. Yapılan 
tahkikatta Mustafa Yamanın 
hayvanlara saman v.:rmek için 
dama girdiği ve u sırada elin
deki gaz lambasını düşürerek 

·yangın çıktığı anlaşılmıştır. 

İ 6 - teklif mektupları yu-

l
ı karda üçüncü maddede yazılı 

saatten bir saat evveline kadar 

J 

' I 
vilayet daiıni encümenine geti
rilerek makbu?. muka 'Jilinde en-

22.55 Müzik (Cazhand - Pı) 
,j 1 
23.25-23.30 Yarıoki program 

lmtlya:r. ı;ıhllıi ve Umumi Ne,rlyati 
Mii ıiür·ü : f.tcııı Menc.lre• 

ijaaı l dıf:ı yer 

cümen reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektuP.
ları n nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olma
sı ve dış . zarfı mühür mumu 
ile kapadılınış bulunması lazım
dır postada olacak gecikmeler 
kabul edılmez. 

ve kapaııış l CHP Buımcvi 1 5 10 16 (123) 

İsteklilerin 11112/39 tarihine ' 
tesadüf eden pazartesi günü köy 

odasında ihalesi icra oluuaca.· 
ğından yevmi mezkU..de yüzde 

yedi buçuk teminat akçeıi veya 
. banka mektcıbu ile gelmeleri ve 
daha fazla malumat almak isti
yenler köy ihtiyar heyetine mü
racaatları ilin olunur. 

29 s (120) 

Söke malmüdürlüğünd'en 
Hazineye ait ( Karine derin 

göt ) dalyanının balık avlamak 

bakkile % 12 saydiye resim ve 
5250 lira mubamm~n bedelli 
( zapt avşar sölükln göllerinin 
de yalnız % 12 saydiye resim 
100 lıra muhammen bedelli 
1131940 tarihinden itibaren 28/ 
2/943 tarihine kadar üç sene 
( ve su icara av vergileri tali· 
matnamesinin 29 uncu madde
sindeki şerait dahil ) müdaetıe 
iltızawd verilmek üzere 5/12/ 
939 sah gününden başlayarak 

26/12/939 salı günü saat dörtte 

ihaleleri yapılmak Üzere 21 gün 
müddetle muzayedede çıkarıl
mıştır. talip olanlarJD şeraiti 
anlaıu.ak • ve % 7,5 buçuk rad
desinde teminatı muvakkata ak
çesini teslimi sandık etmek için 
Söke malmlldürlüğİille; müra
catlkrı ilin olunur. 

5 11 15 19 (124) 


