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Askeri heyetimiz Parise hareket etti 

Heyetimiz istasyonda büyük bir kalabalık ve bir çok 
askeri rical tarafından hararetle teşyi olundular 

Londra, 21 (Radyo) - Lon

drada bulunmakta olan Türk 

askeri heyeti reisi general Or

bay bugün Parise hareket et 

mittir. Generale, bayan Orbay 

ve heyet l'Zası refakat etmek· 
tedir. 

Geoeral Orbayın teşyiinde as
keri ve mülki bir çok rical ile 
hariciye erkinı hazır bulunmuı · 
tur. 

--~~-'-"~~~......;....----~·~=-:-~~~~~~~~ 

Gümrük ve inhisar
lar Vekilimiz 

Malatyada merasimle karşılandı 
Malatya, 21 - Cenup vili· 

yetlerinde bir tetk.k seyahatine 
çıkmış olan Gümrük ve İnhisar· 
lar Vekili Raif Karadeniz refa· 
katlerinde gümrük muhafaza 
umum kumandana ve maiyetleri 
olduğu halde dün Malatyaya 
gelmiş ve vali askei ve mülki 
erkan, parti ve halkevi azasile 

halk mümessilleri tarafından 

karşılanmıştır. 

Hftkümet konağında memle· 

ket iş'eri üzerinde konuşmalar 
yapan vekil müte~lciben askeri ' 

alayı, parti ve belediyeyi ziya· 

1 
ret etmiş ve şehi~de bir gc zin-

ti yapmı~ tar. a. a. 

• 
ltalya ile şarki Akdeniz 
Limanları arasında deniz nakliyatı 

Milano, 21 - Kinunevel 939 
bidayetinden itibaren ltalya ile 

ıarki Akdeniz limanları arasan· 

da seyrüsefr:re daha geoit bir 
surette başlanacaktır. Triyeste 

Venedik, Cenova ve diğer li
manlardan Ege, Karadeni7, Tür 
kiye, Rodos ve Arnavtıtluk li· 
manları arasanda 23 seyri se · 
fer hatta ilk planda faaliyete 
geçecektir. 

Rusya ile Japonya 
Arasındaki ticari münasebatlar 

Paris, 21 - Havas ajansına 

Moskovadan bildiriliyor. 

Siyasi mahafil Rusya ile Ja
ponya arasında t"cari münase-

batın inkişafına maddeten im
kan görememektedir. İki mem· 

İeket münasebetlerinin siyasi ma 
nası üzerinde ısrar ediliyor. 

Japonya en ziyade müsaade-

Finlandiya 
Hükümet merkezinde ta

bii hayat başlıyor 
H ehinki, 21 - Helsinkide ya

vaş yavaş faaliyet başlamışhr. 
Helsinki üniversitesi buhranın 
başmdaoberi tatil ettiği dersle
re tekrar başlamıştır. a. a. 
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İngiliz Harbiye 
nazırı 

Par:~te., Londraya döndü 

ye mazhar devlet sırasında o• 
lacaktır. Rusya Japonyaya pet
rol verecek ve mukabilinde ge
mi ve elektrik malzemesi ala
caktır. 

Fakat Rusya Almanyayı da 
petrol vermek mecburiyetinde
dir. 

İtıtlya şimdiden Ruıyadan pet 
rol alamamaktadır. 

Şimal denizinde 
Bir İngiliz vapuru battı 

Londra, 21 - İsmi hali gizli 

tutulan bir logiliz vapuru şimal 

decizinde batmıştır. 33 kiş~lik 

mürettebatından 17 si kurtarıl· 

mış ve bir Danimarl,ah balıkçı 

. gemisi tarafından bir İngiliz li

manına çıkarılmıştır. Mürette

batından bir kaç kişi ile g~mi

nin kaptanı diğer bir gemi ta· 

Pa r s. 21 - lagiliz harbiye 1 

na1 ı rı B. Horbenişa, dün öğle- i 
den sonra t ayyare ile Fransa· 
d dn Londraya hareket etmiştir. 

rafından kurtarılmıştır. Gemi o 

kadar silratle batmıştır ki tah

lisiye sandalı indirmek mümkün 
olamamıştır. 

" 

Alman · C. H. P. Meclis grupu 
Korsan gemileri 
· Londra, 21 - Garbi Afrika· 

daki Lobito limanında bulunan 
16,300 tonluk Vithung vapuru 
limandan ayrılarak korsanlığa 
başlamıştır. 

, Dünkü toplantısında Manisa mebusu 
\ Refik ·tncenin takririni müzakere etti 

Bu gemi esasen 936 da bil
hassa korsanlık yapmak Ozere 
yapılmıştı. Harp çıktığı zaman 
Lobito limanında bulunuyordu. 

Son zamanlarda vapurda ta· 
dilit yapılmış ve malzemesi ta· 
mamlanmıştır. Vapurun sürati 
şimdiye kadarkinden çok fazla
dır. Vitbung bir lngiliz vapuru
na benzetilmiştir. 

Vithung ile beraber ayrılan 

diğer bir gemi de Vithuaga mal 
zeme taıımaktadır. 

:-+c-

Almanlar 

Çek yada tevkif atlarına 
devam ediyorlar ..... 

Patis, 21 - Havas ajansı 

Avusturya hududundan bildiri
yor: 

Gastabo B9hemy~ ve Morav~ 
yada tevkifat yapmakta devam 
etmektedir. Cumartesi ve pazar 
geceleri Pra~ ve Bornovadaki 
Çek mekteplerinde milteaddit 
tevkifat yapılmıştır. 

Borno ıehrinde Politcknik 
mektebinin dinleyici talebeleri 
arasında da tevkifat yabılmışbr. 

Prag sokaklarında askeri kam· 
yonlar dolaşmaktadır. Sokaklar· 
da gtzinti men edildiği ıibi 
hususi içtimalar da yasak edil· 
mittir. 

Hudut kapala olduğunu Slo
vakh yolcular Prağa gitmek için 
Viyaoadan geçmek mecburiye· 
tindedir. a. a. 

..;ıtE-

Ekalliyetlerin mü
badelesi için 

Bir Sovyet heyeti Kav
nasa geldi 

Paris, 21 - lsviçreden gelen 
haberlere nazaran Sovyetler ta 
rafından Litvanyaya terkcdilen 

Vilno nuntaLasıodaki beyaz Rus 
ve yahudilerin Sovyetler birli
ğine nakli işile meıgul olmak 
üzere bir heyet Kavnasa gel
miıtir. 

Yer sarsıntısı 
Ankara, 21 - Bugün 6ğle

den evci saat 11 - 12 arasında 
Erzurum, Erzincan, Gnmnıha· 
nede yer sarsıntıları bissedil· 
miştir. Zarar yoktur. 

Ankara, 21 - Bugün Elazıg 
ve kazalaruıda iiç saniye devam 
eden bir zelzele olmuıtur. Ha· 
sar yoktur. 

Ankara, 21 - C. H Partisi 
Meclis grupu bugün ıaat 15 de 
reis vekili Hasan Sakanın re· 
isliğinde toplanarak ruzoamede 
bulanan Manisa mebusu Rtfik 
incenin 18/l 11939 tarihinde ver 
diği üç maddelik takriri müza· 
kere etmiştir. 

Takririn birinci maddesi bi
rinci Büyük Millet Meclisi aza· 
sından muhtaç olanlara yardım 
edilmesi, 

ikinci maddesi, Atatürke ya
pılacak anıt kabrin muamelesi
nin ne safhada olduğu, 

Üçüncli maddesi, Bilyllk Mil
let Meclisinin dahili nizamname· 
sinin 35 inci maddesi mucibince 
verilecelP> kanun liyiba ye tek· 
liflerin milzakere usulleri hak
kında vaktile verilmiı olan tak· 

ririn muamelesinin bugünkil cel
sede intaç edilmesi hakkında 
idi. 

ilk söz alan Başvekil Doktor 

Refik Saydam takririn birinci 
ve ikinci maddeleri üzerinde i
zahat verdi. 

Bir çok hatipler fikir ve mü
talaalarını bildirdikten sonra 
mubtacımuavenet bir halde bu· 

luuan birinci Büyük Millet Mec
lisi azalarına yardım edilmesi 
esas iti: arile umumi heyetce 

tasvip olunarak icap eden ha· 
zırlıkların yapılması için blikli· 

mete levdiine ve takririn üçftn· 
cO maddesinin de gelecek içti· 

mada görüşülmesi karar altına 
alınarak saat 17, 15 de içtimaa 

1 nihayet verilmiıtir. 
---------.!!"!!'!'İll~~~!!ii!i!!!!!i!i!!~ı~~~~~~~------

Alman ·tayyareleri
nin faaliyetleri 

İngiliz sahillerine hücum eden bir Al
man tayyaresi İngiliz avcı tayyare

leri tarafından düşürüldü 
Londra, 21 ( Radyo ) - Bu· 

gün bir Alman tayyaresi lngil
terenin cenubi şarki sahillerine 
yaklaımıı ve sahile varmadan 
görülerek lngiliz avcı tayyareleri 
tarafından denize düşürillerek 

batırılmııtır. 
Diğer bir Alman ' tayyaresi 

lıkoçyaoın ıimal sahilleri açık
larında gör61müıtür. 

Adliyede terfiler 
ve nakiller 

Adliye Vekaleti hakim ve 

müddeiumumilerimiz arasında 

geniı mikyasta yeni bir tayin 

ve terfi kararnamesi yapmıı ve 

kararname tasdike iktiran et· 

mittir. 

Bu kararnameye göre viliye· 

timizdeo Bozdoıan müddtiumu· 

misi Muammer Barıi 50 lira asli 

ma aıla Bali hakimliğine, Bozdo· 

ğan sorgu hakimi Abdurrahman 

Utlu 30 lira ile. Kahta müddei

umumi mua vinliiine terfi etmit· 

lerdir. 

Karacasu milddeiumu111i mu

avinliğine bakim namzedi Mllt· 

tak Tetizman ve Bozdopn mnd

deiumumi muavinliğine hukuk 

mezunu Ahmei Mukbil Yazman 

tayin kılınmışlardır. 

Akşam Ozeri Hhile yaklapn 
Alman tayyareleri lngiliz avcı 
tayyarelerile temasa gelmeden 
geri dönmDılerdir. 

Hiç bir bomba atalmamııtır. 
Londra, 21 ( Radyo ) - Bir 

Alman tayyaresi şimal denizin· 
de b\r lngiliz torpito muhribini 
bombardımana teıebbilı etmiş· 
sede bir netice alamamıthr. 

Parti müfettişimiz 

Germencik teşkilatını 
teftiş etti 

Daokü nüshımızda yazdığımız 
veçbile Parti mıntaka milfetti
ıimiz Mardin mebusu Dr. Ali 
Riza Levend, Parti viliyet ida· 
re heyeti reisi Etem Mendres 
ile berabe dün sabah trenile 
Germenciğe giderek nahiyenin 
Parti ve Halkevi teıkilitını tef· 
tit ederek İzmir postasile Ay
dına avdet etmiılerdir. 

••••• 
Dikili f elaketze

deleri için 
Aydın Kızılay merkezine 

yapılan teberrular 
Lira K. 

1001 18 Evvelki yekun 
15 00 Koçarlı nahiyesinden kı

zılay ıubemiz eliyle 

1016 18 Yekun 
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Mevsim Hastalıklarından 

G R 
-1 

Grip çok bulaşık ve salgın 

bir hastalıktır. Memleketimizin 
bazı taraflarında (Paçavra has· 
tahğı) denilen bu afet zamnn 
zaoıan şiddet gö.Jtererek büyük 
dünya salgınları yapar ... Cihan 
harbinin sonlarına doğru 1918 
1919 da (İspanyol nezlesi) adı 
altında bütiln dünyayı kasup 
kavuran hastalık gripten başka 
bir şey değildi. O vakit bu sal· 
gından dünyanın h;ç !bir mem· 
leketi biç bir milleti kurtulama 
mış bu yuzden yalcız Hindis
tan da yedi milyonde.n fazla in· 
san ölmilştn. 

Grip mikrobu beden haricin
de çok dayanıksızdır. Hastalık 

insnodan insana doğrudan doğ
ruya geçer. Hastalar öksürüp 
aksırdıkları, batta hızh lif söy· 
!edikleri zaman ağız ve burun· 
!arından fırlattıkları toz ·gibi 
gayet ince parçacıklarını ten~f
füs eden sağlamlar da haıtah
ğa tutulurlar. Gribe her 
yaştaki, her cinsteki bütün in• 
sanlar milstaittir, Hastaların çok 
defa ayakta gezdikleri, hasta
lık geçtikten sonra ağız ve bu· 
rua akıntılarında grip mikrop· 
)arının bir iki hafta kadar daha 
bulunabildikleri düşünülürse bir 
tek bastaoın ne kadar insanı 

bulnşhrabileceği kolayca anlatı· 
labilir. Bu sebeptendir ki bir 
yerde grip başladımı bir iki 
hafta içersinde her tarafa ya· 
yılır. Hele yorgunluk sinir za· 
yıflığı, izdiham, rüzgirlı yığışlı 
ve soğuk ha va gibi sebepler 
hastalığa karşı istidadı artırır. 

Ha~talıiın alametleri 
Grip her vakit ayni alimetler 

gö ıtermez; teneffüs hazım ve 
sinir cihazlarının her hangi 
bir hastalığı şeklinde yahut da 
saclece hummalı bir hastalık 
tarrmda gözükebilir bundan do 
layı bir çok hastalıklarla karış· 

tmlabilir. Kış, soo ve ilk bahar 
larda adi ıoğak algınlığı neti
cesinde zuhur ~deo nezle ve 
bronıit gibi hastalıklar grip sa
yıhbilir. 

Hakiki grip pek ehemmiyetli 
ve bakılmazsa öldürücü bir has 
talıktır. Hastalığın kendisi o 
kadar tehlikeli değilse de kalp 
ve akciğerler gibi mühim azada 
ihtilatlar yapabilir. Hafif başlı- 1 
yaıı vakalarda bile ağır ibtilit- . 
lar olmıyacağı önceden kestiri· 

1
1 

lemez, İhtiyarlarda, zayıflarda 
veremlilerdc kalp hastalığı olan 
lartltt grip çok tehlikelidir. Bun 
dan ötürü hastalık bafıf de ol· 
sa çok dikkatli davranmak ge
rehtir. 

Grjg mikroLunun bedendeki 
kuluçkalık müddeti 1-5 gündür 
yani vücuda mikrop girdikten 
1-5 gün sonra hastalık başlar 
Grioiu şekilleri muhteliftir. 

Hafif şekli 
Hararet birden bire 39 • 40 

dereceye çıkar; çok defa titre· 
me gelir; hararetin hafif örper· 
melerle yavaş yavaş yükseldiği 

de olur; hastalar halsizdirler, 
tiddetli · alın ve baş ağrılarından 
şikayet ederler, bel, !<ol ve ba
caktaki etl~r de ağrır. 

Hastaların çoğunda ilk günün 

1 ı?W - ı: 

1 p 

de veya biraz sonra burun nez· 
lesi baılar, göz kapakları ıişer 
kızarır, nezle şiddetli ise gözler 
yaşarır, kama,ıi bütün yilz kır-• 
mızıdır. bu hal gripliye huıuı 
bir çehre verir. 
Boğazda kırmızılık olur, ba· 

demcikler şiıer; haıta öksürür, 
güğüs kemiği arkasında gıcık· 
lanma ve sıkılma duyar, çok 
defa önceleri kuru, sonraları 
yumuşak bronşit vardır; ittiha 
azalmııtır, dil tifgin ve ortası 
beyaz paslıdır; kay, barsak ku· 
tunçları, ishal kulak ağrıları, 
dalgınlık ve sayıklama da ıö· 
rillebilir; bu hal 3 • .7 gün I<a -
dar sürer. sonra hararet birden 
bire ve yahut yavaş yavaı dil· 
ıer. 

Hastaların bir çoğunda hara
ret pek yükselmez, ancak mu-

vakkat bir zaman için 38 de· 
receye kadar çıkabilir, böyleleri 

iıleri ve güclerile meşgtıl olduk 
!arından dolayı hastalığı etrafa 
ıaçar dururlar ve liyiki veçiiile 
korunmaılarsa kendilerinde de 
şiddetli ihtilatlar zuhur edebi-
lir. , • 
Ağır şekli 

AYDIN 

Orman işletme 
Talimatnamesinde deği 

şiklik yapıldı 
Orman işletme talimatname

sinin 24 üncü maddesinin aşa- · 

ğıdaki şekilde değiştirilmesi, 
icra Vekilleri Heyetince karar
laımıftır. 

İtletme revirlerinde elde edi
len alelumum hasılatın satışında 
açık artırma asıldır. Bu husus· 
taki ilanlar ve ihale muamelesi 
madde 20 - 21 deki şartlara ta
bidir. Ancak revir amir liğ;nce 
faydalı ve lüzumlu görülen ah
valde veya müstacelen satış ya· 
pılmasını zaruri kılan sebepler 
mevcut olduğu takdirde pazar
lıkla satış yapılması da caizdir. 
Bu halde revir amirliği pa:r;ar
lıkla ıatış. yapılmadan evel key 
fiyeti mucip sebepleriyle orman 
umum müdürlüğüne bildirmek 
ve izin almakla mükelleftir. 

Pazarlıkla yapılacak satışlar
da madde 20 deki ilao mecbu-
riyeti yoktur. 

~--

Memur.Ia,ın 
Mesai~i kontrol edilecek 

Nüfus sayım1 
hazırlıkları 

istatistik umum müdürlüğü 
1940 senesinde yapılacak olan 
üçüncü umum nüfus sayımı için 
hazırlıklarına devam etmekte
dir. Sayımda kullaoılacak olan 
matbu evrakın bir inamı sipariş 
edilmiıtir. Umumi sayımdan ön
ce, geçen sayımda olduğu g ibi, 
muhtelif mırıtakalardaki şehir· 
lerde tecrübeler yapılacaktır. 
Bu saytmdan daha genit ve şu
mullü neticeler elde edılebilme · 
si için bazı esaslar kararlaşh·· 

rılmıştı. 

Adli tebligatın 
Posta ile yapılması 

hazırlıkları 
Posta, Telgraf, Telefon Umum 

Müdürlüğü adli tebligatın posta 
ile yapılması etrafmdaki hazır
lıklarına devam etmektedir. U
mum Müdürlük 940 yılı başın
dan itibaren tatbikine geçilmesi 
lazımgelen kanunun tehir edi
lip edilmemesi etrafında Adliye 
Vekaletiyle temaslarına devam 
etmektedir. 

Da bili ye Vekile ti, vilAyetlere ~ ... ==-,,,,.,,..,---~~-..,...,,,,,,_.,~.,.,,.,.1...,.,., 
gönderdiği bir tamimde bazı Aydın tapu sicil 
yerlerde v.lileria maiyetlerin- muhafızlığından: 
deki memutlarn çalışmalariy' e 1 

Naipli köyünüo kızılca mev· 
alikadar olmadıklarını bildirmiş kiiode kain tarafları şarkan i 
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SAYI ı 688 

RADYO 
ÇARŞAMBA 22/11/939 

ANKARA RADYOSU 

1 
1 

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 mel .!c. oloji 
haberleri. 

12.50 Türk müziği. (Pl.) 
13.30-14.00 Müzik (Küçük or· 

kestra Şef : Necip Aşkın ) 
1 - Humphries : Piyero'nun 

vedaı 
2 _ Amadei: lovano seren ad 
3 - Moszkowski : Ispanyol 

dansı 
4 - Schmalstich : Ormanda 

aşk 

18 00 Program. 
18 05 Memleket saat ayarı, 

ajan~ ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Türk müziği (Faııl he

yeti) 
19.25 Konuıma (Dıt politika 

hadiseleri) 
19 40 Türk milziği ( Karışık 

program) 
20.20 Temsil 
20 50 Konuşma (Haftalık pos· 

ta kutusu) 
21. 10 Müzik ( Riyaseticumhur 

bandosu: Şef İhsan Künçer 
1 - Cari Teike: Marş 

Bunda da hafif ıekildeki ali· , 
metler vardır, yalnız teneffüs 

ve genç memurlana iyi yetiş rim yolu, garben hatip basan 
meleri için murakabenin lüzu- oğlu fidanlığı, şimaleu eskici 
muııu hatırlatmıştır. abmet ve kave oğlu iımail, ce· 

2 _ B. Godard : İkinci volı 
3 - W eston - Nicholl : ES?lo· 

cihazındaki afetler gayet tiddet 
li olur, zatürrie ve ıatillcenp 

yapar. Yahut bazlm cihazında 
. tıpkı tifoya benzeyen· teıev · 
vüşler, yahut sinirler yeya kalp 

de bozukluklar ıösterir. Bu şe· 
killer daha uzun, haftalarca ıü 
rer hararette daha yüksektir. 

Haıtalık hafif veya ağır >. eç
mi1 olsun, nekahat uzundur, 
basta kendini haftalarca düşgüo 

ve halsiz hisseder. öksürüğil ke 
silmez, geceleri terler, iştibaıız· 

lık ve ıinir ağrıları geçmez; es· 
kiden mevcut bastal•~ları tid
detlenir varsa veremi ilerler, 

Diğer bir tamime göre her nuben eğri bozlu veı eseleri ile 
memurun kendisine gelen işleri çevrili 7354 m2 miktarıodalti 
her safhada takip ve intaç et- incir bahçesi arap mf'\bmedin 
mesi lazımgelmektedir. İjlerio vergi borcundan dolayı hazineye 

1 sürüncemede kalmasına katiyen intikal ederek bu kere iskan 
meydan verilmiyecektir. idaresinin 23/10/939 gün ve 38 

işleri zaruri bir sebebe müs- sıra sa}·ıh ce velile şark muha-
tenit olmadan tehiri veya tercd cirlerinden nebi oğlu torun ka-

l dütlü muamelelerle sürünceme- rabıyık . ve efradı ailesine 2510 
k ı sayılı kanunun 39 uncu madde-

1 de bıra~ılması veya gcci tirı - sinio 2 ve 3 üncü bendlerioe 

gue (Aşk şarkısı) 
4 _ Cesar Fraock: Senfonik 

parça 
5 - Louiı Grossman: Çardaş 
22.00 Memleket saat ayarı 

22.00 · Ajans, ziraat, esham, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat). 

22.20 Serbest saat 

22 30 Muzik Pi. 

mesi, a ikadar. memurların ki· tevfikan verilerek tc~sarrufunun 
fayetsizliğine, üzerine mesuliyet tesbiti için 4112 1 939 tarihine ve kapauış. 
almaktan kaçındığına veya kö- ~ müsadif pazartesi günü mahal- ·-~~~~!!!!!!!!!!~~~..!!.!!!~!:!!!!!'!' 

22 55 Müzik ( Cazband · Pl) 
23.25 23.30 Yarınki program 

tü isteklerine verilecek, hakla· line tahkik memuru gönderile- Abone ıeraiti ········ı 
rında taki?at yapılacaktır. . ceğinden bu gayri menkul Uze-~ r .... Yıllıgı her yer için 6 lin~. i 

- · ~ rin-Je her hangi bir tasarruf ve 1 Altı ayh;ı 3 liradır. : 
3 ayhğ'ı 150 kuruttur. ! 

ya bir ayni bak iddiasında bu- ; idare yeri: Aydında C. H. ; 
lunanlar varsa ellerindeki resmi · p B · • : . uımevı. : 

Görüyoruzki grip öyle adi 
bir nezle gibi geçiıtiriliverilc· 
cck basit bir hastalık değildir. 

Yolunda bakılmazsa bir hayli 
telt:f atı mucip olabilir. Gribe 

beoziyen ve salgınlar yapan te 
neffns yollara nezleleri' başka 

Menba sularının 
1 

Kontrolü için talimatna- il 
1 me hazırlanıyor , 

Sıhat ve İçtimai Muavenet 1 
Vekile ti, bilhassa büyük şt hir- ( 
lerimizde sarfiyatı fadil olao 1 
menba suları için bir talimat- ! 
name hazırlamağa karat "ermit
tir. Talimatname mcoba suları
nın depolarda sıhhi şekilde dol-

vesikalarile beraber tahkik gü- i gazeteye ait yazılar için ! 
nüne kadar 1412 fiş sayısiyle ~ 1a:ıı itleri ınüdürlüt.üne, ilin- ~ 
Aydın tapu sicil muhafızlığına i hır için idare müdürlütün• l 

başka mikropların tesirile olur. 
Her nezleye soğuk algıolıkları

na, kırıklıklara grip adını ver
mek doğru değildir. Kendine 

durulması, kapalı ve açık sa
tışlarda ıağlık bakımından ara-

mahsus basifin tesiriyle zuhur 
eden grip başlı batına bullşık 
salgın bir hastalıktır. 

nac~k ıartlar hakkında büküm-
1 ler bulunacaktır. 

- Sonu var -

---=----==-=-------------=-===--

l 
1 

lıan l Viiayet idar~ heyetinden ı 
Münhal bulunan viliyet ida,re 1 

heyeti kitipliğin.e askerliğini yap 
mış ve asgari orta mektep me- 1 
zunu bir memur alınacaktır. Ta
lip olanların 28 ikinci teşrin 939 1 
salı günü saat 15 de yapılacak 
imtihana girmek üzere memurin 
kanununun 4 üncü maddesinde
ki evsafı haiz kimselerin evra
kı müsbittlerile birlikte 27 ikin 
ci teşrin 939 günü akşamma 

kadar vilayete müracaatları lü- I 
zumu ilan olunur. (108)1 

Belediye 
Memurlarının tekaütlük

leri için kanun 
Dahiliye Vekaleti belediye 

memurlarına tekaütlük hakkıoı 
verecek olan kanun projeıinin 
esaslarını tesbit etmiştir. Bu 

proje He belediye. m.~~u~~arı j 
için kabul edilmesı duşunulen ' 
formül devlet memurlarının te· \' 
kaüdlükleıioe mÜmasildir Proje 
bugünlerde son şeklini alacak ' 
ve Başvekalete. gönderilıcektir. 

Diğer taraftan gene Dahiliye 
Vekaleti tarafından devlet me-

1 
murları için olduğu gibi beledi· ! 
ye memurları için de bir me- 1 
rnurin kanuou bazırlanmıya baş- . 
lam ıştır. 

d ~ -nürua:ı.t '!dilmelldir. veya tahkik günü mahallin e :. ... ..................... ............ ··· ··· 
tahkik memuruna muracaatla 
itirazlarım bildirmeleri ve tah
kik günü komşularının da ye
rinde hazır buluomaları ilio o-
lunur. (105) 

imtiyaz uhlbl ve Umum1 Netrlyat j 
Mü.!ürtl ı Eteın Menrhe• 

Buıldıwı yer 
c H P Buımevi 

Pamuk Satış lanı 
246 numaralı Bıyıklı Tarım Kredi Kooperatifinden: 
Kooperatifimiz ortaklarına ait olup depo ettiğimi~ . çe.kirde~li 

Akala cinsi gayet temiz 20 ili 22 bin kilo pamuk ıkıncı teşrı.n 
ayının 25 inci cumartesi günü saat 15 de Koçarlıda Kooperatıf 
binasında açık artırma ile satılacaktır. _ . 

Mezkur pamu\tları görmek, şeraiti anlamak ve .muzayedcy~ ış
tirak etmek arzu edenlerin 280 liralık pey akçesı ve bu mıktar 
banka teminat mektubu ile birlikte kooperatifimize müracaar et-
meleri Hin olunur. (106) 

Pamuk Satış İlanı 
182 numaralı Koçarlı Tarırn Kredi Kooperatifinden 
Kooperatifimiz ortaklarına ait olup. de~o ettiğimi~ _çe~irde~li 

Akala cinsi gayet temiz 170 ili 200 bın kılQ pamuk ıkıncı teşrı~ 
ayıoıo 25 ioci cumartesi günü saat ondörtte Koçarlıda kooperrb-
fimiz binasında :.çık artırma ile satılacaktır. . 

Mezkiir pamukları "görmek, şeraiti anlamak ve ?1üzuyedeye .•ı· 
lirik etmek arzu edenlerin 2450 liralık pey akçesı veya bu mık· 
tar banka teminat mektubu ile birlikte kooperatifimize müracaat 
etmeleri ilaa olunur. po7) 


