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Sivas - Erzurum 
Demiry~lu inşaatına tahsis edilen al
hncı tertip devlet tahvillerinin kayıt 

muamelesi bugün ,· başlıyor 
Ankara, 24 - Sivas - Erzu

rum demiryolu inşıaatıoa tahsis 
edilen yüzde 7 faiz.ti ve yirmi 
senede itfası meşrut 6 ıocı ter
tip tahvillerin kayit muamelesi 
yarın sabahtan itibaren başla
yacaktır. 

Birlik tahvil ~O liralıklann 

fiatı 19 ve 25 lik 500 liralıkla
rın bedeli 475 liradır. 

Sermaye ve tasarruflarını en 

emin Sit~alarda işletmek idiyen 

halkımız, diğer tertiplerde ol

duğu gibi en iyi plasmanı bu 

tertipte de bulacakhr. 

Alman tayyareleri 
1 

Romen kabinesini 
B. T atareskonun teşkil etmesi AI: 
man iktisadi taleblerinin reddi 

mahiyetinde görülüyor 
Bükreı, 24 - · Havas ajan

sından: 

Kabinenin istifası ve Tatares
konun başvekalete getirilmed, 
Alman iktisadi taleplerinin red 
di mahiyetindedir. 

Esasen iktisat nazırı Atman 
taleblcrini red etmek kararını 
vermişti. Maliye nazırile m"lli 
banka direktörllde aynı fıkirde 
idiler. · 

Kral Karni müşavirlerile gö
rüşerek Tatareskoya kabineyi 
teşkil etmek 'azifesini v~rmiş· 

tir. 
Tataresko yeni kabineyi milli 

rones11ns çerçivesi içinde ve 
kralın etraf111aa birleşmiş ze
vattan te şkil etmeğe çahşma k
tadar. 

Londra, 24 ( Radyo ) - ye
ni Romen kabinesinin teşkiline 
Tatar~'sko memur edılmiştir. 

Kral Karol. yeni bükümet 
başkanlığına Tatareskoyu seç
mekle Romanyaya iyi bir dip· 
lomat, tecrübeli idare adamı ve 
büyük bir lider vermiştir. 

Parti müfettişimiz 

Çine Parti ve Halkevi 
teşkilatını teftiş etti ... 

Parti müfettişimiz Doktor Ali 
Rıza Levend dün sabah Parti 
vilayet idare heyet ı reisi B. 
Etem Mendres ile beraber Çi
neye gitmiş Parti ve Halkevi 
tetkılatlarını teftiş ederek ak
şam Aydına avdet eylemi ştir. 

-·~--

Çankırı ve Kasta
moni yolu kardan 

kapandı 

Paraşutle denizlere mayin atıyorlar 
Bu mayinlerle her.gün bir çok vapurlar batmakta ~ Fransız cephesinde 

ve masum ınsanlar telef olmaktadır l . 

Çank ırı, 24 - Son yağan 
karlardan Çankırı - Kastamoni 
yolJ ka panmış ve açı lması için 
yapılan gayr .. tler neticesiz kal · 
mıştır . 

Tipiye t utulan posta kamyo· 
nu yolcuları geceyi Derbend 
jandarma karakolunda ge.çiımiş 
le rdir. Sivricik köyünden şehre 
gelmekte olan bir kadın soğuk
tan ölmüştür. 

Londra, 24 - Alman tayya
reieri dün gece Taymis nehri
nin mansabında uçarak para· 
ıutle mayin atmışlardır. 

Bir İngiliz mayin g,.misi dün 
bir mayine çarparak batmıştı r. 

4570 tonluk bir Yunan vapu, 
ru İngiliz sahilleri açıklarında 
batmıştır. Vapurun bir Alman 
maynioe çarptığı sanılmaktadar. 

Bir İngiliz vapuru bir Alman 
tahtelbahiri tarafından torpille
nerek batırılmııtır. 

Bir Fransız balıkçı gemisi ce· 
nubi şarki sahili açıklarında bir 
mayioe çarparak batmıştır. 

Londra, 24 - Emin bir meıı · 
hadan öğrenildiğine göre son 

İzmir mıntakasında 
Orman tırtıllarile müca

dele edilecek ----
İzmir, 24 - Ege mıotakasın

da orman tırtıllarile mücadele 

etmek llzere lizımgeleo terti · 
batı almak için İzmir orman baş 
mühendisliğinde bir toplantı ya
pılmış ve teknik memurlara la-

zım gelen direktifler verilmiştir 
Tırtıllarla bu sene de tiddetle 
mücadele edı lecektir. 

·~-

B. M. Meclisi 
Ankara, 24 - Büyük Millet 

Meclisi bugün Refet Canıtezin 
ba1kaohğ1nda toplanmıtsa da 
ruıoamcde müzakere edilecek 
maddeler olmadığından pazar
tesi günü içtima etmek Ozere 
dağılmıştır. 

~ 

G ıimrük ve f nhisarlar 
vekilimiz rvıardinde 
Mardi ıı, 24 - Gümrük ve 

lnbisa rlar vekili Raif Karadeniz 
dü~ !laat 12,50 de buraya gel· 
miştir. a. a. 

iki gün zarfında İngıltnenin 
şark sahillerinde A\man deniz 
tayyar~lcri paraş~t vaaıtasile 1 

mayin atmaktadırlar. 

7 Alman tayyaresi daha düşürüldü 
Londra, 24 - Hava nezare· 

tinin tebliği: 

İngiliz hava kuvvetleri dün 
Fransız cephesinde 7 Alman tay 

makinesi bulunmuştur. 
--~-

Fransız - İspanyol Mayiolerin bir kaç tanesi ' 
Taymisio cenubu- şarkisine düş- · 
möştür. Bu beliu mev~udiyeli 

tehlikeyi göstermektedir. 

Bir müfabit : Esek sahilinde 
iki Alman deniz tayyaresinin ' 
denize siyah cisimler attıkları
nı görmüştür. 

yaresi dftıOrmilşterdir. Bu tay
' y,.uelerdeo altısı müttefiklerin 

hatlarına yedincisi de Alman 
hatlarına düşmüşt6r. 

Hava çarpışmalarında tayya
relerden bi rinin mürettebatın 

dan ikisi paraşütle atlamışladır. 
Ölen yoktur. 

İngiliz tayyarelerinden bir ta· 
nesi kur şun blizmesine maruz 
kaldığından inmeğe mecbur ol
muş ve birinin kuyruğu sakat
lanmış . ise de pi!ot tayyareyi 
hava meydanın indirm~ğe mu· 
vaffak olmuştur. 

- _ _..._,...-

Ticaret müzakereleri 
yeniden başladı 

1 

İld ceniz tayyaresi Taymis 
nehrinin mansabına sogan şek- 1 

Jinde bombalar atmııtır. Bun
lardan bi risi tüfenkle patlatıl
mış ve 100 kadem irtif aında su 
sütunu yükselmiştir. a a. 

Sovyet Rusya --
Silah altında bulunan as-

i kerlerini terhis ediyor 
1 ... 
ı Royter ajansı bildiriyor: 
ı Paris radyosu Sovyetlerin Po-

looya harekatı icio silih altına 
aldığı sınıfları kısmen terh;s e
deceğini b ldirmittir. 

c\lmanlarm işgali altında bu · 
luoan Polonya topraklarında 
tedhiş hareketi şiddetle devam 
etmektedir. 100 kişi kortuna ı 
dizilmiştir. 

Polooyadaki sınai te!isat sis· · ı 
tematik bir ş ekilde Almanyaya I 
nakledilmektedir. 

1 Almanlar 
1 

Şimal denizinde ticaret 
yollarını mayinlerle kapa 
dıklarını itiraf ediyorlar 

Kopenbag, 24 - Berlinden 
bildirildiğine gö re Almanlar ti· 
mal denizinde ticaret yollarını 
mayialerle doldurduklarıtı iti
raf ediyorlar. Ayni z1tmanda 
bitaraf hlikümetler gemilerine 
karşı da ölüme gittiklerini bil
melidirler tehdidıni savurmak-
tadırlar. a. a. 

Tayyarelerden üçü H - 111, 
ikisi do - 17 ve birisi de tesbit 
edilemiyen tipte idi. Tayyare- ' 
lerden· bir taaeıinde fotoğraf 

Madrid, 23, - Fransız-İspan
yol ticaret müzakerelerine dün· 
akşam Madridde yeniden baş
lanmıştır. 
~-

Hava 1:1rhinde l Polony~~~~şvekili Halkevi sineması 
----

8 Alman tayyaresi düştü 1 Hükumet erkaniy1e be
Londra, 23 (Radyo)- Dün- ! taber Fransanın Avr şeh

kü hava muharebelerinde lngi- i rinde ikamet edecek 
1 

Günden güne inkişaf ve te
l<amül etmekte bulunan Halkevi 
sineması bu hafta için zengin 
bir filim programı hazn lamışhr. 

liz ve Fransız tayyarc:leri sekiz 
Alman tayyaresi dti,ilrmnılerdir. 

Almanların İogiliztere karıı 
kazandıkları muvaffakiyet altı 

Alman tayyaresinin Şetland a
dalarına taarruzlarında sahilde 

demirlemiş olan bir d eniz tay
yaresini yakmalarıdır. Hiç bir 

İngiliz tayyaresi dOşilrülmemiş

tir. 8 Alman tayyaresinden biri 

Esk sahi ılerinefe dafi topları ta

rafmdaa düşürülmilştür. 

Fransada İngiliz tayyareleri 
iki Hangen Alman tayyaresi dil· 
şürmüıludir. 

Bir tayyare delik deşik olmuş 
ve Oden cenubunda parçalan-

mııtır. Pilot\.I paraşutle atlıya .. 
rak kurtulmuştur. a. a. 

-~- . 

Garp cephesinde ---- -
Loadra, 24 (Radyo) - Garp 

cephesinde : Havada ıiddetli 

bir faaliyet olmuına rağmen 

karada sükun devim etmeli te

dir. Yalaız ketif kolu faaliyeti 
olduğu bildirilmektedir. a . a. 

Paris, 23 - Polonya başve
kili, yanında hü ltfımet erkanı ol
duğu halde Polonya hükfıındi
nio Polonyaya muzafferane dö
dilnceye kadar ikamet edeceği 
Avr şehr; oe gelmiş ve mahalli 
hükumet erkanı tarafından kar-
ş)lanmışhr. 

--+--4~--

T rabzonda zelzele 
Trabzon, 24 - Dün gece sa· 

at 22,25 de hafif bir zelzele 
daha olmuştur. a. a. 

Bu akşamdan itibaren Marsel 
Şantalio ( Macar Romansı) is
mindeki filmi ile dünyama en 
küçük ve en sevimli artisti Şir
leyin ( Kıvırcık Baş ) fılmini 
gösterecektir. 

Menfaati tamamen Halkevi 
sosyal yardım şubesi menfaatine 
tahsis edilen Halkevi sioeması 
ayni zamanda şehrimizde bal
kın sinema ihtiyacını da temin 
etmesi itibarile şayan takdir 
bi r muvaffakiyet kazanmaktadır 

Lise ve orta mekteplerde 
Talebenin ders 

ramları 
saatleri ve 
birleştirildi 

prog-

Maarif Veki.leti tarafından teşkil olunan ve profuör 88. Akil 
Muhtar Özden, profesör Neşet Ömer İrdelp, profesör Hirş, pro
fesör insan Hilmi Alanter, profesör Fahrettin Kerim Göd.ay, do-

çent Muhittin Erat ve batmüfettiş doktor Celil Otman'dan mü
rekkep komisyonun orta mektep ve lise talebelerinin devam sa
atleri, beslenm w tarzları hakkında ve;m· ş o dukları raporun hull
sasını evdce yazmıştık. 

( Sonu ikinci sahifede ) 
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Lise ve orta mekteplerde· 
Talebenin ders saatleri ve prog- 1 

ramları birleştirildi 

Mevsim Hastalıklarından 

B 1 T 1 RADYO 
1 
1 

- Baş tarafı 1 n ci ,ıahtfedc 

Rapor, mekteplerimizde tcd· 
riıattan iyi neticeler almak ve 
programların çok fazla yüklü 
olması dolayısiyle günlük ders
leri vaktinde hazırlıyamıyarak 
imtihan zamanlarında yorucu 
bir şekilde çalışmak mecburi
yetinde kalan ve bu yüzden 
sıhatini d ı hi tehlikeye koyan 
talebeleri metotlu ve planlı ça
hşhrmağa alıştırmak için ders 
vakitleri programlarını esaslı 
şekilde değiştirmiş bulunmakta
dır. Komisyon orta mektep ve 
liselerdeki saat programlarının 
aynı sistemde olmasını faydalı 

görmüştür. Yalnı1 iklim, mev
sim, nakil vasıtaları gibi bazı 
mevzii sebeplerle bu saatlerin 
biraz ileri veya geri alınmasını 
vekaletin müsaadesini almak 
ıartiyle muvafık bulmuştur. 

Komisyon, yatnız talebe için 
bütün lise ve orta okullarda beş 
saat der& görülmek şartiyle ders 
vakitlerini 8 de başlamak ve 
12,35 de bitmek üzere tesbit 
etmiştir. Teneffüsler onar daki· 
kaya indirilmiş, buna mukabil 
üçüncü ders sonunda yani saat 
10,35 te talebeye 20 dakikalık 
teneffüs ve kahvaltı müddeti 
ayrılmıştır. Öğleden sonra ders 
olmıyacağına göre bu kabil ta· 
lebcnin 14 den 16 ya kadar tek
rar mektebe gelerek iki saat 
müzakere yapması kabul edil· 
miştir. Cumartesi gilnltri de 
sabah 8 de f başlamak ve 11, 1 O 
da bitmek üzere dört ders üze
rinden yapılan program 11,20 
deıt 12,35 e kadar bir saatlik 
bir müzakereyi de programa 
ilave etmi~tir. Bu suretle talebe 
cumartesi günleri de derslerini 
müteakip muallimlerinin neza-

Aydın Nafia Müdür
lüğünden: 
Aydın - Muğla yolunun frau· 

sız güzergahında 8 + 500 kilo

metresinde yeniden yapılacak 
demir köpıü yerinde yap ılac .l k 

2000 lira keşif bedelli sondaj 
ve kazık tecrlibesi işi açık ek· 

siltme suretile eksiitmeye kon
muştur. 

Bu işe ait keşif ve şartoamc
ler Aydın Nafıa müdürlüğünde 

görülebilir. 

Eksiltme 16/12/939 cumartesi 

günü saat 11 de Nafıa müdür
lüğü od:uın(la yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 

150 liradır. 
fstekHlerin muvakkat temioat

ları ticaret odası vesikaları ve 

Aydm vilayetinden bu iş için 
alacakla11 ehliyet vesikalarile 

yukarda yazılı gün ve saatte 
Aydın Nafıa müdürlüğü odasın-

da teşekkül edecek komisyonda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 
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reti altında bir saat müzakere 
yapacaktır. 

Çift tedrisat .yapan mektep
lerde öğleden evelki tedrisat 
8 - 12,35 olarak tesbit edilmiş 
ve üçüncü dersten sonra tale
beye 20 dakikahk bir teneffüs 
ve hafif kahvaltı zamanı ayrıl

mıştır. Tek tedrisat yapan mek
tepler gibi ~ çift tedrisat yapan 
mekteplerin sabahçı talebesi de 
aynı miktarda, aynı saatlerde 
ders görebilecektir. Akşamcı 
talebe ise 13 de başlıyacak ve 
dersler 17,35 te bitecektir. Bu 
talebeye de üçüncn dersi müte
akip, yani saat 15,35 ten 15,55 e 
kadar 20 dakikalık bir teneffüs 
ve hafif .kahvaltı müddeti ve
rilmiştir. Komisyon, çift tedri· 
satta cumartesi günlerindeki 
ders saatlerini kırkar dakikaya 
indirmiştir. Cumartesi günleri 
sabahçılar 8 de ilk derse gire
cekler ve 10,20 de üçüncü ders 
ten çıkacaklardır. Akşamcılar 
isz 10,30 da ilk derse girecek
ler ve 12,SO de son dersten çı· 

kacaklar4ır. 

Komisyon, mektep ve aile teş · 
riki mesaisinin ehemmiyetle ü
zerinde durmuş ve bilhassa ya
tısız talebe ile çift tedrisata ta
bi çocukların 24 saatlerini nasıl 
geçirmeleri lizımgeldiğini bir 
programla tesbit etmiştir. Ko· 
misyon, talebenin tagaddisi işiy· 
le de meşgul olmuş, ve raporu
nun sonunda yatısız talebe için 
bir tagaddi listesi yapmakla be 
raber bu talebenin tagaddi tarz
larına dair muallimler tarafın
dan bir sual cetveli vasıtasiyle 
tetkikler yaptırmanın faydalı 

olacağı mütaleasında bulunmuş
tur. 

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

Kuşadası birliğinin ihtiyacı 
için 56000 kilo sığır ve keçi 
veya koyun eti kapalı zarfla 
~ksiltmeyc konmuştur. Hangisi 
ucuz olursa o c ins etin ihalesi 
yapılacakbr. Bu üç ciıı s ete her 
talip tarafından bir zarf içeri
sinde olmak üzere her üçünede 
ayrı ayrı fiyat teklif edilebilir. 
İlıale 14 birincikanun 939 per 
şembe günü saat 15 de Aydıc
da askeri satın alma komisyo
nunda 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. 

Şartnamesi Aydında ve Kuş · 
adasında askeri komigyonlarda 
ğörülebilir. Taliplerin teklif mek· 
tuplarını kanuni vesaiklerile bir 
tikte ihaleden bir saat ~vveline 
kadar makbuz mukabilinde ko-
misyona verilmesi. 

25 30 5 9 (104) 
: ........................................................ : 
ı AYDINDA: ı 
ı --- ı 

I Ankara Palas 1 ! Memleketin en ucuz en temiz en rahat en konförlü otelidir. i 
ı Hükümet caddesinde Aydoğdu mağazası üzerinde : 
: ........................................................ : 

8 • t pis insanların başında, 
1 ·vücudunda ve elbisesin-

de bulunan kanatsız bir böcek
tir. 

Bit her kesin bildiği ve. tanı
dığı 1 lekeH humma, hummayı 
racia gibi hastalıkları insandan 
insana geçiren ara hayvanıdır. 

Bitin firavuolar zamanında 
bile olduğu piramitlerin içinde 
elbiselerle beraber kükürt tozu 
bulunmasından anlaşılıyor. 

Bit, hastalık geçirdiği bilin
mezden evet bile bütün dünya
da pislik ve ayıp sayılırdı. Mek ' 
teplerde bitli çocuklara, kahve
hane, gazino ve umumi yerler· 
de bitli insanlara kimse yanaş
masını istemezdi. 

İki cins bit vardır. 1 (oaı bi
ti), 2 (ten biU}. 
Baı biti teo bitinden daha 

kuçük ve rengi daha esmer ve 
siyabımtıraktır. Ten biti ise da 
ha büyük ve rengi de açıktır. 
· Baş biti: Çok defa saçlarda, 
bazaa d t bıyık sakal ve kaşlar
da bu)uour. 

Ten biti: Koltuk altında, iç 
çamaşırl arın vücnde değen yü
zünde ve dikiş yerlerinde bulu· , 

Bitli çamaşırlar sabunlu ve 
sodalı sularda kaynatmakla ve-
ya etüv buğu sandığında bua
k,lmakla temizlenebilir. 

Bit ayaklarındaki çengeller l 
ile elbise ipliklerini kavradığı 
için elbiseleri silkmekle düşmez 

1 
bunlar ancak teker teker öldür 
mek veya kaynatmak ile yok 
edilebHir. 1 

Bitlenmemek için ne 
yapmalı ? 

Mektep, kışla, hapisane,Jab
rika han gibi kalabalık yerler
de bir arada çahşan ve yaşayan 
halk kitleleri arasında bit çabu 
cak intişar edebilir. Buna karşı . 
yapılacak tedbir sık sık bit yok j 
Jamasıdır. 

Bit yoklaması baş ve vücutta 
ve el bis • lerde yapılır. · Bitli bu
lunanlar derhal ayrılmalı ve ge 
reken fenni temizlik yapılmalı· 
dır. ı 

Bit insanlara çok tehlikeli f 
olan Lekeli humma, Hummayi l 
Racia gibi bulaşık badalıkları f 
geçirir. 

Bit insan kanı ile yaşadığı 
için bu hastalıklara tutulmuş ' f 

C.UMARTESİ 25/11/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 

13.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

13.35 Ajans ve metcc:oloji 
haberleri. 

19.15 Türk müziği 
Halk türküleri ve halk oyun 

havaları 

Okuyanlar: Azize Tözem, Mil 
zeyyen Senar, Mahmut Kandaş 

Çalan : Sadi Yaver Ataman 
( Kaşık, darbuka ve saz) 

14.30 Müzik ( Riyaseticumbur 
bandosu: Şef İhsan Künçer 

1 - Paul Lincke : Marş 
2 - G. Pares : Kapris 
3 - Vincent Wallace: Mari · 

tana uvertürü 
4 - Paul Vidnl: La Burgon

de operasından bale No. 2 
5 - Glazounow: Stenka Ra· 

zine - Senfonik parça · 
15.15-15.30 Müzik (Dans mü 

ziği Pi.) 
18 00 Program. 
18,05 Menıleket si!at ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
nur. 

Bit vücudda sıcak yerleri se · 
ver. Saç ve kılların dibine ya
kın yerlt rde ve iç çamaşırın 

sıcak ve tene bitişik olan yer- ' 
lerirıde bulunur. İç çamaşirların 
yünlü ve pamuklusunu sever. 
İpekliden hoşlanmaz, fakat yüo 1 

lü ve J><ımuklu bulamazsa zora
ki ipek çamaşır üzerinde de ya 
şar ve yumurtlar. 

hastaların kanını emerek ! bunu 
diğer sağlam insanlara bulaştı · J 
rırlar. Büyük harp zamanında 
orduda ve halkta parasızhk ve f 18.25 Müzik ( Radyo caz or-
ssbuosuzluktan temizliğe dikkat 
edilmediği ve ~ık sık yıkanıla

Bitler sirkeleyerek ürek ve 
döllerini çoğaltırlar. Sirkelerin 
(yumurtalarını) koluçka devrin· 
de sıcak tutmak için yine kol
tuk altı ve saçların dibini veya 
sıcak olan iç çamaşırların kö · 
şeleri gibi yerleri seçerler. 

Bir bitin ömrü 1-1,5 ay ka· 
dar sürer. Bu müddet zarfında 
dişi bit, bir kaç defa yumurtla· 
dığı için dişi bitin ö n ründe 
250 - 300 döl verdiği kolayca 
anlaşılır. 

Bit yumurtalarının etrafrnda 
(kitin) denilen bir tabaka var
dır. Bu tabaka gayet dayanıklı 
olup su, sabun ve soğuktan 
müteessir olmaz. Bit s .rkeleri 
işte bu tabaka vastasile kıllara 
ve elbiselere ve iç çamaşırlara 
iyice yapışırlar. Bit s;r~ eteri 
otur olmaz şeylerden müteessir 
olmazlar, 

Biti öldıirmek kadar sirkeleri 
de yok etmek mühimdir. Sirke 
on gün zarfında açılıp yeniden 
bit olabildiğ; ne göre bitten kur 
tulmak için sirkeleride temizle
mek ve öldürmek lazımdır. · 

Bit sirkeleri nasıl 
öldürülecek ? 

Baştaki bit sirkelerini öldür
mek için bildihimiz turşu sirke-
sine karıştırılan süblime ( Aksül
men) mahlulü ile saçların ve 
kılların dibini ıslatmak ve sık 
iğne tarakla taramak lazımdır. 

Bundan başka yarısı binde bir 
süblime mablulü, yarısı gazyağı 
(petrol) ile saçları ısla tarak 
hem bitler ve hemde sirkeler 
yok edilebilir. 

Baş bitlenir ise saçları dibin · 
den kestirmek, vücut bitlenir 
ise koltuk altı ve diğer kılları 
traş etmek lazımdır. 

• kestrası ) 

' nıAdığı için çok bit vardı ve bir 
çok memleketlerde olduğu gibi 
lekeli humma (ordu Humması} 
salgıoı ol~uş ve bu sebeple bir f 
çok insanlar yok yere ölmüşln- ~ 
di. 

19.00 Türk müziği (Geçit kon 
seri) 14 okuyucu sıra ile 

İdare eden - Meut Cemil 
20.00 Konuşma 
20.15 Türk müziği 
Müzik Folk Lor'umuza ait nü 

muneler Sadi Ya ver Ataman 
· 20 30 Türk müziği ( Karışık 

program) 
Çalanlar : Hakin Derman, Şe 

Bilyilk harbde yalnız sırbist~n 
ordusunda lekeli humma 150000 
eri öldürdüğiine göre bu hasta
lığın tehlikesi ve fenalığı göze 
çarpar, Lekeli hummayı insan
lara geçiren yalnız bit olduğun 
dan her kc"in bitten sakmması 
ve bitlenmemesi gerekt·r. 

rif İçli, Hasan Gür, Hamdi Tok 
İ ay, Basri Üfler 
İ 21.00 MJzik (Küçük orkestra 
• Şef Necip Aşkın) Kış mevsiminde her yeı de 

toplu yaşama ve kalabalık olur 
Bir taraftan da yıkanma, çama
şır değirtirme gibi temizlik ted j 
birleri seyrekleşir, bu suretle f 
pek kolay ve çabuk bitlenilir. ı, 
Haftada bir defa · yıkanmayı, 
çamaşırları sık sık değiştirmeyi 

adet edioenlerde bit az görti-
lüş veya biç görünmez. I 

Bit yeğitte bulunmaz, ancak 
pis olan, sağlığını korumayan 
kimselerde bulunur. 

Lekeli humma ve bummayı 
racia hastalıklarını insanlara 
geçiren ve sağlık düşmanı olan 

1 bitten sakınınız ve temizlenioiz. 

Aydın \•ilayet daimi 
encümeninden: 

4347 lira 15 kuruş keşif be
delli Söke - Bağarası yolunun 
mendres köprüsünden yani o+ 
633, 73 - 1 + -430.25 kilometre- l 
leri arasının tesviyei türabiyesi ı• 
açık eksiltme suretile eksiltme
ye konmuştur. 

Eksiltme 14/12/939 perşenbe 
günü saat 16 da Yilayet daimi 
eccümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif ve şartname 
ler Nafia müdürlüğünde görü
lebilir. 

Muvakkat t Emiaat miktarı 327 
liradır. 

İsteklilerin bu iş için Aydın 
vilayetinden alacakları ehliyet 
vesikaları ve muvakkat teminat
ı rile yukarda yazılı gün ve sa-
atte vilayet daimi encümeninde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

25 1 6 10 (110) 

1 - Clemens Schmalstich : 
Küpidon ve Pşişe aşk hikayeleri 

a) Y.-klaşma 
b) Aşk valsı 
c) Başbaşa 
d) Gezinti 
e) Ksvgacıhk ve barıŞma 
2 - Hanns Löhr:Düğün marşı 
3 - Wılli Lautenscblager 

Yıldızlara doğru 

4 - Raff : Kavatın 
5 - Kundage Riisager : Bir 

entermezzo 
6 - Benjamin Kodard: Ninni 
7 - Bernbard Kutsch : İ:1pan 

yol kaprisi 
8 - Ziebrer : Der Scbtmeis

ter operetinin valsı 

22.00 Memleket saat ayarı 

ajans haberleri, ziraat, haberleri 
22.15 Konuşma (Ecnebi dıl

lerde) 
22 45 Mjzik (Cazband • Pl) 
23.25·23.30 Yarınki program 

ve kapanış 

. ·--·- Abone teraiti ........ : 
İ Yıllığı her yer için 6 lira. l 
ı Altı aylırı 3 liradır. ; 

3 aylığı 150 kuruştur. ! 
idare yeri: Aydında C. H. ~ 

P. Buımevi. : 
wazeteye ait yazılar lçia ~ 

yazı işleri müdürlüfüne, ilan- f 
lar için idar; müdürlü~Ün• ! 
'1tÜrılru.t •dilm"Hdir. ~ . .. ···<····· ................................ ... . 

1mtlyaz •<thlbl ve Umuınt Netrlyııt j 
Mlldürü ı f.teın Mendre. 

Baıuldıılt Y"' 
C H P Bu1mevl 


