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İnhis · rla 
• 

B. N. Menemencioğlunun! Güm ·ük ve 
riyasetindeki hey timiz Vekilim· zi se ha e ı , 
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İngilterede ikametleri müddetince İn
giliz hükümetinin misafiri olacaklar 

Londra, 29 - B. Numan Me
nemenci oğlunun riyasetindeki 
Türk heyeti Londraya muvasa· 
lat etmiştir. 

Heyet Manş sahillerinde bir 
limana çıkmışlar ve bir çok ze
vat tarafmdan karşılanarak e
kspresle Londraya hareket · et
miılerdir. 

B. Nwsıan Menemeocioğlu Vi~ 
torya iıtaıyooanda hariciye na· 
zırı ve ticaret nazırı adlarına 

Hudu 

selamlanmışhw. 

Heyet azaıı İngiltere de ika · 
metleri müddetince İngiltere bü 
kümelinin misafiri olacaklard ır. 

Lonclr~, 29 - Dün gece bu
raya gelen Türkiye Cumhuriyeti 
Hariciye Vekaleti genel sekre
teri Türk ticaret V'! ekonomi 
heyeti reisi B. Numan Mene
mencioğlu hariciye nazırı Hali
faks ile hariciye müsteşarı ta
rafından kabul edilmiştir. a .a. 

hadisesi 
• 
1 

Raif Karadeniz Gazi antepte ! 
coş un tezahür .. tla karşı and1 1 

B. 

Gaziantep, 29 - Şark vıla
yetlerinde bir tefkik seyahati 
yapmakta olan Gumrük ve İn-

hisarlar vekili Raif Karadeaiz 
refakatfode muhafız umum ko· 

mutanı olduğu halde dün Gazi 
antebe gelmiştir. 

B. Raif Karadeniz şehre 30 
kilometre mesefede vilayet er
kanı, parti, belediye ve ticaret 
odası tız .-ı sı tarafından istikbal 
edilmiş ve şehir medhalinde as 

D. ili ye 

keri ve mt lki erkan ile mek
tepliler ve ka labalık bir halk 
tarafından karşılanmış ve şe

refıerfoe büyük bir ziyafet ve
rilrr_ ;ştir. 

Gümriik t"e İnhisarlar vekili
miz ıevah tlHinde KHise de uğ 

, ramış ve bir g :jn kalaret k veka· 

!eti alakadar eden işler üıe 

ri nde tetkikatta bulunmuş ve 
' memurlara direktifler vermi~ler-

dir. a. a. 

Sovyetlerle Finlandiyalılar arasında 
büyük bir gerginlik husule getirdi 

l Mersinde büyük merasimle karş laddı ' 

Moskova radyosunun verdiği bir habere göre 
hudut rnuhafaza kıtaatı takıviye edilmiş 

Paris, 29 -· Havas ajansı Moskova ve Helsinkideo şu ba-
Moskovadan bildiriyor : berleri vermektedir. 

Moskova radyosu Fin - Sovyet Moskovadaki Fio 'nndiya ma-
bududuoda Finlilerin tahrikata bafili Sovyetlerio notasının ul-
teveuül ettiklerini dün gece timatom mahiyetinde olmadığını 
yarısı haber vermiştir. söylemekte iselerde diplomasi 

28 teşrinsani saat 17 de iki mahafiJ, Sovyetler t rafından 
tehir arasında beş Finlandiya ademi tecavüz paktının fesh e-
askeri bir Sovyet müfnzesine dilmesi telaş uyandıracak mabi-
ateş açmıştır. Finlandiya asker· yette olduğunu söylemektedirler. 
lerinio ta.brik hareketi netice!liade Rusya • Ftnland ya ademi te-
üçü tevkif edilıniş 2 tüfenk .ve cavüz paktı ,üç sene için imza 
bir rüvelver 111üsadere edilmiştir. edilmiş ve her iki senede zım-
~ningrad garnizonu Vidicki- nen temdit edilmiş olduğu ve 

den iki top ahldığını ve hudc- feshinden altı ay evel bildiril-
du <- eçnıek teşebbüsünde bulu· mek mecburiyeti olduğu tebarüz 
nan Fialandiya askerine karşı ettirilmektedir. 
Sovyet kıta.sa tarafından mitral- Finlandiya hükümeti devriye 
yöz ateıi açıldığını ve püskür:· kıtaatınıo huduttan ge!İ çekil-
tüldüğünü bildirmektedir. mesini emretmiştir. 

Moskova radyosu, hudut mu· Rusların ademi tecavüz paktı-
bafu kıta~tıııın takviye edildi- nı fesh eden lnot;.sına Finljln 
ğini bildiriyor. Moskova saatile diya tar..,fından verilen ceva ın 
saat 21,30 da spiker, Sovyet muhteviyatı bilinmemckteoir. 
milletioin sabrı tükenmiştir. Sovyetler hudutta yeniden J 
Sovyet milletinin Kızıl orduya müsademe olduğunu bildirmekte 1 
itimadı vardır demiştir. a. a. iselcrtde bu haber Finliler ta- j 

Paris, 29 - Havas rafıad~n tekzip ~dilmektedir. 1 
~~~~-~~~~~ 1 

Roman~a başvekilii İngiliz tayyareleri 1 

Radyoda hükümetin prog-, Holkom adasındal<i deniz 1 

ramını izah etti tayyare Üssüne hücum 1 
Bükreş, 29 - Baş1ekil Tata· 1 ettiJer ' 

Londra, 29 - Ojjn ıngiliz av-
re,ko radyoda hükümetin prog- ı 

ramı hakkında beyanatta bulun 1 

muş ,ve harbın ylllnız muharip- cı tayyareleri H olkom adsı-ın
ler için değil harp dışında kal- 1 daki tayy re üşsüne bir baskın 
mış memleketlerde hasıl ettiği 
zorlukları anlatmış ve Romao
yanm bitaraf kaldığını bildire· 
rek Romanya ancak kendi mu
kadderatı için dövüşecektir de-

yapmışlar ve kızakta bulunı\D 

3 deniz tayyaresine bücuoa et-

mişlerdir Bu mesafe gidiş \ ve 
dönüş 600 mildir. Hücum ve av-

miştir· det esoesında Alm"3n t yyare· 
Bay: T,ataresko, dahili itlerle leri görülınemi,tir. İngiliz tay· 

ve ilıtikir:la mücadele ve milli 
müdafaa işkri hakkında da uzun yare!erioin hep'~ salime o üsle-
beyanatt• bulunmuştur. rine dönmüşlerdir. a. a. 

Mersin, 29 - o.,biliye veki
limiz Faik Öztrak refakatlerin· 
de vekiile~ müsteşar muavini ve 

hususi kalem müdürü olduğu 
halde dün Adanadan Mersine 
gelmiştir. r 

Vilayet hududundR vali, parti 
reisi ve jandarma alay komuta· 
nı tarafından karşılanan Dl hi
liye vekili Faik Öztrak Lir müd 
det Tarsusta kalarak hükümet, 
belediye, parti ve halkevile ilk 
ve ortaokutlarını. uarinciye fi
danlığını gezmiş ve htikümd 
erkaniyle görüşmüştür. 

B. Faik Öztrak Mersin ista!'
yonunda devair müdiranı, bele
diye, parti, balkevi, adliyt' , ma-

• 

lngiliz tayya-rele ri 
Bir Alman tayyaresini 

düşürdüler 

Londra, 29 - Bugün İngilte 
renin şima li şarki sahi lerinde 
bir Alınan tayyaresi İngiliz avcı 
tayyaresi tarafrndan düşürül

mü1tür. 

Sahilde toplacan kalabalık bir 
halk kütlesi muharebeyi soğuk 

kanlılı~ la seyretmişlerdir. 

Alman - Sovyet 
anlaşması 

Seriinin istediği gibi in
kişaf etmiyor 

P eris, 29 - Amst r damdap 
Ha,•as ajansıoa bildiriliyor : 

Alman - Sovyet anlaşması Ber
liniu istediği şekilde tekamül 

gösterememektedir. .Müzakere· 
lerin ve tatbikatının ynva~lığı 

inkisnr uynndJrmalttadır. Başhu 
mandanlık çvk bedbindir. Sıma· 

yi muhitiode sabırsızlık hüküm 
.sürmektedir. a. a. 

liye erkioiyle fabrilcal~r müdür
le. i, muallimler ve kesif bir halk 
kütlesi tarafından karşılanmıştır 
Asker ve pol ıs kıtaları selam 
resmini ifa etmiştir. 

Bir kız talebe D.ıhil i ye veki
line bir buket takdim dm'ş ve 
ho, geldiniz demiştir. 

B. Faik ÖLtrak, halkın sami
mi tezal.ürah :.ırasında hükümet 
kooağına gitmiş ve bir müddet 
İ!'tir-hatten solla bPlediye, balk 
partisini, alay garnizonunu, mem 
leket hAstancsıni ve halkevioi 
1iyaret etmiş ve belediye tara· 
fından ticaret klübünde şeref
leri:ıe verilen 1iyafette hAzır bu 
luomuştur. a. a. 

Mecburi amelelik 

Kanunu Bohemya ve Mo
ravyada da t~tbik edilecek 

1 ---
Par is, 29 - Berlinden alın nn 

bir habere gör!!, mecburi ame-
' lelik kanunu, görülen lüzum ü

zerine birirıci kanundan itibaren 
Bohemya ve M·ıravyay" da teş
mil edilecektir. 

Hasta ve bük i.i met adamları 
bund .. n maaf t Jtulacsktır. 

~-.;... 

Sovy !tle in 
Londra elçisi Lord Ha

lifaksl~ görüştü 
L~mdra, 29 - Sovyetlerin 

Londra elçisi k ncii arzusile dün 
hariciye nazırı Lord Halifaksla 
görüşmüştür. Ru görüşmede iki 
memleket aı:asındald ıneselelerle 
son Finl ndiya hadisesinin gö· 
rüşüldüğü tahmin ed ı l aıektedir. 

• -6'<; . 

Mısır - Romanya 
Arasında eşya müb delesi 

Kahire , 29 - İrur.alanau bir 
aol şmaya gö te Romanyn hü
kümcti petrol ve tahtaya mu
kabil Munrdan pamuk ve pirinç 
alacakh r . 

Sayısı : 100 Para 

C. H. P. Kongreleri 
Aydının Cumburi)et ve Zafer 

mefruz nahiyelerinirı koogreleri 
dün akşam Halk~vi !'alonunda 
toplandı. Her iki nahiye kon
gresiuin tevhiden y"pılması ka· 
bul edilere k koogre rei sliğiqe 
delcgeleıdeıı ve vilayet id .re 
heyeti azasından Ahmet Emin 
Arkayn seçildi 

Çalışın a ı aporlariyle hesap 
hülasalnrı ve 940 senesi bütçe
leri okunarak kabul edildikten 
sonra ocak kongrelt:rinden ge
len dıle~lerin konuşulmasına 

başlandı. Vi ayeti, belediyeyi, 
evkafı vesair devlet makamla
rını aJakalandıran dilekler sıra 
ile okundu. Bunlar üzerinde mu 
rabbaslar fikir ve mütalAalarını 
izah ettiler. Bunlara bazı yeni • 
dilekler daha ili ve edilerek hep 
sinin birden kaıa kongresine 
gönderjlmesi kabul edildi. 

Yapılan idare heyt.tleri inti
habında Zafer nahiyesi idare 
heyetine Hamit Altıparma'k, 
Ahmet Atay, Ragıp Ege, Hüs
nü Konakcı, Mehmet Şevki Kö
n.ürcl: oğlu ve Cumhuriyet na
hiyesi idare heyetine de Mus
bfa Rüştü Beşlcoru, Rifat Em· 
nahır, İbsar;a Taş, Ali Sabuncu 
ve keresteci Lütfi Taşkın açık 
reyle seçildiler. 

~ -

Egede tütün 
• 

pıyasası 

Ege tütün piyasac..ının birinci 
kanuuun dördüncü pazartesi giı· 
nü açılması takarrür etmiı;tir. 

--~ 

İngilizl~r 
Harbin başlangı cından 

beri 450 bin ton eşya 
müsadere ettiler 

Loncfra , 29 - Harbin başlan 
gıcındenberi Fransız harp ge
mileri tarafından .\lmanya'ya 
gittiği sabit olan 200 biu ton 
eşya müsadere edilmiştir. logi
liz harp gemileri de 450 bin ton 
Alm~ n mPlı zaptetmişlerdir. 

Harbin başlangıcından ikinci 
teşrinin yir mi beşine kadar ba
tınlan ticaret gemileri şunlar
dır. 

İo~iliz gemileri 78 adet cem· 
an 288,200 ton 

Fransız gemileri 10 adet c m 
an 54, 200 ton 

Bıtaraf gemiler 43 adet cem 
en 144,600 ton 

İngiliz ticaret filosunun bü
yüklüğüne nisbeten batırılan ge 
mi pek azdır 

Açık denizlerde iki Al
man vapurunu musa

deı·e f'!ttiler 
Paris, 29 - Alman bandıralı 

6000 tonluk Firinze ve 4500 
tonluk Rantaba vapurları Fran
sız harp gemilerı tarafından 
açık deuizde mmıadere edılmiş 
ve Fransız limanlarına sevk e-
dilmiştir. a. •· 
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• • Mevsim Hastalıklarından M a IS Çocuk shali ıan 
Vilayet makamından: 

Layiha üzerinde Meclis Maliye 
tetkiklerini bitirdi 

.. . 
encumenı 

-Dünkü sayıdan devam-

Emekleyen ve evin her tara
fında sürünerek dolaşan küçük 
çocuklar bakımsızlık yüzUnden 
eline geçirdiği pis ve mikroplu 
her şeyi ağzına sokarak mikrop 
alu Jar ve bunlar mide ve ba,r
saklarına giderek çocukta ishal 
yapabilirler. İıhalli ~ocukların 
bazılarıoda hararet yükselir, 
bazılarında yüksel mu, hali ta· 
biide kalır •. Çocuk ishalinde ter 
ve sidik de azaltr. Yavrunun 
cildinin rutubeti, taraveti ve 
alantikiyeti Kaybolur~ Vücut 
porsuk kuru ve buruşuk bir 
hal alır. İsh&l devam eöip ıla
raretlendiği zaman çocuk kasek 
si haline gelir ve a<leta ölÔm 

Büyük Millet Medid encümen
leri, ruznamelerinde mevcut olan 
kanun layihalarının tetkikine 
bati mışlardır. 

Maliye eacÜm{:nİ muamele 
vergisi kanununda yapılacak ta
dillere ait layiha üzerinde tet
kiklerini bitirO:iştir. Sanayi ha 
yatımızı yakından alakadar e
den layihanın son şeklini yazı-
yoruz : 

" - 2430 sayılı ve 10 V -1934 
tarihli muamele vergisi kanunu
nun 2 inci maddesinin 3257 sa
yılı k nunla muaddel "K,, fık
rası aşağıdaki şekilde değişti · 

rilmiştir : 
K - Her türlü tuğla ve kire

mit harmanları ve fabrikaları, 
yumurta talaşı ve tomruktan 
biçilen keresteler, fırınlar ve 
ekmek fabrik'\larr, munbasıran 
muhitlerindeki çiftçilerin ve fa
kir balkın kendi ihtiyaçlara için 
getirdikleri hububatı öğütmek, 
fırınlara un ve zahire tüccarla
rına un öğütmek ve kendi he
saplarına un öğütüp satmamak 
şartiyle yel ve su ile işleyen 

eteksiz ve valssiz değirmenlerle 
muharrik kuvveti elli beygiri, 
( Elli dahil ) g çmeyen eleksiz, 
valsı;iz mo1örlü değirmenler. 

( Bu fıkra mucibince vergiden 
muaf olan değirmenlerden zati 
ihtiyaç için öğütülen unlar sa· 
tıhğa çıkarıldığı takdirde bun
lardan tic ret odalarınca ve bu· 
Junmayan yerlerde Belediyeler· 
ce tayin olunacak emsali satış 
kıymeUeri üzerinden muamele 
vergisi alaoır. Bu unların satışa 
çıkarılması ve vergilerinin t b
sili ve vergi ödenmeden satışa 
çıkarılması hallerinde tatbiki 
icap eden muameleler hakkında 
buğdayı koruma karşılığı ka
nununun muaddel 9 uncu mad
de!inio "B,, fıkrası hükmü ay
nen cari olur). Ayni kanunun 
9 uncu maddesine ~pğıdnki 
büküm eklenmiştir : 

veya mües!ese1er dahi ayrıca 

gösterilmek VP. altı ay içinde 
varidat idaresine ibraz oluna· 
cak gümrük vesıkasile keyfiyet 
tevsik olunmak şartile sınai 

müesseseler bu madde hükmün 
den istifade ederler. 

Ancak bu madde mucibince 
ihraç edilmek üzere nakliye tez-
keresi alınan muamelatan ihraç 
edildiği alh :ly içinde gümrük 
vesikasile tevsık olunmadığı 
takdirde, muamelatın nakliye 
tezkeresi verdiği sırada tahak
kuk ettirilerek tecil edilmiş 
olan vergigisi yüzde on z ı. mla 
tahsil olunur. Şu kadarki, nak
liye tezkeresinin verildiği tarih
ten itibaren bir buçuk ay zar
fında nakliye tezkeresinde ma
muliittan bir kısmının veya ta
mammın ihracından vazgrçil
diği yazı ile varidat dairesiue 
bildirildiği takdirde bu zam tat-
bik olunamaz. Bu mam~lat ih
bar tarihine l<adar memleket 
içinde satılmış ise, satıldığı ayın 
beyannamesine idbal olunur. 
Bununla beraber bey nname 
ile ihraç edeceklerini bildir>iik
leri malfnrı, mali yıl içinde ih-
raca muvaffak olanları, ihraç i 
keyfiyeti maliye vekaletince ya 

pı1acak talimatname esasları da
hilinde isbat edilmek şartile, 
alınan vergi iade olunur. Bu a 

kanunun meriyete girdiği tarih- E 

te, kanun hilkmiioe göre mnk- ! 
tuiyeti isteyip istemediklerini 

~ 

bildrmeleri bir defaya mahsus ! 
olmak ilzere kanunun birinci 
maddesinde yazıh değirmenlere 
varidat dairesince yaz! ile teb
liğ olunur. Bu te:>liğ taribioden 
itibaren bir ay içinde maktuiyet 
usulünü istemediklerini bildir
miyenler hakkmda maktuiyet j' 
usulü tatbik olunur. Bu kanun-
la vergiden istisna edilen mu
harrik kuvveti haiz tuğla ve 5 
kiremid fabrikaları kanunun l 
meriyeti tarihine kadar gerek 
peşin ve gerek veresiye ı1vrdi-

çehresinde gÖrülür. 

Korunma .Je tedavi 
Ba.ş1ıcaa ko~unma çaresi ço: 

cuğa annesinin meme verm~si 

ve sıc'ak mev!İmlerde snğ1ık 

yollarife bakmas~dır. 
Çocııfa" ~noe sühi vermek 

. k~ 11 1 s ' ... 
ım anı o amazııa; üt c.nvnın 

hastalıklı olmamasına, sütün ço
cuğa uygun gelmesine dikkat 
etmek laz ı mdır. 

Sütanne bu,unmaôığı tal<dir· 
de; ine!< sütü verilecekııe ana 
s
1
ütune yakın bir terki~de su

landırılmak, yağlı ve fazla şe
l<erli olmamasına dikkat etmek 
ve her defasında taze taze kay
oalıp verilmek lazımdır. 
Çocuğa kutu ve toz sütlerden' 

verilecekse doktorun tarifı üze· 
rine her defasında taze taze 
hazırlayıp . kaynatmak ve temiz 

~ . . 
şişe ve emzikle vermeK i~ap 

Ç RŞAMBA 29/11/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
~ ~ 

T. /\.' P. 31,70 m. 9465 Kc"'s . 
le komisyoncuları tarafından 
yapılmış olan satışlardan henüz s 
beyannamesi verilmemiş olan- 1 

ların beyannamelerini, kanunun ı 12.30 Program ve memleket 
ı;neriyetinden itibaren on beş saat ayan. 
gün içinde varid:ıt dairelerine • 12.35 Ajans ve meteoroloji 
vermeğe mecburdurlar. • haberleri. 

Gerek kanu~un· me;iyeti ta- 12.50 Türk müziği .. 
rihine kadar tahakkuk edib de Çalanlar: Fahire F ersafl, Re 
tahsil f!dilmemiş bulunan, ge· • fik Fersan, Vecibe. 
rek bu madde mucibince veri · Okuyan Necmi Riza Ahıskan 
lecek beyanname üzerine ta- 1 - Bestenigar peşrevi 
hkkuk ettirilecek olan vergiler, 2 - Haşim bey - Bestenigar 
2430 numaralı lcanunun bül<üm-
leri da1resinde tahsil olunur , şarkı (Kaçma mecburundün) 

Mamulatını bizzat ihraç etmi
yerek veya kendi nam1na ihrnç 
ettirmiyerek memleket dahilin
de ihracat tüccarına satan u
nai müesseselerin bu madde hük 
münden istifadeleri. mezkur ma 

mulatı satın alan ihracat tüc· 
carlarının doğrudan doğruya ih
raç etmeleri ve f!toai müessetıe. 

lerce yuk rıki fıkra hükmü da
iresinde mal müesseseden çık

madan evci verilecek beyano&
mede, mamulün hangi ihrncat 
tficcarma sahldığınm gö,teril
mesi ve mezkur fılcra mucibince 
altı ay içinde varidat dairesine 
ibraz olunacak gümrük vesika
sile keyfiyetin tevsiki şartile ! 
mümkündür. 1 

Kamun neşri tarihinden ı:;u- 3 - ~ahmut Celilettin pş. -
, teber olacaktır. Bestenigar şarkı (Eyler taham

mül) 

Başka rna nid iptidai madde- l 
lerden vücude getirilen mamu- 1 
lit, sııhibi tarafından bizzat ve ı 
ya bilvasıta ihraç olunduğu ve 
ya doğrudan doiruya ihraç e · j 
dilmek üzere bir ihracat tücca- 1 
rına satıldığı takdirde, sınai ) 
müessese tarafından çıkarılma
dan evv.el beyanname verilerek 
nakliye tez, eresi a1cnnıak ve 
bu beyann mede mali imal etti
renler ihraç edecek o lan şabıs 

Umurlu be!ediyesinden: 
Umurlu belediyesi hud~du 

dahilindeki üç mez:ırhkta yapıl-
ması takarrur eden i ınarat 
içhı içerisinde bulunan hudayı 
nabit ağaçlar köklenerek ar
tırma suretile 7/12/939 perş eo
be g "nü saat 15 te ihalei ka
tiyesi icra kılınacaktır. 

İsteklilerin şnrtnameyi gör
mek ve pey sürmek üzre bele·· 
diye encümenine müracaatları 
ilan olunur. 

23 30 3 (109) 
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im lyaı ıt:ıhlbl ve Umı.ıml Ne!Jrlynt ~ 
Uldürü 1 ctcım lı'lcndru 

Huıldı2ı ver 
C H P Basımevl 

4 - U di Cemil · Bestenigar 
şarkı (lstedinde gönlümü vardim) 

5 - Refü~ Fersan - Tanbur 
taksimi 

6 - Dede - Bestenigar çarkı 
( Ben seni sevdim s~veli ) 

7 - R ıfat bey-Sabıı zemze
me şarkı (Hayali yare değme) 

8 - Dede - Usşak şarkı (Gi t 
tide gelmeyiverdi) 

9 - Bayati saz semaisi 
13.30 14.00 Müzik ( Karışık 

prograın Pi.) 
18.00 Pı ogr~m 
18.05 Memleket saat ayarı 

ajans ve meteoroloji haberleri 
18.25 Müzik ( RaClyo c•z or

kestrası ) 

eder. 
Çocuğun yazıo gündelik ban

yosuna, üşümemesine, haddin
de:~ fazl~ elbiae giymemesine, 
kaynamış ve soğutulmuş su ve
rilmesine dikkat edersek ishal
den korunmak mümkündür. 

Bebeklerde ve kilçük çocuk
larda yazın ishal görülünce ilk 
yapılacak şey, hemen sütb ve 
mamaları vermeyip kesmektir. 
Böyle bir çocuğa sadece kay
namış ~z şekerli sudan başka 

liaşka ;erilir, ve buna icabına 
güre 24-48 saat devam edilir~ 
Su yerine biraz ıhlamur, papat-
ya çayları da verilehilr. 

Yap lan t>u ev tedavisi ile 
ishal kesilmezse "eya şiddt:tle

, nirse bebekc mubakkak bir ço
cuk hastalıkları criütehassısına 
bulunm~aığı 1 

takdir<le bir dok:
tora gösterilmelidir. 

Çocuk isballerind<= memleke
timizin pek Ço~ yerlerinde açı· 
lao ç'oc~k muayene ve öakım-

l 
evlerini unutmayınız. Burada 
memleketiııiizin kıymetli çocuk 

hastalıkları mütehassısları var
dır. Bunların söyliyecekleri şe
yapınız. 

Yarının büyğü ve bugünün 
küçüklerini öldüren çok tehli-

keli hastalık da çocuk: ishal;dır. 
H er ananın bu hastalıktnn ko-

runma çarelerİtiİ bılmesi ve 
yavrular•mızın kornnmuı ve is
hal başlangıcında hemen ıyı 
etmek için tedi:>irler alınması 
lazımdır. Bu suretle yavruları

mızı korumuş v~ nüfusumuz da 
artmıf olur. 

--~ 

19.00 Konuşma. (Ziraat saati) 
19. 15 Türk müziği 
Ç lanlar: Vecibe, Cevdet Çağ 

la, R efik Fersan, Kemal Niyazi 
Seyhun. 

1 - Okuyan Mustafa Çağlar 
l - Niha·vent peşrevi 
2 - Rakım - Nihavent şerkı 

(Ne yaaao kalbime baktı) 
3 - Selabattin Pınar · Niha

vent şarkı (Hala yaşıyor) 
4 - Arif bey - Nıha\ent şar 

kı ( Söyle ned r baisi zarın) 
5 - Faiz Kapancı· Nihavent 

şarkı (Gel guzdim çamlıcaya) 
6 - Eviç türkü (Elveda dost 

deli gönül) 
2 - Okuyan Safiye Tolıay 
1 - Udi Mehmet - Hıiızam 

şarkı (Açmam açamam) 
2 - Bimen Şen- Hüzıam şar 

kı {Sukunda geçer) 
20.15 Konuşma ( Doktorun 

saati ) 
20.30 Türk müziği. ( fa"ıl he

yeti) 
21.15 Mdzik (Küçük orkestra 

Şef Necip Aşkın) 
22.00 Memleket saat ayarı 

• 
22 00 Ajans, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiynt). 

22.20 ( Küçük orkestrd - Yu-
kardaki programın devamı) 

22.35 Müzik 
23.00 Müzik (Cazband - Pl) 

23.25-23.30 Yaraoki program 
ve kapanış 

Münhal on lira maaılı vilayet 
nüfus katipliği için 6/12/939 
güoü imtihan yapılacaktır. Ka
nuni evsaf ve şeraiti haiz olan
ların Vıliyete müracaatları ilan 
olunur. 26 28 30 (113) 

Aydın 37. alay Sa. ,l\1. 
Ko. Reisliğinden : 

Kuşadası birliğinin ihtiyacı 
için 56000 kılo sığır ve keçi 
veya koyun eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Hangisi 
ucuz olursa o c·ns etin ihalesi 
yapıl cıtktır. Bu üç ci oı ete her 
talip tarafından bir zarf içeri-

. sinde olmak üzere her ilçünede 
ayra ayrı fiyat teklif edilebilir. 
İhale 14 birincikanun 939 per· 
şembe günü saat 15 de Aydın
da askeri sabn alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

Sığır etinin muhammen bedeli 
1~880 ira ve keçi etiniÔ 12880 
liradır. Koyun etinin' 22400 lira
dır. Sığır etinin ilk temicatı 966 
liradır. Koyun etinin 1680 lira
dır. Keçi etinin 966 liradır. 

Şartnamesi Aydındn ve Kuş
adasıoda askeri koıni!'yonlarda 
ğörülebilir. Taliplerin teklif mek-

. tuplarını kanu l'ı i vesaiklerile bir 
likte ihaleden bir saa t evveline 
kadar makbuz mukabilinde ko
misyona verilmesi. 

25 30 5 9 (104) 

• 
Na:r.illi belediyesinden: 
12/12/939 tarihine rastlayan 

salı günü saat 14 de Nazilli be
lediye ibnle encümeninde eksilt 
me komisyon odacıoda ( 42318) 
lira 84 kuruş bedeli keşifli Na
fia vekaletince musaddak N zilli 
kasabası elektrik şebeke ve 

traosfarmatör ve tesi!lah 2490 
sayılı kanon hükümlerine göre 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konmuştur. 

Muvskkat teminat miktarı 3173 
lira 91 kuruştur: 

Fenni şartnameleri, proje, ke· 
şif hülasası ile !:>una mütefer~ri 
diğer evrak 6 lira mukabilinde 
Nazilli belediyesinden alınabilir. 

İste1dilerin teklif mektuph\rı 
in az 30 bin liralık bu işe ben
zer iş yaptıklarına dair nafıa 
idaresinden a1mıŞ olduğu vesi· 
katara istinaden ihale taribiı:ı:: 
den 8 gün evvel alınmış ehliyet 
ve 939 yılın;ı ait ticare oda11 
vesikalarını hl\vİ za1flarını 12/ 
12/939 salı güııO' saat 14 de 
kadar NaziJi belediye encüme
nine gelmeleri lazımdır. 

29 15 30 8 (71) 

Aydın Vilayett Def
terdarlığından: 

Muhtelif seneler kazanç ver
gisinden hazineye 303 lira 7 
kuruş borcu olan Ham mcı Ali 
oğlu Şükrü Çetinin Aydının 
köprülü mahallesinde onda ilç 
hissesine mutasarrıf bıılunduğu 

paşa hamamı namile maruf ha
mamdaki hi ~ sesi bo cuo temini 
tahsili için tahsili emval kanu
nu bOkümlerioe tevfik n 30/11/ 
939 tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle satılığa çıkarılmıştır. 

lık ibalesi 20 birinci kanun 
939 çarşamba günü saat 15 de 
ve kat'i ihalesi de 2 ikicci ka
nun 940 salı sal günü saat 15 
de vilayet idare heyetinde icra 
kihnacaktır. Almak istiyeolerin 
idare heyetine müracaatlara. 

(121) 


