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Rus Japon İhtilafı Nevyork dünya 
sergisi 

30 Nisan 1939 da açılacak 
olan Nevyork dünya sergisin· 
de Türk Pavyonlarının mem
lekete maddi, manevi en fay
dalı şekilde tertibi yolundaki 
hazırlıklar bu günierde en sıkı 
-devresine girmiş bulunyor. 

Vekiller heyeti kararile ku
rulmuş olan vekaletler arası 

komisyon Genel kurmay mü
messilinin de iştirakile toplan-
tılarına ve çalışmalarına de
vam etmektedir. Hemen bü
tün dünya memleketlerindeki 
hazırlıklar istisnai bir fırsat 
telakkı edilen bu sergiden 
azami istifade çarelerinin a
randığını göstermektedir. 

Bu arada memleketimizi en 
iyi şekildilde temsil etmek 

· elbirliği ile çahşmağı istihdaf 
ettiğinden ve hele vakitte 
pek dar olduğundan alakadar 
bütün daire, müessese ve te
şekküller bu saheda seferber 
olmuş gibidir. 

Sergide Amerika hükfuneti 
tarafından resmen verilmiş 

olan pavyonumuza ilave ola· 
rak ayrıca bir "Sitetürk,, te
aiıi takarür etmiş ve yine 
malüm olduğu üzere 24 Tem
muz 1939 un Türk günü 
olarak kutlulanması mukarrer 
bulunmuştur. 

Resmi pavyonun dahili de
'karasyonu için açılmış olan 
müsabakanın neticesi bu giio
lerde alınacakbr. Bu müsaba
kada takip edilen gaye geniş 
mikyasta bir sanatkar kitlesi
ni mevzu üzerinde harekete 
geçirmek ve heyeti umumiye
si itibarile muvaffakiyeti gö
rülmemiş eserlerin dahi cazip 
ve maksada uygun buluşları 
ihtiva ettikleri takdirde bun
lardan da faydalanmağı gö
zetmektedir. Bu itibarla mü
aabaka ile bu veya şu sanat 
müessese, teşekkül ve zümre 
veya mektepten ziyade k~n-
disine mevzu üzerinde 
kabiliyet gören bütün 
~anatkirlara hitap edilmiştir. 

Resmi pavyonda kültür ta
-rihimizin, milli .zevk vaziyeti· 
mizin. memleketimizin gerek 
.tarih, gerek tabiat bakımıo
"tlan cazibesini gösterek tu-
1littik imklnln ttbauiiz etti
ırileceği füphesizdir. . ne.... 2 inci Hyfad• 

- - -Diploması yoluyla halledilecek _____ ...... ___ _ 
Tokyo 6 - Royter ajansın· j mutabık kalmış oldukları su· 

dan ı retinde gösterilmektedir. 
Perşenbe günü Japon sefi- Tokyo 6 - Sovyet kıtaatı 

rile Sovyet hariciye komiseri sabahleyin tekrar Japon mev-
Litvinof ararasındaki görüş- zilerine taarruz etmişlerdir. 
meler hak~ında Japon hari-
ciye bürosu tarafından neşir Taarruz eden kuvvet 50 tan· 
edilen tebliğde meselenin mus- kın himayesinde bir piyade 
lihane bir surette halli için taborudır. 
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U z a~ Şarkta Harp 
Çinliler iki Japon müfrezesini imha 

ettiler 
Hankoog 6 - Yançenin 

ıimalinde Çin piyadeleri iki 
Japon müfrezesini imha et
mişlerdir. Bu müsademede bir 

Japon yüzbaşısı da telef olmuş· 
tur. Çin kuvvetleri pazardan 
beri Hankongun şarkında 
Yensayda Japon mevziine 
karşı taarruzda bulunmakta
darlar. 

Belletenin ikinci 
sayısı çıktı 

İstanbul, 6 - Türk dili 
tetkik cemiyetinden: 

Türk dili tetkik cemiyeti 
tarafından neşredilmekte olan 
Belletenin ikinci sayısı çık
mışbr. Bu sayıda dil kurulta· 
yının ve dil teorisinin tezleri 
vardır. Belletenin satış yeri 
İstanbul Ankara caddesi Türk 
kitapçılığı limtet şirketidir. 

Nevyorhtan irllin
daya uçan tayyareci 

Nevyok 6 - Nevyorktan 
bir ha'lllede İrland9ya geçen 
tayyareci Doğlas halkın fev-
kalade nümayişleri esnasında 

karnından yarahlodığından do
layı doktorların israrile yatak
ta yatmaktadır. 

Mamafih Doğlas nümayiş

lerden başka resmi kabüllere 
gidebilecektir. Pilot vesikası
nın iptali müddeti geımiı ol
duğundan tekrar uçmasına 
müsaade verilmiıtir. 

Bin Japon askeri telef edil
miştir. Bu mıntakaya Japon-
lar tarafından mühim miktar
da takviye kıtaatı gönderil-

diği haber alınmıştır. Geçen
lerde Hakovda Çin tayyare· 
leri tarafından kullanılamıya

cak derecede tahrip edilen 
iki Japon muhribi tamir için 
Şanghaya gönderilmiştir. 

Sinobda 
Faydalı yağmurlar 

Sinop 6 (A.A]- Bugün sa
baha karşı buraya ve etrafa 
tufan gibi yağmur yağmış ve 
yıldırımlar düşmüştür. İki ay
dır devam eden kuraklıktan 
müteessir olmağa başlıyan 
Mısır ve tütünler bu yağmur
lardan çok faydalanmışdır. -···-Miralay Bek 
Oslodan avdet etti 

Berlio 6 - Polonya hari
ciye nazırı miralay Bek Os-
lodan buraya gelmiştir. B. Bek 
derhal Polonya sefaretine 
gitmiş ve 23,30 da Varşovaya 
hareket etmiştir. -·-Japon tayyareleri 
Hanhoeyi bonıbard
man etti 

Hankoe 6 [ A. A. ( -
50 tayyareden miirekkep bir 
Japon tayyare filosu Honkeo 
tayyare meydanını ve civarını 
bom bardman etmiştir, Civar
da bir kasaba ateşler içinde
dir. Facia kurbanlarının mik 
tarının çok olmasından endişe 
edilmektedir. 

C. H. P. 
İlçeyön kurulu 

C. H. P. Merkez ilçeyön 
kiırulu dün öğleden sonra 
doktor Nafiz' Yazganın liaı
kanlığında toplanarak parti 
işleri üzerinde konuşmll§tur. 
~ 

Elektririk fiatlan 
Ucuzluyor kilovat saat 

20 kuruşa indirildi 
Belediye Daimi Encümeni 

elektrik fiatlarını yeni baştan 
tetkik ederek önümüzdeki 
Eylül ayı ıptidasından itibaren 
kilovat saatımn 20 kuruştan 
hesap edilmesine karar ver
miştir. Hayatı ucuzlatmak 
bakımından mühim bir mer
hale olan belediyemizin bu 
barannı takdirle kaydederiz. 
~ 

Evlenme töreni 
Cumhurit okulu öğretmen

lerinden ve Halkevi neşriyat 

ve kitapıvay komitası üye
lerinden Nevzad Kutbay ile 
Hastane Başhemşiresi Bayan 
Mürvetin evlenme törenleri 
dün akşam Halkevi taraça
sında ve güzide bir davetli 
kitlesi huzurunda yapılmıştı. 

Yeni evlileri tebrik eder ve. 
saadetler dileriz. 

Danzig'de 
Bir timsah halkı hey

cana düşürdü 
Varşova, 6 - Danzig şehri 

ahalisi arasında dün bir pa-
nik olmuştur. Bir canbaz kum
panyasınm timsahı kafesinden 
kaçmış ve sokaklarda koşma
mağa başlamışbr. Bu sırada 

ahali ekseriyetle deniz ban· 
yolarmda bulunmakta idi. Bir 
çok uğraşmadan sonra timsah 
ele geçirilerek kafesine koa· 
muştur. 

Varşovada 
Bir yıldırım faciası 
VarfOVa 6 - Dolin eyaleti" 

dahilinde Çorada kasabasına 
düşen bir yıldırım bet kişiyi 
öldümll.f Ye beş kifiyi yaraltı
mııtır • 



" 
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UZAKŞARKTA 
• 

Sovyetler ve Japonya 
iki devlet o;C:lusunun kuvetleri ne kadardır? --------
Hatırlardadır ki Uzakşark- manzarası tamamile değişmiş-

ta Sovyet Rusya ve Japonya tir. Bu inkilip, buralarda da-
arasında anlaşmazlık mevzu· hi beş y•llık planın tahakkuk 
ları yıllardanberi eksik olma- ettirilmiş olması mahsulüdür. 
mıştır. Sovyet Rusya, bir sal- Beş yıllık plan memleket iç-
dırmazlık pakti imzalomak lerinde bazı teahhurlarla iler-
hususunda Japonyaya bir kaç lediği halde. hükumet Siber-
defa teklifte bulunmuşsa da yada bunun hiç bir gecikmi-
bu tekJifler Tokyo hükilme- ye maruz kalmaksızın tatbikı 
tince dikkata alınmamış, ve için elinden geleni yapmıştır. 

anlaşmazlığın zahiri sebebi Vaktiyle çöl halinde olan bu-
olan şarki Çin şimendiferle- ralarda şimdi mühim maden 
rini bedeli mukabilinde Japon endüstri merkezleri kurulmuş-
yaya satmak teklifinin de aynı tur. Çelabinsk'te traktör ve 
şekilde reddini müteakıp Ja- tank fabrikaları vardır. Man-
ponya himayesinde Mançuko yitogorsk ve Kuzl'eç birinci 
imparatorluğu teşekkül etmiş sınıf kömür ve demir merkez-
ve bahse mevzu demiryollnrı teridir. 
nihayet satın alındıktan sonra Ordunun motöleştirilmesine 
iki devlet aras~danki şiddetli gelince; mesela 1936 da bir 
anlaşmazlık nisbeten ) ::. bşmış Rus neferine 7,74 buhar bey-
görünmüştü. giri kvvveti isabet etmektey-

Japon • Alman _ İtalyan iti- di. Bu ise, motörleşme bakı-
lifının imzasından sonra muh mınden, Sovyet Rusyanın en 
telif şekillerde tezahür en ziyade motörleşmiş olan 
eden bu ihtilafın, Çin_ Japon lngiltereden dahi ileri telakki 
harbinden beri ateşlenmemesine edilmesine vesile oluyordu. · 
iki tarafça da itina edildiği Müstakil uzakşark ordusu-
farzoluna bilirdi. nuo motörlü piyade ve süvari 

kuvetleri iyice tezyit edilmiş-
Son hadiseleri biliyoruz. ti. Bilhassa teknik kıtaları, 

Kırk milyon nüfuslu Mançu- yani topçu, tayyare ve tank 
konun her türlü vasıtaların-

kıtaları mebzuldür. 
dan istifade eden Japonya Mançu hududuna yakın o
karşısında Sovyet Rusya or-
dusu ne haldedir ? lan yerlerde fevkalade mo

dern, yani hava kuvvetlerinin 
Bir dergide iki sene evel bulması kabil olmıyan gizli 

intişar 'eden bir yazıyı alıyo- kaleler. toprak altında geniş 
raz. Geçen iki seneye rağ- depolar, elektrikle müteharrik 
men, görülecektir ki bu yazı- olup muharik tasarrufunu te-
nın kıymeti eksilmiş değildir. min eden müdafaa teri ibatıoı 

* 
Rusyadan Uzakşarka giden 

iki demiryolu kifayetsiz oldu
ğundan vaktile halli imkan-
sız farzedilen bir mesele 
kat'i bir kararla halle-
dilmiş ve Uzakşark kızılordo
su tamamiyle müstakil bir 
cuzütam haline getirilmiştir. 

Bu, çok mühim bir noktadır: 
Zirabu ordu memleket dahi
linden hiç bir yardım bekle
miyecek bir '\-aziyet almıştır. 
Ordunun mahallinde türlü le
vazımını temin eden kömür, 
demir ve elektrik endüslrileri 
vardır. Diğer taraftan bura
larda kolhozların iyice inkişaf 
etmiş olması mütekasif şekiide 
hayvan ve hububat yetiştire
rek ordunun gıda ihtiyacının 
karşılanmasını mümkün kıl
mıştır. 

Mezbahalar, ekmek ve gıda 
maddeleri fabrikaları yeni ku
rulmuş olduğundan en modern 
fabrikalar sayılmak lazımdır. 

Filvaki, bu son yıllarda Si
berya ve Rus Uzakşarkının 

haiz, Fraosadaki Majino hat-
nevinden istihkamlar vardır. 
Yeni inşa edilmiş olon hava 
üslerinde mevdut tayyarelerin 
sayısı izam edilecek kadar 
çoktur. 

Sahil muhafazasına gelince; 
gerek amur nehri üzerinde 
ve gerek Büyük Okyanus 
kıyılarıoda ehemmiyetli deniz 
üsleri inşa edilmiştir. 

Sinema ücretleri 
Tiyatro ve sinemalardan 

devlet ve belediyelerce alın-

makta olan damga ve tayyare 
ve belediye resimlerile darüla
ceze hissesinin miktarına ve 
sureti istifasına dair olan 
3539 sayılı kanunun beşinci 
maddede tiyatro ve sinama~ 
lardan mt.vki itibarile alına· 

eak duhuliye ücretlerinin ta
yinine belediyeri salahiyettar 
kılmış olduğundan belediye 
daimi encümeni şehrimizdeki 
park sinamasının duhuliye 
ücretlerini tesbit ederek ka-

Yeni meriyete giren 
kanun ve 

• • 
nızamnamesı 

Büyük Millet Meclisinin son 
ictima devresinde kabul ettiği 
kanunlardan mühim bir kısmı 
vilayetlere gönderilmiş bulun
maktadır. Son hafta içinde 
vilayete gen ve usulen ilan 
edilen kanunları yazıyoruz ; 

Kazanç ve1"isi kanununda 
bazı değişiklikler yapılmasına 
dair 3470 numaralı kanun, 
Adliye harç tarifesi kanununa 
ek Noter harç müteferrikası 
hakkındaki 3494 numaralı 
kanun, Türkiyede açılacak 
beynelmilel panayır ve sergi-
lerin vergi ve resimlerden 
muafiyetine dair olan 2761 
sayılı kanunun 3 ün - mad
desinin değiştirilm .::' . hakkın
daki 3508 sayılı kanun, beden 
terbiyesi hakkında 3530 sa
yılı kanun, avukatlık hakkın
da 3499 sayılı kanun, gayri 
mübadillerin istihkakların tas
fiyesine dair 3523 sayılı ka
nun, İzmir vilayeti turistik 
yollarının inşası hakkındaki 
3477 sayıh kanun, teşviki sa
nayi kanunile bu kanuna mü
zeyyel 2261 sayılı kanunun 
bazı hükümlerinin değiştiril
mesine dair 3537 sayılı kanun, 
vakıflar kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair 
3513 sayılı kanun ile 3512 
sayılı cemiyetler kanunu ve 

muamele vergisi kanununun 
bazı hükümlerini tadil ve bu 
kanuna yeniden bazı hüküm
ler ekleyen 3535 sayıJı kanun, 
3527 sayılı af kanunu, yazılı 
ve basılı kağıtların kese ka
ğıdı olarak kullanılmamasına 
dair olan 3517 sayılı kanun 
ve ölçmeler nizamuamesinin 
4 üncü, 11 inci, 12 inci ve 
on dördüncü fasıllarını de
ğiştiren 201711938 tarih ve 
219168 sayılı nizamname vila
yet makamına gelmiş ve ala
kadar dairelere tebliğ edil
miştir. 

Bir batında ilıi 
çocuk 

Meşrutiyet mahallesinde 
makinist Asım Arıcanın eşi 
evelki gün bir batında iki 
erkek evladı dünyaya getir
miştir. 

Gerek yavruların gerekse 
validelerinin sıbhatları yerin
dedir. Aileye saadet ve yav
rula ra uzun ömürler dileriz. 

rarını alakadarlara bildirmiş· 
tir. Belediyenin ittihaz etti
ği karara göre birinci mevki 
20, ikinci mevki 15, üçüncü 
mevki 10 kuruş olup asker 
ve talebe matineleri 5 kuruş
tur. 

SAYI 312 
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Nevyork dünya 
sergisi 

(Baştarafı linci sahifede) 

Muazzam sergi sahasının 
en işlek yerinde ve tam mer · 
kezinde ayrılmış olan sahada 
ise sabş için bir "Sitetürk" 
kurulacaktır. 

Bu saha evvelce " Ameri
kalılr tarafından kiraya ve
rilmiş olduğu halde sırf mem
leketimize bir cemile olmak 
i in geri alınmış ve muame
lesi ibtal edilerek Türkiyeye 
tahsis olunmuştur. ,, Burada 
halıcılık, çinicilik, kakmacılık, . 
tesbihcilik vesaire gibi sanat
larla diğer kıymetli el işi 
mamulatının satılabileği gibi 
münhasıren Türk yemeklerini 
ve içkilerini bulunduracak bir 
lokanta ve gazinonun kurul
ması da mutasavvurdur. Türk 

pavyonunun bir hususiyeti biç 
şüphe yok ki memleketimizin 
eşsiz tarih eserlerini ihtiva ede
cek olmasıdır. Kültür bakanlığı 
buhususta esaslı faaliyete geç
miştir. Seygide Amerikaya 
maden satışlarımızde yaraya
cak nümunelerinde teşhire ve 
Etibank tarafından bu sahada 
malumat verecek bir büronun 
kurulmasıda düşünülüyor. Di
ğer taraftan türk tarih ku
rumuda bu sahada üzerine 
terettüp eden vazifeyi ifa 
için faaliyete geçmiştir. 

Yazılı ve basılı 
Kağıtların kese kağıdı 
olarak kullanılmaması 

hakkında kanun 
~-

Kanun No : 3517 
Madde 1 - Yazılı ve basılı 

kitap ve defter yapraklarile 
kağıtlardan kese kağıdı ve 
torba kağıdı yapılması ve bu 
gibi kese ve torba kağıtları
nın satıcılar tarafından kulla
nılması yasakbr. 

Reklam maksadiyle veya 
mağazanın isim ve mevkiini 
göstermek üzere hususi ola
rak yaptırılan yahut neşri 
ruhsat alma ğa bağlı matbua
lar dan yapılmış bulunan kese 
ve torba kadıtları hakkmda 
yukariki fıkra hükmü tatbik 
olunmaz. 

Madde 2 - Birinci madde
deki memnuiyet hilafın hare· 
ket edenlerden tutulacak za
bıt varakaları üzerine Beledi
encümenlerinde on liraya ka· 
dar hafif pare cezası alınma
sına karar verilir. 

Madde 3 - Bu kanun neşri 
tarihinden üç ay sonra mute
berdir. 

Madde 4 - Bu kanunun 
hükmünü yürütmeğe Adliye 
ve Dahiliye vekilleri memur
dur. 
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T ürkiyede dokunan kaput 
bezlerinin yeni fiatleri 

3536 sayılı kanun ile bazı 
maddelerin istihlak vergile
riuden yapılan tadilat üzerine 
ve endüstriyel muamelatın 

nıaliye ve satış fiatların kon
trol ve tesbiti hakkındaki 
3003 sayılı kanunun birinci 
nıaddesinin verdiği salahiyete 
istinaden 51811938 tarihinden 
İtibaren meri olmak üzere 
Türkiyede dokunan ve metre 
nıurabbalbrı 125 - 300 gram 
arasındaki kaput bezi satış 
fıatlan fabrika teslimi ve 
peşin satışlar için aşağıdaki 
şe:kilde tesbit edilmiştir. 

Adana ve mersin vilayetleri da
hilinde bulnnan fabrikalar için 

tip No. 75 sm. ge- Beher5 sm 
nişliğinde farkı için 
36 m. lik top başına 
bir topun li- en farkı 
ğinde 36m. ıçın 

Krş. Krş. 

1 670 37 
2 630 33 
3 785 40 
4 515 30 
5 635 31 
6 610 30 
7 585 29 
8 640 32 
9 590 30 

10 555 28 
11 580 28 
12 590 29 
13 690 33 
14 650 33 
15 615 30 

Adana ve Mersin vilayetleri da
hinde bulunmıyan fabrikalar için 

75 sm. genişli- Beher 5 sm. en 
ğinde 36 m. lik farkı için top 
bir topun satış başına farkı fiat 

Fiatı K r. 
Kr. 
710 39 
665 35 
820 41 
595 30 
660 33 
630 32 
605 30 
665 33 
615 30 
570 29 
595 29 
605 30 
705 33 
675 34 
635 31 

Toptan satışlarda tüccar 
~e fabrikatörlerin riayete 
blecbur tutulacakları hüküm
ler : 

1 - Fabrikalar için asgari 
bir balya, tüccarlar için as-

fari bir top sabş, toptan 
satış sayılır. 

2 - Toptan tatışlarda tüc
carlar kar ve masraf karşılı
iı olarak ilin edilen fiatlara 
•zanıi % 3 fark ili ve edebi-

lirler. Fabrikacıdan peraken
deciye kadar kaç elden ge
çerse geçsin, toptan satışın

daki bu fark ceman % 3 ü 
geçemez. 

3 - Fabrikalar başka şe
hirlerde, satışlarını satış ma
ğazası veya büro açmak su
retile bizzat yaptıkları tak
dirde, o şehirlerde açacakla
rı satış mağazası veya büro 
masrafı olaı ak fiatlara azami 
%2 fark ilave edebilirler. 

4 - İlan edilen fiatlar 
azami olduğundan fabrikalar 
tesbit edilen fiatlardan daha 
ucuz satı, yaptıkları takdirde 
yukarda ki fıkralarda yazılı 
tüccar kar ve masraflarının 

azami fiat üzerinden hesap 
edilmeyip fabrikaların ucuz 
satışı üzerinde hesap edilmesi 
meşruttur. 

5 - F ahrikanın bulunduğu 
şehir haricindeki satışlarda 

toptan fiatlara ayrıca nakliye 
ücreti zammedilir. 

6 - Ambalaj masrafı müş
teriye aittir. Ambalaj masrafı 
hakiki masrafı teca . üz ede
mez. Bu masraflar fabrikanın 
bulunduğu şehir ticaret ve 
sanayi odası tarafından tas
vip ve tasdik olunur. 

7 - Gerek tüccar ve ge
rekse fabrikalar depolarında 
stok olduğu halde mübayaa 
için müracaat eden müteşeb
bislere satış yapmaktan istin
kaf edemezler Ancak satılmış 
olan stoklar bu hükümden 
hariçtir. 

8 - Gerek tüccar ve ge
rek fabrikalar mağaza veya 
satış bürolarına, komisyon ve 
masraflarının ilavesile tanzim 
edecekleri bez satış fiatlarını 
mahalli ticaret odalarına tas
dik ettirdikten sonra, umumun 
görebileceği bir şekilde ve 
nihayet tarihi ilandan itibaren 
on beş gün zarfında talik et
miye mecburdurlar. 

9 - Fabrikalar bir balya
dan eksik olmak üzere bir 
topa kadar müşteri talebini 
reddemezler. Ancak bu tak
dirde fiatlara azami % 2 zam 
yapabilirler. 

10 - Fabrikalar bütüo 
memleket veya muhtelif şehir
ler için inhisar halinde bir 
veya bir kaç müşteriye sabş 
hakkı veremezler. 

11 - Fabrika iplik veya 
bez satışlarında müşteriyi 
kendi mamulinlarındaıa her 
hangi bir=nden bir mikdar al
mıya mecbur edemezler. 

12 - Her pazartesi günü 
çıkacak mahalli gazeteler ile 
tesbit edilen azami fiatları 

Kadın çorapları 
standardı 

Ekonomi bakanlığı tarafın
dan hazırlanan ipek ve suni 
ipek kadın çarapları standar
dı nizamnamesinin bazı mad
delerini değiştiren nizamname 
yüksek tasdika iktiran etmiş
tir. Yeni nizamname çorapla
rın sınıf ve kalitelerini değiş
tirmektedir. Kadın çorapları
nın topuk, burnu ve taban 
kısımları şimdiden sonra iki ı 
kat olacaktır. 

Teftiş sonunda nizamname
ye aykırı hareket etmiş bulu
nanlar kakkında zabıt vara
kası tutulacak ve bir sureti 
48 saat .zarfında imalathane 
veya fabrika sahibine tebliğ 
edilecek. diğer bir sureti de 
kanuni takibat yapılmak üze-
re cumhuriyet müddeiumumi
liğine verilecektir. 

Aydın Vilayetinden 
Aydın askerlik şubesinde 

kayıtlı harp malüllerile şehit
lerinin 938 senesi tütün beyiye 
ikramiyelerinin tevziatına 
9 Ağustos 938 Salı giloünden 
itibaren başlanacak ve her 
haftanın yalnız Salı ve Per-
şen be günleri tevziata mun
tazaman devam edilecektir. 

Esbabı istihkakın ellerinde
ki evrakı müsbitelerile tevzi 
komisyonu başkanlığına mü
racaatlaı • lüzumu ilan olunur. 

[713) 5 7 10 

Aydın belediyesinden 
l - Belediye hayvan pa

zarı hanı ahırlarının tamiri 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Br:deli keşfi 4216 lira 
3 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartname 
ve keşifnameyi görmek üze
re yazı işleri m ·· dü lüğüne, 

eksiltmeye iştirak etmek üze
re 316 lira 21 kuruş muvak
kat teminatlarile birlikte 151 
81938 Pzartesi günü saat 11 
de belediye daimi encümenini 
müracaatları ilan olunur. 

28 3 8 13 685 

geçmemek üzere fabrikalar 
kendi satış fiaatlarını mahalli 
ve Ankara ve lstanbul gaze
lerile Han edip birer suretini 
İktisat Vekaletine yollıyacak
lardır. 

Nazilli Pamuk tohu-
•• 

mu Uretme çiftliği 
müdürlüğünden : 

1 : - Müessesemizin müte
davil sermaye kısmı için, art
tırma eksiltme kanunu hüküm
leri dahilinde ve açık eksilt
me usulile 100 teneke gaz 
yağı, 165 teneke benzin, 935 
teneke mazot, 45 teneke Trbl 
makine yağı, 2 teneke valva
lin, 3 teneke gres satın alı
nacaktır. 

: - Eksiltme şartnamesi 
A ın, İzmir ve Denizlide 
ziraat müdürlüklerinden ve 
Nazillide pamuk tohumu üret
me çiftligi müdürlüğünden 
parasız olarak alınabilir. 

3 : - Eksiltme 22181938 
Pazartesi günü saat 9 da Na
zillide belediye dairesinde 
toplanacak olan komisyon ta
çından yapılacakbr. 

Taliplerin, satmak istedik
leri mevaddı müşteilenin ev-
saf raporlarını ve her birin
den birer kiloluk nümunelerini 
eksiltme tarihinden 3 gün 
ev.veline kadar çiftlik müdür
lüğüne makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri lazımdır. 

4 ; - Muvakkat teminat 
192 Jiradır. 

5: - Fazla malumat için 
Nazilli pamuk tohumu üretme 
çiftliği müdürlüğün müracaat 
olunumalıdır.[697] 2 8 15 16 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden: 

1 ~ 25 adet200, 150 adet 
100 ve 275 adet 60 vatlık ve 
220 voltluk ampul satı alına
caktır. 

2 - Bedeli muhammeni 270 
liradır. 

İstekliler in şartnameyi gör
mek üzere yazı işleri müdür
lüğüne, Açık Eksiltmeye işti
rak etmek üzere 2025 kuruş: 
muvakkat teminatlarile birlık
t e 18181938 perşanbe günü 
saat 11 de Belediye daimi 
encümenine müracaat!arı ilan 
olunur. (708] 3 7 12 17 

imtiyaz aahlbJ ve Umumi Neşriyat 
MUdürii ı Etem Mendreıı 

Basıldıiı ,, r r : 
C. H. P. BHıme•i 

l'"l!fıJill 1U!1!111l~lTl,ı'I ll!lllfll 1,:1,111111 fllr'1'QltllJD1rı1°il!Ullll,illlJl,illl'1 ~ 
~ ~ l --(Acele Satılk Ev)-- j 
~ ~ ~ Aydının Cumhuriyet mahallesinde eski Ziraat G 
~ Bankası veznedarı B. Mehmed Tevfik Günencin ~ 
~ Mahallei mezkürede iki kath altında iki oda bir ~ 
~ salon ve bir mutfak ve bir çamaşırhane ve su de- ~ 
: posu ile 400 metre bahçesi ve üstünde üç oda ve : 
~ salonu havi bir bab hane acele satılıktır. Talip olan- ~ 
~ ların Aydında Doktor B. Halil Gözaydına :....ıüraca- ~ 
~· atları ilan olunur. [684\) ~ 

lbaımııılııılıı&ıtlll!ııııt ılıı~ıı~ılııM·ıılııluılı~ılıılliııtıı1lmıı~ulna 
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1,, MÜNİF İ. ERMAN • 
MEMLEKET HASTA.NESi 1 it Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 

§il" ve Operatörü 

1
- Hastalannı her gün Park karşısında Bay Hasan Kimi· 1 

Un evinde kabul eder. 592 
Muayene saatleri : ıabab 7 - 8 

n... Ôğ'leden ıonra 3 den itibaren ~ 
m6ıtD~A61ııGaıı~~6ııaııa6A•ıta• 

~,,.-

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

--t---

yerli kumaşlarından bilumum memureyne en ıyı, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 
Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalarını 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

~ııınıqııı••ıııpı••ııııınıııııı,:ıı~ıP!,9..1111';111'!:Qll;1lll:;.ı~ı~ıı~ııı!;l!llll!;l!llll!;l!lll~m:;.ını'!:qı!;'ll~11'!:qıı!;l!'lll!;l!ll~l 
l'C"'U~fll~IUtı:'ll~Ulbuitfllh,ıılllholılllıuıllllıuıllllıuıllllıuıllUıuıllUıuıllllıuıllllıuılUlıuıllllıuıllllıullJlliuıılllıuıılllıiııdlıMıllııuıılllıulll~l 

r!j Elengüllü ılıcalarına koşunuz [!i 
~ ~ 
l~l Mevkiinin letafeti, tesisatının iyiliği, servislerin f+] 
r+= intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, l+l 
f+j siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve [t~ 
~t] kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu l•J 
[+] gibi cild hastalıklarına karşı çok faydah çamuru ,.~ 
[+] ve basur hastalıklarına iyi gelen içmesi Aydın ve e.+,;g 
~ ~ 
t.~ komşu illerinden binlerce yurtdaşın tecrübelerile r.~ 
f +j sabit olan Elen güllü ılıcalarına koşunuz. f+J 
[+1 Hastalığınız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, [+J 
[+l temiz hava almak için Elengüllü ılıcasına gidiniz. [+J 
(•J Gidip gelme ucuz tenezzüh ve kamyon servisleri ~·J 
~i k ~A [+~ Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yeme ft~ 
[+l ve her türlü ihtiyacınız gayet ucuz temin olunur. [+~ 
11:1!!'!'11~ pı••ıqıı•"ıııııı"!flll'"''ln"'IQl'"'ıııtı'!:'""'"'Qfıı•qım•"•IJl•'"'~l''"'''P'"'"ll'"'"""~ 694 11P•ıq1""'ıq11•"111:!'I ~~~ı~ıı:'ııu!°'ıdll':'ıiıiedı~~oh~ılbı~ıu:.:'~1ıı~.:.".ıııı:..1ıı~~ ıı!i'uıı::'ııııe.ı ;;ıra 

C. H. P. 

~~~~~P!!..'llı~~r~ı~•ı:q~~~"='":'~~":'l~~~~ıa:;ı 
1r.wıı~~~ııi:ııllı·Mılllı"'ai~ iif'SifiiıPMıft ..... Okd.,,j 
[tJ OPERATÖR t 

1
!1 

Dr. Nuri Erkan ! • • f Memleket baatane11i eaki operatörü f 
+ Paris .bP fakültesi hastanelerinden mezun 1 
+ Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hastalar tedavi edilir +. 
+ MUA YENEH~NE : Park karşısında yeni yapbrdıtı erinde f. 
+. Her saatte hastaları kabul edeı Eaklr hastalar mec- f. 
• canen muayene olunur. 130 i 
,~ ... ~~1%..-..ıı~-.'llU~l~~~~~ıı:-ıı:-~~·~""· ..... ~lıhiilllııiiid~lıWııl~llMıil~~llliiıll~ .... """""' ......... ~, S DOKTOR - OPERATÖR 

S Medeni Boyer 

1 
E 

Memleket Hastanesi Operatörü 
Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst kabnda 
kabul eder. 

Muayene saatlan: 
Sabahları 8 kadar 

~ Akşamlan 3 - 8 626 

lıııı.ıılıılırımıııııımıııımbıtılıılıı!lııllUbııımlııı~ıılıılııılııllllhıı~ılııılmıı•lıııtııtıııluımııdl 
IR'~ıı:.-ıı;ıııı,:111~1';,l'lll.;ıırı;ıtıı;ıııı;ııı~ıı.11Qtı:.-;ıuı~~ııı:-~~I~~~ 
·~~llWıllli:iıllli~Oııllib'dJllfli.ılllıi:iJllllı.o!UllbtldlilHlflliı..Jilltl~llh:iııllıl:iij~~j 

~ BAKTEffiYOLOG ı· 
~ f 
ı•J Doktor Şevket Kırbaş .. 
r!J Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı ! 
[+] Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki f 
J!i muayenehanesinde, bergün saat yediden sekize ve : 
r.1 üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi • 
.,,.+j eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra t 
C+] edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan + 
[+l Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) • 
·~ın~ı~•ıı;..,ıııı~ıqı!;ııı'.;.,ıııı•;qıı;ı "=' ~r~~-=-~ı~ll':'*~•~•*•*•*4' JjJ ~~lıMdltltıııdllıililllıiOiiidlıuiidUu• lliiiiiıll ~iiilllıidllıiMiıll~Mi4f!Mıdh·,.ı iN"ift'iiillliOiiilllıiiiiiftöiil ~ 

:4 .................................................... : 
: DOKTOR : 
: ı i FAHREDDİN SÜGÜR i 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahuıııı ı 

i Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden lbtiaula • • 
ı MuayyenebanesiA.ydında Gazi Bulvannda Bafalıoglu dükldnınıa S 
: üzerinde her gün sabahdan ak,ama kadar Hast&.larinı kalial ei:ler ı, ........................................... ~ ........ .. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
......... ~. 11----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


