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B. Potemkin Türk Hava Kuı·umuna Boz "" ogan 
----t-· 

Romen Hariciye n~ zırı ile 
bir mülakat yaptı 

uzun · Yardım yolunda büyü lü küçüklü bir 
seferberlik hissediyoruz 

Beled· ·e meclisi 
için parti yokla. 
ması yapıldı BUkreş, 9 - Sovyet hariciye Bek bugüo Sovyet sefirile gö-

lcomiser munTİni B. Potemkin rüşmOştür. Elçi Polonya hudu-
Romnnya hariciye nazırı Gafen- dundan Potemkini karşılamak 
ko ile uzun bir mülakat yap- ilzere Vıtrıovadan hareket et-

• 
ınıştır. miştir. a. a. 

B. Potemkin bu gece V arıo· Bükreş, 9 - Sovyet hüküme-
'Vada b klenmektedir. Potemkio, ti ıhariciye kemiser muavini Po-
Bek görüımelerioi hazırlamak temkin varşovaya b~reket et 
Uıcre Polonya hariciye nazırı mittir. 

as .. 
B.Bone Belçika -

lord Hatif asla görüşecek Askerleri terhis ediliyor 

Paris 9 - Hariciye nazırı 
Bone Milletler cemiyeti konse-

yine ittirak için Cenevreye git
rneden evvel Pariste bulunan 

--
Brilksel 9 - Dört hafta ev· 

vel silib altına çağrılan efrada 
mezuniyet verilmiştir. Yakında 
iki bin ihtiyat terhis ~dilecek· 
tir. a.a 

Mustafa Kemalpaşa kazasın

da Feyzi dede mahallesinde otu

ran Şerif kızı Tarife Ulunun, 

Karapınarın lkizdere mevkiin· 

deki tarlasını hava kurumuna 
teberru ettiği haber alınmıştır. 

Her sene olduğu gibi bu se· 

ne de G"rıuenciğin Hıd rbeyli 

mektebi talebesi, ba şl~rında öğ· 

retmeoleri B. Ziya Eroğlu oldu

ğu halde hava kurumu Germen

cik şubesini ıiyaret · ederek, 

aralarında topladıkları 4 ı:ra 38 

kuruşu şubeye yatırdılı lan ve 

bava kurumu fonliyeti hakkın
da şubeden ize.hat aldıkları 

öğrenilmi~tir. 

1 

f ngiliz hariciye nazm Lord 
Halifa ksla g6rDşecektir. a.a 

Londra 9 - Hariciye nazırı 
lord Halifaks Cumartesi i'ÜnO 

saat 11 de Londrad n hareket 

edecek ve Paris yoliylc Cenev-
reye gidecektir. a.a. 

. Litvanyalı 
-Hır askeri heyet 
Varşovaya geldi 

Sovyet 1 g·ıtere 
müzakere eri 

Sovyel teklif ne karşı İngiliz cevabı 
Molatofa verildi 

V rşova 9 - Litvanya ba,

kumandao, yanında ikinci daire 
rnüdilrü ve eskeri erkin bulun· 

dan: 
İngiltcrenin Moskova büyük 

elçisi, İngiliz, Sovyet, Fransa 
asasındaki pakt için Sovyetle· 

1 

çekilmesiyle Sovyct Ru~y~n~n 
siyasi vaziyetinde degışıkhk 

1
- olmıyacağı baklun?a memnuni· 

yet verici temınat alınış 

duğu halde Varşovnya gelmiş 

•e istasyonda Polonya asker1 

erklniyle Utvanyanın Varşova 
sefiri tarafından karşılanmııtır. 

Bir a keri kıta askeri ihtirama

h ifa etmiş müzika Utvanya 
marşını çalmııtır. 

istasyonda toplanan halk 

Lltvnnyah misafiri alkışlamıştır. 

Cenerahn ziyareti iki gün 
devam edecektir. 

rin teklifine karşı İngilterenin 
cevabını bugün hariciye komise· 
ri molatofa vermiştir. 

Bu cevap iki maddedir. . 
ı - Sovyetler birliği kendı 

şark hududu devletlerini tek 
başına garanti edecektir. 

2 - Bu garanti neticesinde 
Sovyet Rusya bir harbe girecek 
olursa İngiltere Sovyetlere yar 
dım edecektir. 

logiltere elçisi, Molotofu zi
yaret ederek hükumetin ceva-

.... ~QC><--4 •-

B. Bulum Londrada Şimal e l ketler· 

Londra, 9 - İngiliz işçi par

tisi liderlerile görüşmek üzere 
Fransız Sosyalist partisi reisi 

8. Bulum bu sabah Londraya 
gelmiştir. B. Bulum bilhassa in 
gilteı ede kabul edilen mecburi 
askerlik meselesi ve Sovyet bir
liğinin vaziyeti Uzerinde konu· 
facaktır. Bulum perşembe sa
bahı Parise dönecektir. a. a. 

Hariciye nazırları 
toplantısı 

lıtokholm 9 - Şimal memle
ketleri hariciye nazırları diln İs
tohlmda toplanmağa baştamış-
lardır. Fiolandiya hariciye na
zırı dün gelmiştir. Norveç ve Da
nimarka hariciye nazırları da 
bu sabah geleceklerdir. 

a.a. 

Yugosla Ya kral naibi 
Romaya hareket etti 

Belgrad 9 - Kral naibi 
Pren Pol ve prenses Olga, 
İtalya kral ve kralıçesini ziya• 
ret etmek üzere Romaya hare
ket tmişlerdir . Hariciye nazırı 
ı., 0 iç n ib refoknt ttmek-

t dir. 
Belgrad siyasi mnbfellcrinde 

söylendiğine göre naip prens 
Pol haziran ayının başında Ser· 
lini de ziyaret ~ decektir. 

.a. 

o\duğunu bildirmektedir· a 8 • 

Londra 9 - Avıım hamara· 
sında müteaddit suitllere cevap 
veren başvekil Çemberlayn, İn
giltere bü1'fımetioin, Moskova
daki elçisi vasıtasiyle noktai 
nazarını Sovyet hükumetine 
bildirmiş olduğunu ıöylemiş, ve 
sorulan suallere ayni cevapları 
veı menin doğru olmıyacağını 
mebuslar da takdir ederler de-

a.a. 

İsp nya --
Milletler Cemiyetinden 

ayrıldı 
Londra - İspaoya hükf1meti 

milletler cemiyetinden çekt\miı-
tir. a.a. 

Gafenkonun 
Ankara seyahatı 

Ankara 9 - Romanya hari
ciye nazırı B. G afenko hazirn· 

nın son on beş günü içinde An-
kliraya gelecektir. a .a, 

·4ıG:I' . -

Fon Ribentrop 
Berline hareket etti 

Milano 9 - Alman hariciye 

nazırı Fon Ribentrop Milinodan 
berlinc hareket etmiştir. 

•••• 

Memleket müdafaasına yar
dım etmek için çalışan kurumun, 

bilhassa son günlerde çok mü

him teberriller kaydetmekte ve 

aıiz yurddaşlardan çok derin 

alaka g3rmekte olduğu anla· 
şılmaktadır. 

Biz, bava kurumuna kartı 

gösterilen bu küçüklü büyüklü 

alaka ve bağlılık karıısında 

ona yardım yolunda Türk mil

letinin seferberliğini hissetmek

teyiz. Bu münasebetle Tarife 

Ulu ile Hıdırbf'.yli mektebi öğ

retmen ve talebelerini takdir 

eder, memleket adına kendile
ri.oe teşekkür ederiz. 

ltalyan -
Yüksek askeri 

şurasl 

Roma 9 - Yüksek aıkeri 

f[f fş~ır~u, J)P.~uYı}'lae~l~"!l8fA'<Yld~ 
reisi Paryam, genel kurmay er
kanı ve kol ordu kumandanları 
iştirak etmiştir. a .a. 

·•••oe>...,•-

Noter tayin edildi 
Bir miıddeteo beri münhal 

bulunan ıebrimiz Noterliğine 
İzmir defterdarlık Avukatlarından 
ve değerli adliyeci\erimizdeo B. 
İlyas Şükrü Tarhan'ın tayin 
edildiği ve bu ayın ıonlarına 
doğru vazifesine başlamak üze
rine Aydına geleceği ha
ber ahnmışhr. ---·-
Hayvan yoklama
larından iyi netice 
' alındı 

Bir nisanda başlamış olan vi
layet hayvan yoklamalarına bu 
ayın 20 sinde nihayet verilecek
tir. 

Bu yoldamalardan anlaşıldığı· 
na göre, bu seneki hayvnn mik
dan geçen seneye nazaran m.n
him bir fazlalık göstermektedır. 
Bundan başka yoklama netice
siode kaçak hayvan zuhur et
memesi de ayrıcR memnuniyet
le kaydedilebilir. 

--
Bozdoğan belediye meclisi 

intihabının devlet ıurasmca 
feshedildiğini evvelce yazmıştık. 
İntihabın yenilenmesi için bele· 
diyece icap eden kanuni mua· 
meleler ikmal edilmiş olduğun
dan belediye meclisine seçile· 
cek parti namzetlerini tesbit 
etmek üzere İlyönkurul üyesin· 
den B. B. Etem Mendre~ ile 
Raif Günaydın dün Bozdoğan·a 
gitmişlerdir. 

B. Etem Mendresin reisliği 
altında yapılan parti yoklama
sında namzedler tesbit edilmiş
tir. Yeni namzedlerin isimlerini 
yarınki nüshamızda neıredece
ğiz. 

T.H.K. 
7 inci kurultayına 

-·-
Etem Mendres ve Ahmet 

Emin Arkayn delege 
toplanacalt'-oTafı-1 İ\.ll'K u a .... • · · 

l'UmU yedinci kurultayına, vila
yetimiz adına belediye reisi B. 
Etem Mendres ile Türk Hava 

kurumu bölge direktörü B. Ah
met Emin Arkayn; Denizli \ i!d
yeti adana da, Denizli eski be-

lediye reisi B. Nail Küçüka ve 
Tavas şubesi başkanı doktor 
B. Ziya Ertan delege olarak 

ıeçilmişle:-di r. 
Her iki vilayet murahhasları, 

23 mayısta Ani< .ıtraya hareket 
edeceklerdir. 

~· 

eııizli 
Aygır deposundan bazı 

hayvanlar satılacak . 
Denizliden 5• Hihiyi/ ettar hır 

makamdan, şehrimiz veteri
ner müdürlüğüne b: ld: ıildiğine 
göre, Denizli aygır deposu~
da bulunan saf kan İogihz 
Arap ve Anglo Arap cinslerin· 
den bir kaç baş hayvanın De
nizli veteriner ro'ıdürlüğünce 
sablacağı öğrcnilrr: tir. 

satışın bilhussa ör k snbip}e
rine istifade lemin etmesi ci
hetleri de temin edilmi,tir. 

-~~;......,~--=~='-------~ 

Kastamonuda 
;..;. ............. =---------------1---Ö r ne k evler ve otel inşasına başlandı 

Ankara 9 - Reisicumhur 
ismet loönü, Şimali Aoadoluda 
eyabatları esnasında verdikleri 

direk tif üzerine bl\lka inıaat 

örneği olmak üzere yapılacak 
evlerle otelin inşaatına başlan
mıştır. Evler ve otel kıştan ön
ce ikmal edilmit olacaktır. 
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AYdın şehri~i'n ,, lnhisarlar~n-~e~elik g~·ıi~ii.Aı;~n gözüyle ~ 
5 7 I• .. k Jd• İngiliz politikası 

Müstakbel imar planının tadif ve ıslahı . 0 63260 ıraya yu se I tngiltereoio politik- stratejik 
uıulil şudur : HasmıDJ, mümkün· 

hakkında mütehassısın izahnamesi ıe politik olarak tedafüi vazl· 

.:;, . • .. . _-:ı·: . - - . , . .... • ,. . ... . . . .. 

-5 
Hayflan pazarı: mile1Sesesinin garbindeki bot 
Şehrin tamamen ıark tara- yerler demir yolunun ticari an-

fında ve Nazilli yolu fizerinde barı ve tahmil ve tabliye iti 
bulunan boş saba intihap edil- için lizımgeleu hu111aıata tefrik 
mi tir. Bu yerin intihabı hakim edilmiştir. 

rüğgArlar itibariyle de çok mu- Stadyum 
011 

Hipodrom : 
Talaktır. Ayni zamanda hayvan 
pazarı hariçten gelecek bütün Bu günkü atadyum sahaıı 
hayvanata şehir içine sokmadan için dllşilnfilen hususatı ihtiYa 
Ye kolaylıkla ıevkedebilecek edecek hir genişlikte olmadıtı 
tarzda tesbit edilmiı olduğun- gibi tevsii de çok bllyllk bir 
dan kol ylıkla tesiı olunabilir. istimlak bedeli tediyesini icap 

ettirecek halde olması dolayı
Hanlar: siyle eski forbcı müe11eseıinin 
Kaylünün ihtiyacını temin e· elinde bulunan ve bOyük bir 

decek olan küçük sanatlar mın· 1ahayı da ihtiva eden mıntaka-
takalarda hayvan pazarına yakın nın istimlaki daha mu•afık 16· 
bir yerde bulunduğundan banla- rülmüf ve esasen viliyetin hl· 
nn hayvan pazarının kartısında podromu da bu mıntakada te-
bolunao yamacın eteklerinde ve sis edilmekte olmaıı noktai na· 
yol kenarında teıiı edilmesi la· zarımıza teyit eder mahiyette 
ıımdır. görülmüştür. 

Küçük sanatlar mıntakası: Bugfin ıpor - .. bas1n1n ekzer-

Yeni mali yıl bütçesi Kamutayda bu !:::rfe~:k.~~:: b:ı~~~:~:.z0i,~ 
hafta içinde müzakere edilecek ~;~~1:0~;::~.:e bb~~::ucyenk~:u 

lnhiurlar Umum MildOrlllğOnlln yeni ıene biltçeıi, Kamutay 
b6tçe encilmeninin tetkikinden ıeçmiftir. Bu hafta içinde umumi 
heyette mnıakereıi muhtemeldir. 

Bütçe encOmeninin varidat olarak teklif ettifi miktar 50. 763.260 
liradır. Masraf yek6au d.ı 8.656.468 liradır. Hükllmetin projeıinde 
varidat 49.466.000, maaraf 7.370.354 liradır. 

Bütçenin masraf /aslı : 
Blltçe encOmeninin tadil etti· 

fi rakamlara 1f3re bOtçede me• 
mur Ye mlistahdlmler Ocret ye• 
kunu 3.618.000 liradır. Merkez 
ve taıra masrafları 661.000 li
radır. Daimi memurin harcirabı 
70.000, muvakkat memurin bar· 
cirabt 45 000 milfettiıler barci· 
rabı S0,000: tecrnbe, iılih ve 
mObadele masrafı 80.000; kaça
lı kovalama Ye tntnn ekimi 
masrafları 445.000; ıabit kıy· 
metler masrafı 623.000; yaprak 
tiltlln ve depo imalitbanelerile 
tütDn ve mDıkirat fabrikaları 

•arlar umum mlldOrlniü bfttçe· 
ıine konulacak olan ıarap ve 
rakı fabrikalarının · inıaıı için 
939 malt yılı biUçesine konul
muı olan tabıiıata iliYeten 
600.000 liraya kadar geçici te
ahbGde riritmiye Gümrük Ye 
lnhiıarlar Vekili mezun ola
caktır. 

Varidat lcumı : 

onun sırtına yüklemektir. lngil· 
tere, cihan harbındao evel de 
Almanyaya karıı bu prensiple 
hareket etmişti. 

Bu gOnde ayni te,ebbilıte bu .. 
lunmalctadır. Şu farkla ki, ba 
defa Ruzvelt de ona fesatçı 
mesajiyle yardımda bulunmak .. 
tadır. Makınt, Almanyayı te• 
dafilt vaziyete ıokmak ve bu 
ıuretle fngilterenin mflnaıip 
gardüğü bir anda, onu harbe 
girişmek mf'cburiyetinde bırak· 
maktır. Dünyaya gelmiı olan 
askeri tabiyecilerin en bllyllk· 
lerinden biri ıayılan Napolyo
nun iıledi~i muazzam bata, fn .. 
giltereye kar,ı kendini mfldafa· 
a etmek vaziyetine dO,müs ol
maııdır. Bu badiıe tekmil po· 
litik tabiye sahası için, 6rnek 
olac'lk bir ehemmiyettedir. Bun 
dan aıkeri olarak taarruza geç
mek llzım gf'ldiii manaıını çı• 
karmak, bOynk bir hatadır. 

Şebrin dahilinde teıisi bilhaa 1ıiz için tefrik oluamHı çok 
faydalıdır. ve tuzlar memur ve mllıtabdim· 

ıa gllrültn ve koku neıretmesi Jer Gerdi 1.162.260; yaprak 

lnbiıarlar idaresinin 938 bDt· 
çeıinde tahmin olunan Yarldat 
48,239,500 lira idi 938 sonunda 
bu tahmin 2,276.386 lira fazla
ıiyle tahakkuk etrnittir. Bu faz
lalık muhtelif lobi~ar maddele
rinin tabf klrından Ye milli 
mlldafıa ye,.gist hasılatından 
YUku bulmuttur. 

Bilikiı, politik olarak bflcu
ma geçen taraf, hareket serbu
tisini ve dolay11iyle ıulbu em· 
niyet altına almak im1<lnın1 e• 
li~de bulundurur. Politik olarak 
tedafüi vaziyette kalan taraf, 
dümdardar. Alelusul bunun mi· 
naıı ,udur : Tıbkı Napolyona 
vaptığı gibi, kendi politikasiyl• 
haımını harbe anrnklemek. 

dolayıaiyle muvafık görülmfiı, Ziraat Bahçesi: Ultiln depo ve imalithanelerile 

marangoz arabacı, Demirci ve Muğla yolu tberlnde Ye hl- fabrikalar kirası 75.000, fabri· 
emsali ıanayi erbabı için dere podrom karşısındaki bot olan ka, atölye ye imallthane bakım 
kenannda ve kurulacağı ıaba- yeı de tesiıi muvafıktır. Bu ıu· lıletme eyleri ile tuzlalarda ça· 
nıo bir kısm• Beleniyenin elinde retle halka gerek tenezznh, lııan milıtahdem ifçilere ve 
ve diğer kı•mı da boş olan mil- gerek bilgi bakımından f aydah çocuk yuvalarına yardım 6000() 

BUtçe encftmenl inhtıarlann 
tfttftn, tuz, mO"kfrat, barut ve 
patlayıcı maddelerden lemin 
etmfıtir. Bu miktar geçen sene 
43,413.500 lira idi. 

nasip bir yer intihap edilmişı ve olacaktır. Aynı zamanda Ziraat yabancı m6teha1111 ncret ve 
plan Ozerinde teıbit edilmittir. fidı\Dlarının hipodrom karfıtanda harcirabları 45.000i ıarapçılara 

Sanayi mıntakası : ki boı aahada tesiı edilmeıi \'erilecek prim 5.oOO; Hrgilere 
Sıhata muzır olmıyan aanayl bu mıntakanuı tamamen yetil iıtirak Ye propaganda masraf-

iıtaayonu cenup tarafında ve bir nba arzetmesine de hizmet lan 390.000; yabancı memleket· 
yeni Forbes mOenesesinin ya• edeceği gibi balkın tenezzüh& lere ıtaj ve tabıil için rısnde· 

.J L 1 ..1 " ı • ı rileceklerin tahıiıat Ye barcira· ... ·w.·.~ .. 'o.~•.'·~u•u•ıd•d~d•~-•.y•e•bnl·~r•b•rb•e•i-·----:.~.-~---.·.·1:b:·:~~----~.·-·.v.~.·_· ~U~~~lltpn~~na~tin~ 

Varidıt kıımında di~er kay
naklar funlardır: 700,000 muh
telif rilıum, S0.000 lira para 
cez-lan, 260,000 tnrlil SZ"elirler, 
50,000 istirdat, 4,000,000 tilttln 
ve mUskirat mildafaa reımi. 

Yekin 50,763.260 lirayı bul• 

Bıı itibarla, lngiltereye kartı 
ıulhun muhafazası isteniyorsa, 
onun tarafından politik olank 
011la tedafüi vaziyete dn,memek 
lizımrlır. Tarih bnkmDnil verir· 
lcen, Biımarkın Naoolyona ilı
ttın g&rdüğü mahareti işte bu 
keyfiyettir . 

Uça Şehitleri 
İhtifal Proğramı 

1 - 15 May11 939 Pazartesi D: Bir dakika ıonra bayrak· 
ıDnll Uçak ıehitleri ihtifali ya- lar tekrar çekilecek ve hare-
pılacaktır. kete geçilecektir 

2 - İhtifale iştirak ed~cekler: E:. Bundan ıonra iJbaylık Ye 
A : fıbaylık, komutanlık Umu- partı komutanlık, belediye 

mi ~e.cliı, Belediye reisi, Şehir halkevi, hava kurumu, ıpor ve 
meclısı, Halk partisi, Halkevi, hayır kurumları. okullar tara-
Parti teıkilitı, Hava kurumu fından şehitler anıtına çelenk 
d k ' konacaktır. iğer urum ve müesseseler ve 
daire müdür ve memurları. F: Daha sonra alana konula· 

B: Alaydan bir kıta. cak halk kOrsüsüode hava ku-
C : Jandarma ve Poliı. rumu adıua bir zat tarafından 
D: Okullar ( San'at Orta bir ıöylev verilecek bir okullu 

ve ilk okulların son sınıfları ). kız da tiir okuyacaktır. 
E : Sporcular G: Söylev ve tiirden sonra 
H : Halk. bir subay kumanda11nda bir 
3 S mana-a er tarafından hayaya 

- aat 10,30 ta törene iı· llç el ·ı.:h 
fkl.1.I . 11 ca atılarak t6rene 108 1 

a marşile batlanacaktır. verdecektir. 
A: Marıtan ıonra kıt'a ko· 4 :-- Törenden sonra ıe~lt 

mutanı töreni açacak ve hazır reımı yapılacaktır. 
olanlan hava şehitlerini selim· Geçit resmi şu mrayı takip 
lamağa davet edecektir. edecektir. 

B : Tam bu anda tören ye- A: Askeri bando 9 e kıta 
rindeki bayrak, yavaş yavaş B: Okullar (sanat orta ve 
yarıya indirileceg'" i gibi resmi ilk okulların ıon ıınıflart) 

C: Sporcular 
ve busuıl dairelerdeki bayrak- 5 - Tören yeri anıt alanıdır. 
larda yarıya indirifecektir. 6 - Belediye tarafından ıa-
~unu temin için tören yerinden a! l~,30 da alana b•yrak çe. 
fıfek atılarak işaret verilecektir.) kılmıı ve parti tarafından halk 

C : Fiıck1e beraber bütün kürsüsü konulmuş bulunacaktır. 
nakil vasıtaları ve . insanlar 7 - Saat 18 de hoparlarle 
oldukları yerde bir dakik d konferans verilecektir. 

• . 
8 u· 8 - Bu p ~ 

rarak ıbtıram resmine İftirak // . d. roa-ram ça •• rı ye· 
edeceklerdir. rıoe ır · 

. Proiram komiteaJ 

• 215.000; feçen ıene eski yıllar i 
borçları 115·000; mOıkirat •• j 
ıarap fabrikaları in,a ve te1lı 1 

111a1raflan 750.000; cumhuriyet / 
merkez bankasına •erilecek it· 

Doyçe Alıcemayne ~ayhlng 

-9-
Resmf Tebliğ 

fa karıdıfı 85. 708 liradır. 
inhisarlar idaresinin 938 bllt· j Resmi Gazete : 27/4/1939 

çe kanununun dokuzuncu mad- Neırl : No. 4194 
deıiyle mlltedayil sermayeden (A.A.) vaıtasiyle 26/4/1939 
sarfına mezuniyet •erilen 950 tarihli gazetelf:rde 

bin liradan kallanılmıyan H İktisat Vek&leti J, Dairesi Reisliğinden 
kullanılıp da bDtçe masraflariyle İt k~n.ununun 30 ııca madde· hasr ve ıarfedilmek üzere btı-
kapatılan kısımlann fabrika, 1 ıl macıbince ini Ocretlerinden kumetin kontrolOne amad b. 
tuzla ve imalltbenelerde yapı· ! yapıl~• cezai. keıintilerin, it emanet olarak muhafaza :ıu~~ 
lacak inıaat ve teaiıat ile fen· 1 verenın mOlkıydine dahil tu- maaı icap etmektedir. 
nl ıartlar ve tesisatı hayj her ı t~l~ıyarak, yardım veya tekaüt Bu gilne kadar işbu kanuni 
nevi yaprak toton, barut ve ııbı buıusat için ifçiler lehine h~~me hakkiyle riayet edilme· 
patlayıcı maddeler depoları ahm J •andıkları bulunan ı, yerlerinde ~ıgı anla~ıldığından, allkadar 
ve inıuı için 1939 yılında ıar· itbu sandıklara yatırılması ve j vertenllerdınkgerek şimdiye ka-
fana GOmrllk ve İohiıarJar Ve· b6 ı d ki ar op a ı ları gerekse bun· 
klletl mezun olacaktır. Bu ıu- ta:d:d;an. ı ar ~ul~nmadığı dan ıonra İfçi Ocretlerinden 
retle ıarfolunacak paralar her ' lf •erenın anunen cezaen yapacaktan kesintileri 

1 yapmakla mUkellef olduğu hu· merkezde açılacak huıuıl bir yı sonunda bOtçenia umumi ta· ıuılardaa hariç olmak fartiyle hesaba ~a~dedilmek llzere An· 
ıarruflarıadan kifayeti niıpetin- ancak iıçilerin menfaatlerine k~rada ıktısat vekAleti emrine 
ne mabıup olunacaktır. yarıyacak ve iktiıat vekiletin- Zıraat. bankasının maballt ıube 

~=K~ar;':d=·i~ı~l9;4;0~m~a=lf~y~ı~lı~in~b;i·~~c~e~ta;v;i:n~e:d:il:e:c:ek~~b~i~r~c~ih:c~t~e ve ~anılarına tev~ etme~ri 
1 ve bu ıuretle yatırılan meblağ· 

lana bir yıllık yekOnunun be· 
ı~bını, yeni yılın ıubat ayı ip
tıdasına kadar doğrtıdan dof· 
ruya it dairesi genel merkeıioe 
bildirmeleri lazımdır. 

Aydın Tire tenezzühü 
HaUcevi So•yal yardım b • 1 K 1 k 

dan 14/5/939 P 10• eııy e . ızı a~ urumu tarafın· 
• . azar ınnn Tıreye bır gezı tertip edilmi tir 

Gezı hrenle yapılacaktır. Gezi tireni o rtın aabııh f • 
6,SS de Aydından kalka k 10 48 d r · saat 
19 5 d h k t d·ı ~a , e ıreye varacak ve Tireden 

' e are e e ı erel[ 23, 1 S de Aydına gelinecektir 
Sey~hat Ocrdleri 1idip relme birinci me 1c· 250 • 1•-· • 

200. üçuncD 150 kuruıtur. " 1 , aıncı 
. . Seyaba~e iştirik edeceklerin Tirende her til lü J 
ııhrahatlerı temin olunacafı 'b• r· d d r ey eoce ~e 
~eçirebilmeleri için icabeden te~b~le:r:b~m e b hotça vakıt 
f ~ile~ler Kızılaf merkeziyle Halke ~inde ı~tıı:aktadır 
ırsa ı açarmama arını ıayın hdkımıza t&Yaiye ederiz. . 

.... ~.-

Keçiborluda peh
livan güreşleri 

Haber aldığımıza g6re Keçi· 
burJu HaJkevi kendi menf aabna 
olmak ilzere alaturka pehlivan 
güreşleri tertip etmiştir. 

.. Güreşler 28 may11 pazar gfl · 
nu yapılacak ve kazananlara 
derecesine glJre mUkaf at veri· 
lecektir. 

-
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BISMARK 
VE 

Viyana Şarkın 
Parisi oluyor 

Alman İmparatorluğunun Kuruluşu BugUn Alman Orta A vrupaaı 
hayali tahakkuk etmiıtir. Ber
lin Ticaret Bakanlıfındın elde 
edilen malümata nazarao, A· 
Yusturya Ye Sndet ülkelerinin 
ilhakı Almanya'ya Avuıturya • 
Macaristan kırallıtı endilıtri 
ıinin % 90 nıoı vermiş ve Al· 
manyanın Tuna hlvzasındald 
hissesini oıo:3o niıbetinde art• 
tırm1ştır. Almanya Çekoılo • 
vak.yadan senevi dört milyar 
marklık bir gelir, Avuıturya• 
dan şaraplarını, zengin demir 
madenlerini, su kuvetini, kıt 
ıporları iıtasyapnlarını ve bil· 
has.sa yani garba dotru ticari 
taarruzun köprll başı olan Vi
yanayı teva üs etmiştir. 

Yazan: Jam•si Wgeli/fe Headlam 
Tere•,,.. d•n: M. Nedim Müren 

-26-
K1ral Yeto bakkını kaybed•· 

cek ve zorla beienmediii ka· 
ounları tasdik edecekti. Hatta 
Prusya orduıu bile artık onua 
kumandası alında bulunmıyacak
h. Buna mukabil ne elde ede
r.@lderdi? 

" Şahsi dlitllncelerden uzak 
•e aıil bir ıiyeset takip e:tmit 
olmanın verdi;t bir zevk, milli· 
leıme arzularını tatmin etmit 
olmak, Pruıyanını tarihi vazife· 
ıini yıpmıt bulunmak gibi bir 
tekım mOphem ifadeler.,. 

Dofru bir Prusya ıiyaıetiniu 
Bllytik Frederikin takip edebi· 
leceği ıiyaıetia hangi ıiyaıet 
Qldutunu mukabeleten izah etti. 

• BugOn BtiyDk Frede,.ik ya· 
••11ydı bilecekti ki, ecdadımın 
hGkilmdarlarnua bayrağı . altına 
toplıyaa boru ıeıleri onların 
rUnllnde olduğu kadar timdi de 
Prusyalı kulaklar için kudretini 
kaybetmi~tlr. O. ya eıki dostu· 
muz Avusturya ile birleıtp Rus 
imparatorunun oynadığı parlak 
oyunu deruhte ed~rek ihtilAlin 
lmlllerimt yıkmalr, yahutta Sl
lızyayı aldıtı zaman istimal et
tlli hakla. tahtı kabulden im· 
tina ettikten ıonra Almanlara 
malir olabileceklerl kanunu 
eıaılyi emredip teraziye kılıcı· 
nı koymak ııldanndau birini 
tercih mecburiyetinde kalacaktı. 
Bu ıuretle Pruıya, Avrupa ca
nıiasında Almanyanın yerini te· 
rnla edebilecek mıvkte yllkaele
cektir. 

.. Biz hepimiz ayni 9eyi iste· 
Yoruz. lateyoruz ki Prusya kar· 
talı bir muhafız ve idareıi ola· 
rak kınatlannı Memelden Don· 
ııerıberge kadar açıın. fakat 
ke:adiıi yeni bir Regenıberg 
11ıtcliılyle bağlanmayıp serbest 
olarak bırakılıın. Biz Prusyalı· 
Y•t ve Prusyalı olarak kalaca· 
tar. Kaniyim ki bu ı6zlerle ben 
Prusya ordusunun ve köyllUeri· 
ıılıı ekseriyetinin bissiyabna 

tercOman oluyorum. lnıallah bu 
klfıt parçaıı ıolmuı bir ıon 
bahar yaprağı gibi unutulacak 
ve biz, uzun mUddet, Prusyılı 
olarak yaıayacağu~.,, 

Radovvitz siya.eti zayaf nok· 
tal•rı bulunduğu için delil da
ha ziyade Pruıyaoın llzerine 

celbettiği dOımanların hepsine 
kartı kendisini mildafoa edecek 
lcadar kuvvetli bulunmad· tı 
için tiflba mabkOmdu. Diğer 
.\lnıan saraylan biç g-ayret 
Ilı tere mi yorlardı. 

Avusturya ıon derece düı· 
trıanr. Hanovar va Sakıonya kı· 
talları, Bütün Almany iltihak 
•ttiği takdirde yeni birliğe gire
ceklerine dair yaptıkları anlq· 
llıadan rllcu etmitlerdi Bavarya 
hirliie iltihakı reddediyordu. 
Daha dofruıu diğer iki kırat, 
ellerinde birlikten çekilmek için 
bir mazeret bulundurmak mak
.. di l Bavaryayı iltihaktan 
ıneactmckteydiler. Bu itibarla 

} 
Purıya, Kllçük kOçllk yirmi ae· 
devletle ihata edilmiı Taziyette 
bırakılm11tı. Yeni kanunu eaa• 
siyi milzakere etmek üzere Er· 
furtda bir parlamento toplandı. 
Biımark buraya aza olarak in· 
tihap edildi. Bu meclise, açıl<ça 
Prusya menfaatlarını korumak 
için gitti. Hükumetten, Erfurtta 
kabul edilen kanunu esasinin 
biç olmazsa tastik için Prusya 
meclisine havale edilmesini is· 
teCli. 

Biımark, en mühim Prusya 
haklarının feda edilmesinden 
korkuyordu. Telebi reddedildi, 
zira Atikirdı ki Erfurt parlA
.mentoıu bir karara vasıl ol
duktan sonra, yeni kanunu eaa· 
•inin Birletlk Devletlerin 28 
parlamentsıuna havale edilmesi 
yolu açılıyordu. Bu ıuretle yeni 
birlik hiç bir zaman tahakkuk 
edemlyecekti. Bismarkın Pruı· 
yanm iıtikllliyeti tammını ida· 
me ettirmek için Prusya parll
mentosuoun haklarını bir ıilih 
olarak iıtimali gariptir. 

16 sene ıonra. Radowitz'in 
mu•affak olmadığı iti kendisi 
yaparken. utradığı mlifkülAtın 
batlıcası bir takım kimselerin 
onu timdi ileri ıOrdüf il fikirler· 
le. ayni feyleri talep etmelerin· 
den netet etmiı ve Biımark ta 
baglln Radowitz'in yaptığı ribi 
bu tale~eleri reddetmiıtir. 

Bismark Erfurtdaki mfinaka· 
talara çok iıtirik etmedi. Mev
cut Azanın ID renci bulundu . 
iu için sekreterlik yapıyordu . 

- Sonu f1•r -

ilin 
Ziraat Bankası 
Aydın şubesinden : 
Aydının .tabakls mahallesin· 

den Mustafa efendi o§'lu hafız 
Nuri. 

7/4/934 tarih ve 52 eayılı se· 
netle bankamızdan istikraz et
tiğiniz 74 lira 63 kuru~un va
deıi 714/935 tarihinde bitmiı· 
tir. Yeriniz bilinmediğinden ih
barname tebliğ edilememiştir. 

Bu parayı ilin tarihinden otuz 
rün içinde bankamıza ödeme
~~ğiniz takdirde ipotekli bulu· 
nan mallarınız bankamız kanun
larının bu itlere miltedair mad· 
delerine tevfikan satılacağı ih· 
barnane makamına kaim olmak 
lbere illn olunur. 1327 

• 

Belediye reisi Neubacber' • 
d&n Viyanamn " Şarkan An· 
yersi ve Pari!ıi ,, h~Une geti
rebileceğini öğrendik. Schus • 
ıcbnig zamamnda Viyana be
lediye reisi Ricbard Schmitz· 
di ve mühendis Neubacher ha· 
pisanedeydi. Anşlustan sonra 
it tersine çevrilmiştir. Eski 
belediye reiıt lıapisanede mil· 
hendisio yerini aldı. ve miiben
diı onun yerine b~lediye rciı· 

lijine getirildi. 
Yeni belediye reiıinin teş

killtçıhk ,ahreti sanayicilik ma 
zisiyle sağlam bir ıurette bir· 
leımiıtlr. Kendisi bizi beledi· 
ye sarayındaki mubteıem bü· 
rosunda Viyanaya haı nezaket· 
le kabul etti. 

Bize dedi ki : 
" Viyana , Franciı Delaisinin 

buhar - A nupa ve beygir Av. 
rupa adlarını verdiği ıınal Av· 
rupa ile zirai Avrupa arasın· 
da bir k<SprDdür. Viyanaya ve 
bu itibarla bnton Avusturyaya 
hlkim olan ıoıyal demokraıi 
bayle bir iktisadi vaziyeti kıy
metlendirmek için hiç bir fey 

• 
yapmadı, tehrimizin Avrupa 
imparatorluğu bakımından va· 
ziyetini ihmal etti. Biı Vlytt
naya llyık olduğu mevkii ver· 
mek ve onu şarkın Anversi ve · 
Pariıi yapmak azmindeyiz. 

Garbın anbarı olan Avusturya 
gibi Viyana da Tuna fizerinde 
farki Avrupanın bllylik anban 

haline gelmelidir. Volgadan 
sonra Avrupanın en büyilk neh
ri üzerindeki coğrafi .vaziyeti· 

le, ıehrimiz Alman mamulleri
nin ıark pazarlarına tevzii için 
en münasip merkez ve Tuna 
mahsullerinin tabii bir toplayı· 
cısıdır. Biz bu bakımdan ci· 
hazlanmak taıavvurundayız. Li· 
manın ıslahı için lüzumlu arazi
yi elde etmek üzere ıchrin 
meıaha11 genişletilmi§tir. Çok 
geçmeden muazzam hububat 

1 Sağlık Yurdu 
ıM• •ı 

açıldı 1 
Aydında Haaan efendi mahallesinde sağlık yurdu, ıinı

G dilik cerrahi kadın haıtahkları ve tontkeo aervisleri 

1 ikmal edilerek açılmıı. Hasta kabulüne baılam•ıtır. 
Yurtda birinci sınıf mütahassıı doktorluımız tarafından S 

lıer tilrlü erkek k"dın ameliyatları ve rontken muayeneleri lı> 
41 yapılmakta ve tedavileri fennin ıon kabul ettiği tabbi esaa- • 

lar ve kaideler dairesinde takip edilmektetlr. · 

lllim'EG'ft9Ç'100 .. .-

l 
siloları, petrol tankları ve so· 
iuk hava depoları inıaıına 
baılıyacaju. Şimdiden geniı 
bir transformasyon ve rafinaj 
endUstriıinin kurulmaıını tetkik 
ediyoruz, ÇOnkll ıarkın bize 
göndericefi bam mahsulleri ıı· 
lah hususunda pek mütehassıs 
olan el emeiimizden azami iı· 
iıtifadeyi temin etmek istiyoruz. 
Bu el emeğinin vasıflarıdır ki 
bizi Viyanayı ıarkın Pariıi yani 
büyilk bir moda merkezi haline 
getirmiye sevk ediyoruz. Riya· 
setini deruhte edeceğim bir 
enıtitu; reniı imkanlara malik 
olacak bir şirket. 1939 da şar · 
ktn modaaıını çıkaracakbr. Ge• 
lecek fuarımız yesilesiyle ıer· 

giyle birlikte deYamlı bir moda 
merkezi tesis edeceğiz. 

Dekoratif ıanatlar genit lSl
çüde teıvik edilecektir. Tiyat· 
roya relince ona eıki devirle• 
rin ihtiıamını iade etmek isti
yoruz. Belediye reiıi Nebaclıer 
bir llhza rılh:flnil keserek bir 
dosya aradı, açtı ve ıordu : 

" Viyauaya Aoşlostan beri 
ne kadar turiat gelditini bili· 
yormu ıunuı? Ayda eskiıin 

nazaran tam yirmi bin fazla .. " 
Muhatabımız bizi teşyi için 

ayağa kalktı: Viyana, dedi, iki 
bin ıene parlamıştır. daha iki 
bin sene parlıyacaktır, fakat bu 
defa bambatka bir ihtiıamla.,, 

- Son bir ıual Bay Reis, 
Ren • Tuna irtibatı projeleri • 
nin ıon vaziyeti nedir? 

"Viyana • Preaburg kısmı bet 
baf tadan beri tetkike konlmuı· 
tur. Führerimiz 1945 de b6tUn 
bir itin tamamlanmış olması için 
emir verdi. Emrin yeine getiri· 
lecej'ioden emin olabilirsiniz." 

Umumiyetle Avrupa ekono
misi Ye bilba11a alman ekono-
misi üzerinde btiyDk daha ziya· 
de malOmat elde etmek istedik. 
Ren • Tuna kanalının Anşlustan 
çok daha ance tasarlanmış ol· 
duğu malumdur. 

Viener Donau Vereinin tek· 
niıyenlcri " gayemiz, bazılınnın 
sandıklırı gibi, Karadenizi Ro · 
terdama bağlamak değil, fakat 
Rubr ile Viyana arasındaki bil· 
tiln ekonomik sahayı ·nehir nak-
liyatına elverişli bir hale getir· 
mek, &fağı Tuna, cenubi ve 
garbi Almanya ekonomik mınta· 
kalarını biribirine yakınlattır
maktır. 

Bu irtibat Çek memleketi ci· 
betinde çahımaları başlamıt 
olan Tuna - Oder birleımesiyle 
birlikte yürüyecektir. Bu ikinci 
irtibat Tuna münakalitını şarki 
Almaoyanınki ile temasa getir· 
meye ve nakliye masraflarında 
yllzde 40 nisbetinde bir hsar 
ruf temin etmiye matuftur. 

Robert Leurquin 
La Tribune de. Natioos 

Aydın Vakıflar 
Müdürlüğnden : 

Aydın. Kuahayıt, Köık, Ko
çarh nahiyelerinde bulunan mül
hak, mazbut musakkafatıa 939 
yılına ait bir senelik icarları ar
tırmaya çıkarılmıı ve ihale gü· 
nll 19/5/939 cuma saat 10 aka· 
dardır. Taliplerin yüzde 7 buçuk 
pey ekçeıiyle yevmi mezkurda 
Vakıflar idareıine müracaatları. 

1328 10 13 16 

YOZ.~ ,.. 

1 RADYO] 
ÇARŞANBA 10/5/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÖU 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

12 30 Program. 
12 35 Tnrk müziği. Çalıanlar: 

Zilbtli Bardak oğlu Refik Fer• 
san, Kemal Niyazi, Seyhun, 
Çağla. Necmi Rıza Abıskao. 
1 - Sultani yegib peşrevi. 2 -
Leminin sultani yegAb şarkıı1: 
(Andıkça geçP".ı günleri) 3 -
Leminia ferahfeza şerkısı: (Dio
lenrli başım dlin g~cf' ) 4 -
ZübtU 8 rdakoğlu: Santnr t:-k
simi 5 - Ye ari Asımın sul· 
tanlyegAb ıarkı ( Biz heybelide 
ber gece ) 6 - Halk türküıü: 
(Mecnun m leylfimı gördüm. ) 
7 - Halk tlirküsll: (Şu dağları 
delmeli.)J 

13 00 Mem1eket saat ayarı , 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

13.14 14 Mllr.ik (Riyeseticum· 
bur bandosu • Şef: İh9an küo· 
çar) 1 - Blankenburg • Marş. 
2 - Leo Fail - D.:>lar Praos· 
lerioln Valsle1i 3 - Auber • 
yemin opereabin uvertilrll 4 -
E. Launay .. Bü!biil ve Çahku· 
fU ( 2 piston için parça ) 5 -
Offenbacb - GUıel lnvantacı kı· 
zı Operetinden potpilri. 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (Aryalar) Pi. 
19,00 Koou~ma. 
19.15 Türk miiziği (Fasıl be· 

yeti. ) Celal Tokses ve Safiye 
Tokses iştirakile. 

20.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Tiirk müziği. Çalanlar: 

Fahire Fersan; Refik Frsan, Zfih .. 
tli Bardakolu. Okuyanlar: Sadi 
Hoııes, Melek Toköz. 1 - Rasst 
peşrevi 2 - ŞükrOnün rast ıar
ıı: (Uyusam göğsüne koyıam.) 
3 - Faik beyin rast şarkııı: 
( Nihansın didedcn ) 4 Cevdet 
Çağla: Viyola taksimi 5 - S. 
Kambayın nihavent ıarkısı : 
( Gaolümiln ebedi bir yarei. ) 
6 - Rast türkü: (Cahma bak 
efede ) 7 - Rast türkü: (Ye· 
menimde hare var ) 8 - Ha
şim beyin hicazk~r şarkısı: (Şep 
ta ıeber akar. ) 9 - Latif 
ağanın hicazkar şarkı11: ( Yok
dur zeman gel ( 10 - Osman 
Nibadın hicazkar şarkısı: ( Şu 
zaif göğsüm içinde.) 

21.00 Haftalık poıta kutusu. 
21.15 Esham, tahvilat, kam

biyo • nukut ve ziraat borsası 
(fiyat). 

21.25 Neşeli plaklar • R. 
21.30 Müzik ( Mandolinata ) 

Şef: Sadık Talu idaresinde. 
22.30 Müjik (Küçük orkestra 

Necip Aşkın. ) 1 - Hansch· ' 
mann - Aodalusia • İspanyol 
Valaı 2 - Bnatzky • Grinzinge 

bir daha gitmiyelim 3 - Ptt l 
Lincke • Kapri (Serenad) 4 -
Ziehrer - Der Scbatzmeiator 
operetinded V alılar S - Go· 
unde - Ave Maria 6 Ganglber
ger • Aşk Çaolı.;?"l - Şarkı 7 -
Fritz Recktenwald Griozingde 
(potpuri.) 

23.00 Son ajans haberleri ve 
yarınki Ptogram. 

23 15 2~ Milz!k ( Cazband -
plak. ) · 
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n Pla 
larına Müjde 

-------------
10 Mayıs 939 Tarihinden İtibaren 

Sahibinin Sesi, Odeon 
Kolombia ve Polydor 

Marka plaklarını 135 kuruştan satmağa ka
rar verdiğimi sayın 
bildirir bu fırsattan 

müşterilerimize iftiharla 
istifade etmelerini tav .. 

siye ederim. 

----....~h et Gürer 
DEMİR YOLU CADDESi 

3212 

o ul talebelerine 
Besımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıthr 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir. 

Fiyatı: 25 Kuruştur. 

- ------- --------------- - -

o 1 2 

1 1 
2 

1 • 

~ 
1 HAL 
" 

• 

" ti • • fi • • • 

Bakım Evi Muayene Saatları 
Muayene günl 

Pazartesi 

Sah 

Çarşamba 

h 

" 

Cumartesi 

" 

Saat 

J - 4 

4 - s 

2 - J 
3 - 4 

4 - 5 

5-6 

4-S 

2 - 3 
3-4 

Doktor arkadatımızın adı 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt baatnhkları mutahassı&J) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gözaçan 

(Göz hastalıklnn mutahaıısun) 

Doktor Muhsin 
dç hast lıkları mutahll111111) 

Doktor Şevket Kırbaş 
(fntani hastahkl r mutohassu1.1) 

Doktor MOoif Erman 
(Kadın haatalıldarı mutabaaaıaı) 

Doktor Nafiz Yaı:gan 
Doktor Halli Göıaydın 

Muayenehanesini 'Cumhuriyet mahallesinde aTukat 
8. ihsanın e.·ine nakletmiştir. 

" ~ . 
• Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

• 
vı 

Bu Hafta Çıkan Kitaplar 
Kitabın adı Yazım Fiyatı 

Riza Tevfik R. Gökalp Arkın 60 
Makber Abdülhtık Hamit 50 
Kiralık konak Yakup Kadri 75 
Yezidin kızı Refik Halit 60 
Bir içim su Refik Halit . 60 
Atalar sözil SRdi G, Kırımlı 50 
Edebiyatçılar reçiyor Halit Fahri 50 
Öğretim ve eğitim Kazım Nami Duru 50 
An~dolu yol notları. Nahit Sırrı, 50 
Sarnıç Sait Faik, Hikayeler. 25 
Sanata dair Halit Ziya 50 

ız:w 

Halk ziraati Şfilcrü akar 100 
Arıcılık Dr. Fuat Ali Ôrsan 50 ' 

Bu ldtapları Aydında Süleyman Ge.zer - ÜıJman Sezginer 
~ Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Siparişler taab

bü1 lü gönderilir. 

ilin 
Aydın Nafia Müdürlü

ğünden: 
Hastane döşemelerinin tebdili 

için lüzumu olan 3483 lira 85 
kuruş keşif bedelli kereste ve 

linolyom alımı işi açık eksiltme
ye konmuştur. Bu işe ait keıif 

ve şartnameler Aydm Nafıa 

müdürlüğünde görülebilir. Ek

siltme 22/5/939 pazartesi günü 

saat on beşde Aydın VilAyeti 
daimi encümeninde yapılacaktar. 

Muvakkat teminat miktarı 
262 liradır. 

isteklilerin muva~kat temi ;t 

natları ve ticaret odası vesika

larile yukarda yazıll glln ve sa• 

atta Vilayet Daimi encfimenine 

gelmeleri ilan olunur. 
7 10 14 17 1318 

.....•.. Abone şeraiti ........ f 
f Yıllığı her yer için 6 lir•. J 
: Alb aylığı 3 llradır. ! 
ı • i idare y~: Aydında C. H. ! 
: P. Baı;ımcvı. • ! 
i gaz teye it yaul r için İ 
i yaı.ı itleri ıtıudürlüğilne, lldn· i 
i lıır için ıdare ınüduY'lüğüne : 
i ".DÜraca&t edilmelidir, ~ ................................................... 

lmttyas ıllhlbl •e Umum! Netrlyat 

MOdilrtl ı Etem Meadr•• 
Ba11ldığı yer 

fi H P »••uııev.I 


