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BüyükKurultay 
26 llKk&nunda 

f8vkal8de toplanıyor· 
A k 17 ( A A. ) - Cumhuriyet Halkpartisi Genel Baı-

n ara , . bl'.. ·ı · · ı 
kan vekili Büyük Kurultayı aıağidakı. ~e ıg ı e ayın yırmı a ta-
sında fevkalAde toplantıya davet etmıştır. .. . • 

Cumhuriyet Halkpartisi Büyük Kurultayını aıagıd_a~ı maddelerı 
Ö Ü k n A karada Birinciklnunun 26 ıncı gunu fevkalide 

g r ıme zere n G 1 B k · · 
t 1 t d t d. orum C, H. P. ene aı an vekılı 
op an ıya ave e ıy • Celal Bayar 

MÜZAKERE RUZNAMESi 
t _ Nizamnamenin Genel Başkan intihabına ait maddelerinin 

tebdil ve tanzimi. 

Kongre münasebetile 
Büyüklerimize çekilen tazim 

telgraflarına geltn cevaplar. 
Aydın Valisi 

Ôzdemir Gündag 
Agdın 

Parti viliyet kongresi mü· 
naıebetile gösterilen duygu· 
lara teşekkilr aaygılarımı au

B. M. M. 
Reisi 

A. Renda 
Aydın C.H.P. Kongre başkanı 

Vali Ô. DemirGündag 
Aydın 

Kongrenin duygularına te
ıekkOr eder baıarılar dilerim. 

Bat vekil 
CelAI Bayar 

Grup birincilikleri 
dün başladı 

Aydınspor - Denizliyi 7 - l Muğla _ 
Manisyı 6 - 3 yendiler . 

Bugün Aydınsporla Muğla · birinciJik için 
sahada karşı }aşacaklar 

Türkiye futbol grup birincilik 
milsabakaları dün öğleden ıon
ra saat 12,30 ta başladı. 

1 miyet tesis ederek Deniıli kale
ıioi çenber içine aldılar. Bu 

ı baskı; beıinci dakikada merkez 
muhacim Mukadderin vole bir fil· 

2 -Genyön kın~ intiba~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

Miisabakadan evci askeri ban• 
do tarafından istiklal marıı ça
lınarak bayrak merasimi ve on
dan sonra da takımlar bir geçit 
resmi yaptılar. 

Bundan sonra proğram mu
cibince ilk maçı yapacak olan 
Denizli ve Aydın ıampiyon ta
kımları ıahaya çıktılar. 

tn ile ilk sayıyı verdi. Llk,in 
Mukadderin de ayağı sakatlen
dığı için oyunu terk etti. 

On kişi kalmalarına ı:ağmcn 
Aydınlılar kazandıkları hakimi
yeti idame ettiriyorladı. Ooun
cu dakikada Osman ikinci ve 
on beşinci dakikada da Ulvi 
Oçuncü golO attılar. 

1938 Senesi 
iptidai maddeler cedveli 

mer'iyete girdi 

BirinCi köy ve zira
Ankara 17 ( A. A. ) - 1938 

malt yılı için lktisad Vekaleti 
tarahndan tertip edilen iptidai 
maddeler tenzilit cedvellerinin 
mer'iyeti icra vekilleri heyetin
ce kabul edilmiıtir. 

at kongresi Maçı; federasyon tarafından 
komiser olarak gönderilen Bay 
Necdet Ulutan idare etti. On beş dakikada ilç gol ye

meıine rağmen Denizli tak~mı 
çözülmedi ve saha acemiliğini 
de yavaı yavaı kaybederek nis-

_, ...... 
İngiltere - Fransa 
Arasında bir kömür 
anlaşması yapıldı 

Londra 17 - Fransa ile İn
giltere arasında bir kömür an· 
anlatması yapılmııtır. Bu anlaş~ 
maya göre lngiltere umutDİ id
halitından ~~ 49 nisbetinde bir 
kontenjan, Franıa da Cezair 
madenleri idbalitından yüzde 
36 - 41 derecesinde bir kontan· 
jao vermektedir. 

Çekoslovakyanın 
lngiltereden yapacağı is

tikraz ıuya düştü 
Londra 17 - Oeyli ekiıpireı 

gazetesi baı makalesinde Çek 
mali heyetinin memleketlerine 
elleri bot denmesinden memnu
niyetini iııhar ediyor ve diyorki 
lngiltere heyetlerin ıerefine Çek
lere noel babalığı yapamaz İn
giltere de paraya ihtiyacı olan 
pek çok müessese vardJr. Bu 
para lagiltereye lazımdır. Bun
dan i~i ay evvel Çeklere vade
dilen para her halde memleke
timizde kalmalı ve İngiliz ikti
aadiyatının ihtiyaçlarını .tahsis 
edilmelidir. 

21 tık kanunda 
dört gün 

Ankara, 17 (A.A) - Birinci 
köy ve ziraat kalkınma konfe
ranıı bu ayın yirmi yedinci sah 
günil saat 11 de Ankarada top
lanacaktır. 

Kongre dört glln devam ede-
cektir. Ziraat vekaleti valilere 
kongreye ittirak edecek azalar 
hakkında telgraflar yollamıştır. 
Kongreye Büyük Millet Meclisi 
azaları, vekaletler, milstakil 
umum müdürlükler mümessilleri, 
Anadolu Ajansı ve vilayetler 
mümessilleri resmi aza ııf ati le 
davetlidirler. Ziraat ve ziraat 
maddeleri üzerinde ç3:lışanlar 
kongreye iştirak etmek isterler
se isimlerini 26/12/938 akşamı
na kadar kongre umumi katip
liğine bildireceklerdir· 

Ankara 17 - Ziraat vekile· 
f birinci köy ve ziraat kal

kı~ması hazırlıklarına faaliyetle 
devam etmektedir. 

Haber aldığımıza göre Veki
let ziraat hayatımızm muhte
lif 'kollarını alakadar eden ln-
sımları en salahiyetli dairelere 
e mütehassıslarına tetkik et-

v . . h 
tirerek bir kitap serısı azır-

lamıştır. Kıymetli bir küttüpha
ne teşkil edecek olan bu kitap 
lar kırk ciltten fazla olup kon
gre azalarına dagıtılacaktır. 

Salı günü şehir cereyanı kesilecek 
Aydın Belediye Reisliğinden: 

Elektrik fabrikasında yapılacak tamirat mü-
. · 20 ı"Ikkanun 1938 Salı nasebetıle şehır cereyanı 

günü saat 24 den itibaren tamiratın devam et
tiği müddetçe kesilecektir. Sayı~ .halkımızın 
karanlıkta kalmamaları içın şimdıdıdt:n hazır-

lıklı bulunmaları rica olunur. 
• 

toplanacak 
sürecektir 

ve Kaleyi Denizliler kazandılar 
ve oyuna Aydınhların vuruşile 
başladı. 

Aydın sporlılar hemen hiki- - Sonu 3 llııcl Sayfada -

Hayvan Hastahğı Roman yadan 
400 göçmen geldi 

Hastalık zail olduğundan kordon 
kaldırıldı ve hayvan pazarı alım 

ve satıma açıldı 

Ankara 17 - Sincan köyilne 
Romanyadan gelen 400 göçmen 
iskan edilmiştir. Gelen göçmen· 
lerin 255şi büyük, 145 şi çocuk
tur. 

Göçmenler beraberlerinde bir 
damızlık huğa, 129 inek, 333 
kıvırcık koyun, 91, araba dört --------------------Aydın rmerkez kasabasında 

mevcut ç:ft tırnaklı hayvanlar 
arasında çıkan ve civardaki ba
zı köylere de siraye ettiği tes
pit edilen Hummayi Kulai sal
gını münasebetiyle vilayet hay
van sağlık komiıyonu karariyle 
geçen ay hayvan pazarı kapa· 
tılmış ve hastalığın intişar sa
hası kordon altına alınarak hay
van alım ve satımı yasak edil
mişti. 

Ancak pazara getirilecek hay· 
vanlar behemehal menşelerinde 
hayvan liaıtalığı olmadığına da
ir alacakları bir menşe sıhat 
şahadetnamesile pa.zara girebi
lecek ve pazara da bu şartı ha· 
iz hayvanlar kabul edilecektir. 

Balta köy ve Tahtacı köyle
rinde tesbit edilen hastalık he
nüz zail olmadığından bu köyler 
hududundaki karantineler kal
dırılmamıştır. 

Alınan tedbirler sayesinde 
merkez kasabadaki hastalığın 
tamamen söndürüldüğü ve bin
netice mevzu tedbirlerin kaldırıl 
masmda mahzur kalmadığı an· 
laşılma1da Aydın merkez kasa· 
basına konulmuş olan kordonuo 
kaldırılmasına ve Aydın hayvan 
pazarının da kapalı kalmasını 
da icap edtcek bir hal görül
mediğinden açtırılmasına hayvan 
ıağlık komisyonunca karar ve
rilmiş ve bu karar alakadarlara 

tebliğ edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre İzmir 
viliyetinde Şap hastalığı istilii 
bir ıekil aldığından bilhassa 
Tire mıntakaıından çatal tır-
naklı hayvan ve maddelerinin 
viliyet dahiline idhali menedil
miş ve Çinenin Cumalı köyün-
de de aynı hastalık devam et
mekte bulunması hasebile bu 
mevkidede ehemmiyetine bioaen 
kordob altında bulundurulması, 
hayvan ve maddelerinin ihracı
na müsaade olunmaması için 
tedbirler alınmııbr. 

pulluk ev eşyalarını getirmişler-
dir. · 

Her aileye Marsilya kiremidile 
artüln iki odalı ve birisi ocaklı 
olmak 6zere ayrıca bir zahire 
deposu olan evlere yerleıtiril
miştir. 

Göçmenlerin içinde iki ıaraç, 
bir nalband, bir arabacı ustası, 
bir bakkal vardır. Her aileye 
60 dekar toprak verilmiı ve 
altmış pulluk dağıtılmıştır. 44100 
kilo tohumluk 39000 kilo ye
meklik buğday verilmiştir. 

Bir Kamyon 
Elektrik direğine çarptı 
Bu sebeple hasıl olan kontaktan elek. 

trik fabrikası az kalsın yanıyordu 
Evvelki akşam saat 21130 da Bu şiddeÜi sademe yüzil a 

şehir c.ery~nı ansızın kesilmiş elektrik direği eğrilmiş ~-~n 
ve şehır bır kaç dakika karan- fıncan kırılmış ve kabı' bor~ 
lıkta kalmıştır. telleride kırılarak bunlo dag 

Ô .. d' .. · b' · · h ar an gen 1gımize göre; Muğla be- ınsı ers üzerine dı'.. • d 
b 1 d . . gerı e 
e e iyesinin 14 numaralı pli- sıper ~aıka üzerine düşüp bir· 

kasını taşıyan Şoför Ahmed oğ- leşmcsınden kontak husul l 
lu SUtçünün idare etmekte ol- m'ş b h d e ge -
dug" u tütün yüklu.. bı"r kamyon 'k

1 
ve u a ise elektrik fab· 

rı asında dört sıra t bl k b 
Muğladan Aydına gelirken park ·ı b' a o a lo-

ıu ı e 1r anahtarın 
civarında ve Cumhuriyet cadde- sebebiyet vermiştir. yanmasına 
ıi üzerindeki elektrik direğine Dik1' atsiz şoför hakk d k 
çarpmıştır. nuni takibat yapılmakt ınd a a· 

a ır • 



' 
Başvekilimiz 
haftasını 

Artırma 

mühim bir 

AYDIN 

Yerli mallar ve 

nutukla açtı 

B. Celil Bayar, ekonomik ve mali 
İşlerimizin veciz bir izahın~ _yaptı 

-3-
Bu, lbuht l'f re e 1 memleketlere gö-
' •rzett'v · · dt teb •gıın rakamlar arasın· 

fus b alüf etmektedir. Bizde nü-
cu da~'?• devletin umumi bor
.... 2ılı, barict demek istiyo
•ulb• 1 I' 
M~ ıra 37 kuruştur· 

ılletler . . . b 
•ele h cemıyetının u me-
ketl •kk~nda, muhtelif memle-

tre aıt 1 k .. t d' v. hiıbt o ara gos er ıgı 
S,99 br.ı~amlar, 4 9, 7.9, 9 47, 

' ızınıki O 8 B . . 
de u, lllaliyemizin kudretini ifa-
ret e~·~ıe beraber, demin işa
... ettiii~ tartlara uygun olk... fartiyle, memleketimizin 
'•• t D~ııııı hızlandırmak için 
IUJ 

1 1 ulınak hususundaki ar· 
oa.."t ı~ızıa meşru olduğunu <la 
•"- erır. 

DEMfRYOLU POLiTiKAMIZ 

ııı!:~nıimiz~o, ti bidayeti teeı
di .. eoberı, büyük önem ver
,: itlerden birisi de şimendi
d Politikamız olduğu malüm-ur. 

.el~~ ~a müvazi olarak takip 
tir?;ıı diier politika ecnebi 
ruı da er elinde bulunan hatla-

B nıübayaasıdır. 
vır:ivi m~~ayaaya ehemmiyet 
diterı! ?31zm tek sebebi şimen
ket rın ~e.mleket ve memle
- L~lllne faydalı otabil-
-e..arı · · 
olnıalc ~çın tarifelerine hakim 
illa d bır zaruret halinde bulun-
luıt:;· Ecnebilerin elind.e bu
ti teı; ';°liddetçe bu hikimiye
-••t ımkan olmadığı anlaşıl
... ,. ır D'" 
&'eçHk.te •ger taraftan elimize 
1-· . ıı •onra, memleket eko· ....... ı . 
talıaklc ıcaplar!~a ~uvazı olarak 
laik. \ile ettırılmış tarife tat-
Ş~kda malumdur. 

ieıaak hudutlarına doğru iler
t.k· te olan inıaatımız üç kol 
. ıp ediyor· b. . . E ilerle ' ırısı rzuruma 

lllektedir Bir . 
llliz'tn h~y'et dün, Nafia Vekili

reısl' v · 4a lt:n.. ıgı alt.oda; Erzincan· 
Di -.,at resmini yapmıştır. 

Y•rbak d . 
1111 b it ır an ılerlemekte o-
Ye d~ fa~ka vecenubu şarki
lllelld'f YÜrOyor. Her sene şi-

ı er · · 
ettifi11ı. ıçııı bütçeden tediye 
de1Uıd~~:.•ra 28,5 m'lyon rad-

Denıin · 
kallf., •ıze söylediğim ra-
ol.. b.a •raıında, geçen yıla ait 

<.'.!· rakım d d 
vınıe11dife a var •: 

1-lı Yiıt.. r rnevzuunda aym 
tite •lae:!eteğiz ve mutlak ne-

4 ıız. 

YLLII( PLAN,' DENiZ 
Bu 

1 
İŞLER IMiZ 

b • ene, ikı'n . 5 l'k l)'i pr0 cı sene ı sa· 
fa 4 ıc grl~nıına ilaveten bu de-
p ne ık .. 
rograrn il~ uç numaralı bir 

ruz. Pr •n etrniı Bulunuyo
"'"l· ogranıın esas w k"IAt - ı ceph . muş u a ı, 
•ik lbeı 1esıni halletmekti. Tek-

e ere l luann baU ve e emaolara ait 
l>ir İf ol etmek daha müşkül 
rram uyor. hın ettiğimiz pro-

ın lbali cih r h 
En ziy d e 1 alledilmiştir. 

miz bir ma e ebmmiyet verdiği
eıele de d . . l . 

mizdir. enız ış erı-

Denize, sanayiı' t• 
ıcarcti, spo .. 

ru ile çıkmak için 
dimiz söz üzerinde 
sasiyetle duruyoruz. 

millete ver
büyük has-

Deniz · nakliye va5iıtalarımız 

tamamlandığı, şimendifer politi
kamız hedefine ·vardığı anda, 
memleketimizin ekonomisi üze
rinde bamhaşka bir vaziyet te-

: haddüs edeceğini şimdiden ka
bul etmek lazımdır. 

Her sene :memleketin umumi 
ekonomik vaziyeti üzerinde göz 
gezdirilirken, harici politikamı
za da temas etmek adet haline 
gelmiştir. 

DIŞ POLİTİKAMIZ 
1938 senesinin sulh ve emni

ye(havası içinde geçtiğini iddia 
etmek mümkün değildir. Bundan 
birkaç ay evvel vaziyetin bir 
ihtilata müncer olması ihtimal
lerinden her tarafta endişeler 

belirmişti. 

miş bir istatüde mevcudiyetini 
bulan Hatay, şimdi munta~am, 
medeni bir ·devlet olarak yanı 
başımızdadır. ( Şiddetli alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım; 
Size hulasa etmiye çal ıştığım 

bıı hava içerisinde Ulusal Eko
nomi ve Artırma Haftamızı açı· 
yorum. 

Kemilst rejimin büyük Türk 
milletine temin ettiği nimetleri 
korumak ve gözetmek hususun
da azmini bildığiniz Cumhurrei 

simiz, Milli Şef İnönünün, huzu· 
runuzda hürmetle selamlamayı 

bir va1ife bilirim. 

Büyük Türk milletinin faziletli 
hareketlerine, rejimin öz milli 
rejim'mize olduğuna ve bu mil
leti en yüksek seviyeye ulaşh-

rac~ ğma ve· ulusal Ekonomi ve 
Artırma bereketinin memleketi-

mize faydalarına güvenimi tek
rarlıyarak sözüme nihayet veri-

yorum. (Sürekli ve şiddetli al-
kışlar.) (Son) 

Biz, dünya sulhunu tehdit eden 
bu vaziyetin biıe" müteveccih ~ı 
bir tehlike olduğu için ~e- 1 
ğil, fakat umumi sulhu ihlal I 
edebilecek ve binnetice bütün -----.--~-------
medeniyet dünyası~ı: büyük za- l 
raralara_sokacak böyle bir ha
lin vukuunu, kendi insani, me
deni ve milli duygularımıza uy
gun görmediğimiz için herkesle 
beraber endişe duymuştuk. 

Kendi emniyetimizi, kendi 
kudret ve kabiliyetimizle temin 
etmek esasen ana gayemizdir 
ve bizi tehlikelerden masum 
bulunduracak fili_ imkanlarım1z 

'tamamen. mevcuttur. 
Cumhuriyetin umumi politika

sı, hep imkanlarımız ölçülerek 
tahzim edilmiş ve bürün taah
hütlerimiz de, milli kudretimizin 
hudutları dahilinde bulunmuştur. 

Herhangi bir şekilde bir ma
cera şemmesi olan politikadan 

· daima uzak kaldık ve kalacağız. 
Sulha olan, ciddi ve samimi 
merbutiyetimiz bu esaslara mijs
teoittir ve onu ihlal edecek teh
likele", bizi medeni milletler ai
lesinin bir ferdi . olmak hissi ve 
sıfatiyle teessüre uğratır. Milli 
birlik ve milli varlığm çelik cep
hesi, Türk milletinin özü, Türk 
tarihinin şehamet timsali olan 
kudretli ordumuz ve onun sün· 
güsü cümhuriyetin bu samimi 
politikasının nigehbanı, ve em
niyetinin zaminidir. ( Kuvvetli 
ve şiddetli alkışlar.) 

DOSTLUKLARIMIZ: 
Tesis elmiş olduğumuz dost

lukla rın, ittifakların hep sözü
müze sadakat ve imkanımızın 
ölçüşünü bilmek esasına müstenit 
olması bunların hakiki knvveti
ni teşkil eder. 

Ve diyebilirim ki, Türkiye, 
bu dostlukların ve ittifaklardan 
aynı sulh idealininin hadimi, 
kudretli bir kütle teşkiline mu
vaffak olmuştur. İşte size, hari · 
ci politikamız ve dahili kudre· 
timizin kısaca söylenmiş ifadesi. 

Geçen yıl burada hep bera
ber Hatayı selamlamıştık. O. 
zaman Ceoevrede kabul ettiril-

Çemberlaynın 
Roma _ seyahati 

Lonelra 17 - G~zetelerin 
yazdığına göre Başvekil Çem
berlaynın Roma seyahati görüş 
meleri programında· tesbit edil
mediği ve bu görüşmenin muh
telif meselelerden başl<a bir 
gaye ist!hdaf etmediği anlaşıl

maktadır . 

T~pu kanununda 
Değişiklik yapılıyor 

Maliye vekaleti tapu kanu
nunun dördüncü maddesini de· 

:-r ğiştiren yeni bir kanun layihası 
hazırlamaktadır. Bu kanunun 
dördüncü maddesi hazineye ait 
arazinin imar edilmek şartiyle 

şagillerine temlik edilebilece · 
ğ~nden bahsetmektedir. Yapıla-

cak değişiklikler şehir ve köy 
hudutları içind~ bulunan hazi-

neye ait arazi bu madde hük
münden hariç bırakılacaktır. 

- +-

Halkın sesi 

Belediye reisimize te
şekkür ediliyor 

Gazetemizle neşredilmesi ri
casile bir çok imzaları havi bir 
mektup aldık aynen neşrediyo-
rur. 

Aydın gazetesi yazı M. 
Bunca müracaatlarımıza, rica

larımıza, ısrarlarımıza rağmen, 

geceleri mahallelerimizden bir 
kısmının tenvir edilmesi imkan 
ve sevincine mazhar olamamış
tık. 

Bu defa, yeni Belediye reisi
miz ve Belediye meclisi azamı
zm himmetlerile buna mnvaffak 
olduk. Kendilerine alenen arzı 
teşekkür etmeği bir vazife bi· 
liriz. 

SAYI ı 418 

or~~i;:~m-::~~;,~;~:~ l, .. ___ ... R __ A_~v"D ... _Y __ o ___ .. I 
den tebliğ olunan 17/12/938 ta
rihinde Türkiyede hava durumu 
raporu: 

Suhunet: 
Düne göre suhunet Kocaeli, 

Ege ve cenup Anadoluda 1 - 3 
diğer bölgelerd~ 5 derece yük

. selmiştir. 
· En düşük suhunetler sıfırın 

a tında Manisada 1, Sivasta 3, 
Edirne ve ·Erzurum da 8, Vanda 
10 derece<lir. 

En yüksek suhunetler saat 
14 te yaptlan rasatlara göre 
İzmirde 12, Antalya 13, Aaana 
da 14 derecedir. 
Yağış vaziyeti : 
Dün hava Eğede bulutlu, ce

nup ve doğu bölgelerinde · ka
palı , Kocaeli ve Karadeniz kıyı
larıı da yağmurlu , Orta Anan-

. doluda yer yer karlı geÇmiştir. 

Yağa~ yağmurların tôprağın 
metre murabb.aına' bıraktığı su 
mikdan orduda 61 , Zongu\dakta 
16, Eskiş eh irde 2 diğer yağışlı 
yerlerde 1 8 kilogram arasın

dadır. 

KAR: 
Trakya ve or ta Anadoluya 

y.ığan karın t oprak üzerındeki 
kalın lı ğ Yo~gatta 9, Sivasta 7, 
Çorumda 1 santimetredir. 

Rüzgar vaziyeti : 
Bütün yurtta r üzgarlar şimal· 

den en çok dokuz metre, Ka · 
radenizde fırtına şeklinde: es· 
miştir. 

Muhtemel hava vaziyeti : 
Yurdumuzla civar mem\eket

Jerde bugün~ü hava vaziyeti ve 
Balkanlardaki kar fırtınaları 

yapan yüksek tazyik neticele
rine nazaran yarın ( bugün ) 
hava egede ve cenup Anadolu· 
da kapalı, diğer bölgelerde ka · 

palı ve yer yer yağışlı geçece ·. 
ği ve rüzgarların şimalden 'I_"rak
yada kuvvetlice, diğer bölgeler
de orta kuyvette, Karadenizde 

mutedil fırtına şeklinde esece · 
ği tahmin edilmektedir. Bu gün 
Ankarada hava sabahleyin ha
fif karlı sonra sakin geçmiştir. 

Sühunet 4 derecededir hava 
tazyiki saat 14 de yapılan ra
satlara göre 683 milimetredir. 

Bugün İstanbulda hava kapa
h geçmiş rüzgar şimali şarkiden 
9 metre süartle esmiştir. Sühu
net 6 derecedir. Hava tazyiki 
767 milimetredir. 
Komşu memleketlerde: 
Bugün Şamda hava kapa lı, 

Atınada yağmurlu, Sıvastopol 
Sofyada karlı geçmiştir. Sühu
net Sofyada sıfırın altında 8 
derecedir. 

:··········~ ................ : 
ı YURTTAŞ: : 
: Türk köylüsü yurdumuzun ı 
ı eşsiz ~ahsullerinden senin için i 
ıı yetiştiriyor. onları bol bol ye ı 

ki, köylünün yüzü gülsün. ı 

! ................. ~····· .... .. 
Umumhaneler karşısın
daki kahveler kapatıldı 

Bir çok münasebetsiz hadise· 
lere sahne olan ve civar mahal
le balkının huzur ve istirahati
nin bozulma~ına sebebiyet ver
diği anlaşılan Orta mahallede 
umumhaneler karşısında ki kah
veler vilayet makamının emrile 
zabıta tarafından kapatılmıştır. 

Ankara radyo isbteyonumu· 
zun neşriyat programını gaze· 
temiz temin etmiş olduğundan 
bu g2nden itibaren okurlarımı
za günlük proürammı muntaza· 
man vereceğiz. 

181121938 PAZAR 
ANKARA RADYOSU 

12,30 Müzik (küçUk orkestra) 
1 - Freude • Volkıfeıt ·Kar
neval ( Güsta v Lindner ) 2 -
Ave Maria ( Şarl Gunod ) 3 -
Dans İspanyol No. 6 ( Enrik 
Granados ) 4 - Moon\igbt in 
Venis ( Joze Armandola ).• 

13 Saat ayarı ve haberler. 
13. 10 Müzik (küçiik orkestra

nın devamı) 5 - Andantino in 
· modo di canzona (Çaykoıki) 6 
- Vir Vandern um Die Welt 
( Niko Dostal) 7 - Ein Abend 
in St, Petersburg ( Helmund·) 

13.45 Konuşma · ( ev kadını 
saati) 

14, 14.30 Türk müziği (tan-
bur, kemençe ) 

17 .30 Müzi~ ( danı saati ) 
18.30 Saat ayarı ve haberler. 
18.40 Türk müziği (ince saz 

faslı ) 
19.35 Konuşma ( Dokuzuncu 

arttırım haftası dolayıslte Şakir 
Kesebir - İktısat Vekili ) 

19.55 Türk müziği (Zeybek 
tilrküleri ) 

20.25 Müzik ( oda müziği 
• Cumh. Başk . . Bando " sondan 
Obua' - Ali Bostancı. Klarnet -
Rauf Öktem. ~ Fağot .. Mustafa 
Sesar. Korno - Necmi Öğün. 
Piyano - Cemal Reşit. 1 - So
nat - Fa majör ( Benedetto Mar· 
seltö ) 2 - · Sonat - fa Cliyez 
minör .(Jiorjio Antoniotti ) Vi· 
yolonsel - Mesut Cemil. Piyano 
Cemal Reşit. 

21.25 Saat ayarı ve par~ kam
biyo ve toprak mahsulleri bor-
sası . 

21 3s Müzik ( Varyete ) 
21.55 Konuşma ( At .rarışları 

neticeleri) . 
22.05 Müzik (rumbalar - Pl) 
22.30 Müzik (operet parçaları) 
22.45,23. Son haberler. 

19/12/938 PAZARTESİ 
12.30 Müzik (kuartet - Pi) 
13 Saat ayarı ve haberler 
13 10, 14 Türk müziği (Halk 

türküleri · Pl ) 
·ıs Müzik ( eğlenceli plrlklar ) 
18.30 Türk müziği (ince saz) 

faslı ) 
19.15 Saat ayarı ve haberler 
19.25 Müzik (bir solist -Cum?· 

Başk. Flarm. Orkes.dan Klan· 
oetist Hayrullah Duygu ) 1 -
Sonat No. 2 (Brahms ) Piyano 
Cemal Reşit. 

19.45 Konuşma ( doktorun 
saati) 

20 Türk müziği (Münir Nu-
rettin konseri ) 1 - Eski ,ar
kılar. 2 - Halk türküleri. 3-
Kendi eserleri. 

21 Saat ayarı ve para kam
biyo ve toprak mahsulleri bor
sası. 

21.15 Müzik (kilçük orkestra) 
1 - Der Vildşüts - uvertür (Al
bert Lortzing ) 2 - Esmeralda 
No. 3 - Vals lant (Drigo) 3 -
Öjen Onejin ( Çaykoski ) 4 -
Romanze ( Çaykoski ) 5 - Ga
votte . Kapris · ( Bortkievic ) 
6 - Fagelqvitter (Emil Valdöfel) 

22.15 Konuşma. 
22.30 Sinema sesi. 
23.30, 23.45 Son haberler. 

.. 

• 
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C. it Partisi Aydın ilyönkuruhmun Okul. tale~e koope-
9"57 ve 9~ yılları çalışma rapo.rudur ratıflerı yasası 

Kongrenin sayın üyeleri: .. 
C b . t halk part11ı1nın um urıye . 

Aydın ili teşkilatını temsıl e· 
dea yüksek heyetinizin huz~ru· 
na çıktığımız şu dakikada ote
deaberi her kongremizde tel~k-

v • b' •ki sene ' rarladıgımız gı ı, ı 

Çabana ve idaremizden hesa~ "- ·ı· · partı vermekle beraber, ı ımız d 
i•lerinio ilerde almasında fay 8 

Y • t'k met ~- v. . renk ve il l a gu.-ecegınız . 
ha"kında kıymetli fikir v~ ~ı-

k 'fi . . . d lmaD-ı yer ımıze re tı erınızı e a a ' • . 

aelecek arkadaşlara vazifel~rı~ı 
• t• · lerının kolaylaştırmak ve par ı ış ...... 

1 daha iıabetli ve verimli yorutu -
mesini ve hızlandırılmasını te
min etmek bakımından faydalı 
görürüz. 

Prensiplerimizi yayma : 
Temelini büyük ve daimi te

fimiz Atat&rktın 19 Myıs 'l9da 
. Aaadoluya reçmeaile atbtı. par: 

t . . . bariı bususıyetı, 
ımızın, en h k·k~ 

prensiplerimizin balkın a 1 1 

ihtiyaç ve temayillfhıden ilham 
almarak fayda ve milli b~nye-

1 • tahakkuk ettıkten ye uygu uıu 
1 ıonra programımızda yer 8 ma· 

sıclır. 
Adını halktan, her muvaffa· 

kiyetli batarı ve ileri hamle~e: 
rinde halkın vicdan ve mıllı 

. 1 en kısa ıuur.dan ılham a an ve 
tabirile halka dayanan, iyilikler 
yolunda durmadan ileri giden 

· 1 · • halka partimizin prensıp erını " 
tü "k hu· yaymak, proğram ve zu 

kllmlerini partili arkadaşlarımıza 
izah .etmeği parti işlerinde 
mesul vazife alanların en büyük 
vaıifesi sayarız. 
Tüzüğümüzün bize usanmak~ı: 

zın üzerinde çalırmak ödevını 
verdiği bu mevzuda ıöz, yazı ve 
her vasıtadan istifade ederek 
çalıştık. Bndan evvelki il .. kon· 
g resinin kararile çıkardıgımız 

d .. z Ayclm gazetesi ve kur ugumu 
parti matbaası bu husustaki v~
zifelerimizi kolaylaştırmakta hı· 
~e büyük yardımcı olmuştur. 

t)ge lcagit işleri : 

tlçeıi 

M. Aydın 
Bozdoğan 

Çine 
Karacasu 
Nazilli 
Söke 

~ -6 • :ı 
('.a u 
... > 

' '1 
~ :ıs 

13435 
3356 
4850 
203'! 
5608 
3334 

Artı' 

14038 603 
3406 50 
5213 363 
2041 9 
5790 182 
3349 15 

Tutarı 32615 33837 1222 

Bu yılın ilk altı aylık rap?~
larındaki rakamlara nazaran ılı· 
miz parti kuvvesioin 1222 adet 
yükseldiği yukariki cetvelden 
anlaşılmaktadır. Şu noktayı da 
kaydetmek isteriz ki son altı 
ayda yeniden kaydolunanlar.la 
bu miktar 2000 i geçmektedır. 

Yeni üyelerin kabul tören
leri : 

Tüzük hükmüne uyularak par· 
timize yeniden yazılan üyelerin 
her üç ay sonunda kabul tören· 
leri muntazaman yapılmış ve 
yeni arkadaşlarızımın adları ör · 
gütümüze yazılmıştır. 

Gençlik ve spor : 
Partimizin tabii namzetleri o

lan gençlerimizin fikri, ruhi, be
deni ve her bakımdan ilerlem~
leri ve yükselmeleri için kendı
lerile yakından alakalandık. He
nüz tahsil çağında bulunan ve 
t.bıillerini devam tttir mek için 

-5-
Madde 27 - Yönetim kurul 

başkanının vazifesi yönetim ku· 
rul toplantılarına başkanl.ık et· 
mek, toplantı zamamnı tayin 
etmek, 1önetim kurul işlerinin 
yolunda gitmesine bakmak muh· 
telif kol ve heyetlerin ve vazife 
gören diğer arkadaşlarının işle· 
rini ve' hesaplannı kontrol et
ınek talimatname hükümlerinin 
ve verilen kararların tatbikine 
nezuet etmek kooperatif adına 
girişilecek taahhütleri direktör 
veya bat öğretmenle birlikte 
imza etmektir. 

Madde 28 - Yar başkanın 
vazifesi de başkanın buluomadı
iı zamanlarda yerine vekalet 
etmek ve başkanın kendisine 
verdiği vazifeleri yapmaktır. 

lŞY ARLARIN V AZIFELERİ: 
Madde 29 - Kooperatif ka

tibinin vazife•i, kooptratif evine 
yazılacak yazıları yazmak gelen 
ıiden kağıtların do"yalarını sak
lamaktır. 

Madde 30 - Vezne katibi, 
kooperatife ya zıh üyeler· 
den alaığı . paraları koçanlı 

makbuzla toplıyarak deftere 
geçirmek ve bu paraları direk· 
töre, bat öğretmene veya ken
dilerinin bu İf için tavzif ettik· 
leri kimseye makbuz mukabilin· 
de vermektir. 

Madde 31 - Muhasebecinin 
vazifesi kooperatifin gelir ve 
giderlerinin hesabını tutmaktır. 

Madde 32 - Aobar ve idare 
memuru kooperatife ait demir
baş eşya defterini tanzim etmek, 
satılan ve kalan e~yanın mikta
rmı ve durumunu tesbit etmek
tir. 

KONTROL KURULU 

Madde 33 - Kontrol kurulu 
en az iki kişiden mürekkeptir, 
Vazifesi kooperatifin hesapla
rını ve sair işlerini tetkik ve 
teftiş ederek neticeleri yönetim 
kurulu başkanına bildirmek 
her den yılı sonunda yıllık 
raporu hazırlamak, ko:>peratifin 
genel durumu hakkın 1a genel 
kurulu aydınlatmakt•r. 

Kontrol kurulu reye iştirak 
etmemek şartile yönetim kurulu 
toplantılarına iştirak edebilir. 

DİREKTÖR VEYA BAŞÖG
RETMENIM KARARL \RI 

TAS TİKİ 
Madde 34 _ Genel kurul ile 

Yönetim kurulunun yaptığı se
çimlerle verdiği kararlar ve ~i: 
riştiğ teahüdlerin kati şeblını 
alması ancak okul direktörünün 
veya baş öğretmeninin vey.a 
kendilerinin bu iş için tavzıf 
edecekleri kimsenin tasdik et
mesine bağlıdır. 

- DEFTERLER -
Madde 35 _ Okul koopera 

tifinde şu defterlerin tutulması 
mecburidir, 

a) Üyelerin hüviyet defteri. 
b) Demirbaş defteri. 
c) Zabıt ve karar defterleri. 
d) Üyelerin taahhütlerine 

mahsuben verdikleri paraların 
makbuz koçanları. 

Madde 36 - Bu yasa hüküm
leri kooperatif kurulları tara
fından değiştirilemez. Ancak bu 
hükümlerin tatbikine ait mese· 
leler hakkında genel kurul ta-

Grup birincilikleri din başladı 
Battarafı 1 lef Hyfada 

bi bir müvazene tesisine muva
fak oldu. 

Aydınlıların yaptıkları üç go· 
lün neşesi ve temin ettikle.ri 
galibiyetle işi gevşek tuttukları 
görülmiye başladı. 

Bu yüzden de haftayım sonu
na kadar başka sayı çıkarama· 
dılar. Ve devre 3-0 Aydının 
galebesiyle bitti. 

İkinci haftayım başladığı :ıa • 
man Aydınlılar yine f'yni lakay· 
diyi muhafaza ediyorlardı. Fa· 
kat beşinci dakıkada inkişaf 
eden bir Denizli akınının çok 
güzel ve günün en nefis bir go
lü ile neticelenmesi işin şaka 
götürür yeri olmadığım anlat
mış olacak l<i Aydın takımı 
birden canlandı ve dört gol 
daha yaparak maçı 7-1 galip 
bitirdi. 

Hdftayımın bitmesine on beş 
dakika kala Denizli takımı his
sedilir bir hakimiyet kurmağa 

muvaffak olduysada bu netice· 
yi değiştirmedi: . 

Oyun umumiyet itibarile çok 
hey< <.;anlı değildi. Denizli ço
cukları çok enerjik bir oyun çı
kardıkları kadar, centilmen ve 
sportmen olduklarını sösterdiler. 
içlerinde çok iyi istidatlar var
dı. Yalnız anlaşmaları, top kon
trolları ve teknik bilgileri pek 
azdı. yenilmelerinede bu nok
sanları sebep oldu. Fırsatlardan 
istifade etmesini bilmiş olsay
dllar; son on beş dakikalık ha
kimiyetleri esnasında bir iki 
sayı çıkarmaları mümkün olurdu. 

Bu maçtan sonra Muğla ve 
Manisa şampiyonları sahaya çık
tılar. 

Maçı; yine B. Necdet Ulutan 
idare etti. Manisalılar gece saat 
Uç treniyle gelmiş ve dinlenmi
ye de vakit bulamamış olmala· 
rına rağmen öyle kolaylca yeni· 
lecek bir takım olmadığını ilk 
dakikalarda tesis t ttiği nisbi 
bir hak;miyet ile gösterdi. 

Oyun muvazeneli bir şekil 
aldı vetop yirmidokuz dakika iki 
kale arasında ayaktan ayağa 
dolaşt•. 

Manisa muhacimleri birbirleri 
ile daha anlaşmış olduklarını 
gösteriyorlardı. Fakat içlerinde 
fırsatlardan istifade etmesini bi
len Şutö · ler olmadığı için 
netice alamıyorlardı. 
Muğla kalecisinin güzel oyu-

rafından kararlar verile bilir . . 
Madde 37 - Kooperatifte va

zife gören kurullar · ve kollarla 
işyarlann vazifelerine ait özel 
talimatnameleri, yönetim kurulu 
tarafından tanzim ve genel ku
rul karari!e tatbik olunur. 

Madde 38 - Kooperatif lağv 
edildiği takdirde bütün mal ve 
eşyası okul idaresine teslim e
dilerek kültür direktörlüğüne 
malumat verilir. 

Kooperatifin mevcut parası 
genel i<urul karariyle okulun 
en lüzumlu ihtiyaçlarına sarfe
dilir. 

Madde 39 - Okulun tefti_ş 
selahiyetini haiz her. makam 
kooperatif faaliyetini ve koo
peratif heseplariyle defterlerini 
tetkik ve teftiş etmek hahkını 

haizdir. İspekterler~teftiş rapor
larında kooperatifin durumları· 

nı da tesbit etmekle mükellef-
dirler. 

nu da bu akınların sayı ile ne· 
ticelenmcsine mani oluyor.du. 

Kaleci bariz bir iki tehlike· 
yi güzel plonjonlarla kurtardı. 
Yirmi dokuzuncu dakikada Ma
nisanm sağ içi topla beklerden 
ııyrıldı. Muilanın ıol miidafii 
bu muhakkak sayıya mani ola· 
mıyacağın1 hissedince muhacimi 
elleriyle iterek dü9ürdu. 

Ceza çizgisi içinde yapılA bu 
hatayı hakem penaltı ile cen• 
!andırdı. Bu suretle oyunun Uk 
.sayısını yapan Manisa takııpı 

daha canlı ve daha diiz3iin 
oynamağa başladı. Fakat lbir 
kaç fırsat daha kaçırmaktan 
başka bir şey yapamadı ve haf
tayım 1-0 Manisanın ·ıalebe
siyle bitti. 

İkinci haftayım baılar baıla .. 
maz Muğlalıları Manisa kalesi 
etrafında kiimelenmiş gördük. 
Altıncı dakikada ceza çizgiıi
nin içinde atılan bir c;elaıeyi 
hakem penaltı ile cezalaadanlı. 

Bu suretle 1-1 ber.a bere a-eı.11 
takımlar arasında bu muvazeıı.-
yi bozmak için bir didişme baş- • 
ladı. Muğlanın aol açığı çektiği 
bir şutle takımına ikinci sayıyı 
kazandırdı. 

Bu sayı ile mağlup vaziyete 
düşen Manisalılar canlandılar 
ve iki dakika sonra da bera
berlik sayısıııı yapt!lar. 

Lakin Manisa yavaı · . .yavaı 
yorulmağa vo ç6ztilmeje la
d, Mugla; Manisa kalecl,Unin 
acemiliğinden de istifade ederek 
üçüncü v~ biraz sonre da dör
düncü sayıyı yapınca 1191çı11 

netice9i belli olur gibi i9ldu. 
her oakadar beı d4kika •Ara 
ıaidan inen Manisalılar bir ,gol 
daha yaptılarsa da bu neti&cyi 
değiştirmedi ve Muğlajılar birisi 
yine pe11altıdan olmik üze iki 
daha atarak maçı 6 .• 3 plip 
bitirdi. 

Manisanın muhacımları daha 
teknik idiler. Eğer fıraatlardan 
istifade etmesini ve topu mUtc-
madiyen kalecinin kucağına at
mamasını bilseydiler, netice ~el
ki başka türlü olurdu. Muğlanın 
müdafaa hattı; kaleci milsteana 

olmak ilzere nisbeten zayif idi . 

Manisa müdafaası kalecileri
nin acemiliğini hiç hesaba kat-

madan çok açık oynadildarı 
için sayıların bu kadar çpjal
masına sebep oldular. 

Muğlalılar daha soğukkanlı 
ve çok nefesli idiler. 

Bugün Aydınsporla Muğla 
grup birinciliği için karşılşacak
lardır. Maç tam saat ikide baş
layacaktır. 

Dünkü maçlardan aonra ol
dukça yorgun bulunmalarına 
rağmen grup birinciliğini kazan
mak kayguaile sahaya çıkacak 
olan bu iki takımın çıkaracak
ları oyunun heyecanlı ve aılzel 
olacağını şimdiden tahmin ede
biliriz. . ........................... .. i YUr~DAŞ: ı 
ı . ~~ saglarn gelir Devlet tab ı 
ı vılıdır. Devlet tahvili alan i 
ı hem kendine, aem yurdqn i- ı 
ı marına yardım etmiş olur. ı 
ı ............................ ı 

İmtiyaz snhibl ve Umumi N ~t 
Müdürü : Etem Mendr:a 

Basıldıtı yer 
C H p Baııımevl 



~onıanyada 
Mı11ı intibah partisi ilin 
Baıc kuruluyor Vilayet Daimi Encü-

devlet;:ı l6 - Kral Karol meninden : 
ıuuru ltf rnUdafaa birliği milli 836 lira bedeli keşifli Nazilli 
iııtibth erbcr etmek için milli Kuy•cak yolunun 0+000-1 + 000 
te,lcili .c~bb~si isminde bir parti kilometreleri arasında ve Kuyu-
1ıaıııtırıçı8a bır .emirname imza· 
ki Ye • U cınırname yirmi es- cak - Karacasu iltisak yolunda 
YGlcıek ~eai nazırla yirmi beş yapılacak kaldırım inşaatı açık 
bir tıle evlet adamının verilen eksiltmeye konulmuştur. 
ınııtır xn~me üzerine imzalan- Eksiltme 26/12/938 pazartesi 
teı111 ' h 1 er ve hlkimler müs- günü saat 15 de vilayet daimi 
Partiye ~tün romanyalıJar bu .encümeninde yapılacaktır. 
lier Uirli•rıne~. bakını haizdir. Bu işe 'lit keşif, metraj, şart-
fıaliyet : roht_ık faaliyet gizli name ve resimler Nafıa müdür-
tebbQ e Akkı olunacak ve te-
iak t 1 edenler medeni haktan lüğünde görülebilir. 

l edileceklerdir. Muvakkat teminat 62 lira 70 

1........ Ab kuruştur. 
ı YıUıtı hone şera~ti •• _ ...... i İsteklilerin Aydın vilayetinden 
t Alt er yer içın 6 hra. i hl J İd ı •rlıtı 3 liradır. i bu iş için alacakları e iyet ve-
1 p 

8
•re yeri: Aydında c. H. i sikaları, muvakkat teminatları 

i ·. aıunevi. ! ve ticaret odası vesikalarile bir
f r•ıeteye ait yazılar için ! likte yukarıda yazılı gün ve sa-
l 1111 lıleri mu·du· ı-x.r. ıı· t 1 d . • .. . lar 1 1 

r u ... ne, •n· i atta vi ayet aımı encumenıoe 
l çil idare nıüdürlütiine : l l · · ı · 1 
ı lllü ge me erı ı an o uour. 

i~"!~.!~!!.~1~~---~J 8 13 18 23 (987) 

E nıtak ve Eytam Bankasından: 
111 No Y · N T . N ,. Kıymeti T. L. C. 197 · erı o.su aı ev ı 

Aydın Ramaıan poşa 
Mah. Hükümet bulvarı 
yoğurt, yağ pazan. 

t Ada 35, parsel 1 43,44 Dükkan 1500 300 
. zıhatı yukarıda yaulı gayrimenkulün pazarlıkla ,,atışı 24/12/38 
cuİarteıi ailnü saat on birde Milli Aydın Bankasında yapılacaktır. 
t •teldi olanların hizasında yazılı depozito akçesini veznemize ya
~rrnt' aya girmeleri ve yanlannda birer fotoğrafla nufus cüzdanları 
ot ırnıeleri. 1008 

~~... ~~~ . ····•·&~~~~~~~~~~~~~. 

: Doktor Şevket Kırbaş f!~ 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve '!~ 
• entani hastalıklar mütehassısı l•l ... ] 
: Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu [t] 

SiUeymanın hanesine naklettim. [t] 
t .. hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve i•l 
t k iSgleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. ' İdrar, ,~) 
• an, balgam, maddei gaita ve her türlü tablilatı icra r!1 
: tder. Veremlilerde fennin en ıon tedavisi olan (P

9
i
7
n
1
o)mo- ~.•] 

toraksi ile hastaları tedavi eder. ~~ 
~ •.•• ~~····~ ............. ~~~~:! 

"b'A ;;e; 'dti iOi * •• t'llii iOi iOi ... ~~~~ ~ 

~·::;:·~ ~~,,~~~~~~Pi!!."!~~ ---..~4~.~~llı~~ııe..~~ı~ııe..~ıııı~~ıı:.~ı111:lı. 

: DOKTOR lı 
: Necip Aydın . ğ~ 
! Rontgen mütehassısı ! 
: Muayene yeri : Eski operatör Mitat kıliniki halen • 
t doktor Ziya evinde hasta kabul eder. : 

• Muayene ıaatları : Saat 16 dan 19 a kadar +] 

J ~ icabında Rontgen hastanın evine de götürülebilir. !i 
~. ·~~~~ıı:,~ıı;ıı~ı:-"+'1"=9 917 ~~~ 

• • • • • • 
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Demir iş atölyesi ! 
Yeni açılan ve sanatokulu me- : 
zunları tarafından idare edilen : 

• • 
DEMiR iŞ A TÔL YESİnde ! 

f H~r Devi Demir İfİ, Galvanizli, Demir ve Kur- : 

f un . 0nılu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen + 
ennın · I · ıah· 

1 
.1c.aplarına uygun şekilde yapılır. htiyaç + 

ıp ~rının atölyemize müracaatları. + 
Adres: Bezirgin karşısında Mehmet Uygur J• 

ve Osman Alpsoy • 

:.~~~~~~···•·v~ııı~~ 849 ~~~· ' ~lıkdı!llWı!tıWı!1ııi'ı1 lıMll~~ 

AYDIN SAYI ı 418 

MEHMET GÜRER 
TECiM EVi 

AYDIN - DEMIRYOLU CADDESi ~ 32/2 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 
çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 
bilumum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık
ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 
lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 
malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKONi radyo 19t'l9 modellerile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

f6j 12 ay veresiye satış 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 
kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 

.... 


