
Sayısı : 100 Para - j ! 

·veni 
Meb'us seçimi 

BüyDk Millet meclisinin 2 7 / l/ 
939 tarihinde akdettiği ıon 
toplantısında verdig .. i . t'h b 
t d' ,_ ın ı a ı 
ec. ~t "ar arı llzerine 28/11939 

ları.hı?den itibaren yeni mebus 
ıeçımı faaliyeti başlamıştır. 

~vvelki gün pazar olmaıına 
ragmen hükumet ve partide 
mebus seçimine ait hazırlildarla 
nıcşgul olmuıtur. 
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PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi 
• 

HATAY MECLiSi 
Türk ceza kanununu aynen kabul etti 

Antakya 30 - Hatay Millet hakkındaki layiha ve ilk okul Hatay kanunu medenis benuz 

:e~i i 
1 

.. Ab;nlgani • Türkmen in öğretmenlerinin tasfiyesine, Çam hazır )anmakta olduğundan ka· 

1 
aı an ıgın a yaptıgı . ıon ~op- kabuğu ve kitreoin resimden nunda kanunu medniye ait mad-
antııında gUmrDk tarıfelerınde mu f t t 1 . k d 1 k ı 

tezyit ve tenkis yapılması hak- ~ ~ u masına daır aoun e er çı arı mışbr. 
kmda büld~metc salahiyet veren llyıbalanyle adliye encümeni Teşrinden bir ay sonra meri-
kaoua lAyihasilc Suriyeden ge- tarafından hazırlacan Hatay yete girecek olan Hatay ceza 
lecek emtianın yltzde kırk teu- ceza kanununu da müzakere kanunu alkışlarla tasvip edilmiş· 
zilattan istifade edemiyeceği etmicıtir. t' 

y ır. 

1 

Sayısı : 100 Para 
: - z 3 µ 

Teftiş 
Heyeti seçimi 

~·--Cumhuriyet Halk partisi yok 4 

lama talimatnamesine göre, 
mebus .intihabı teftiş heyetleri 
için yapılması icap eden partı 
yoklaması dün saat 9,30 parti 
salonunda ilbay ve parti başka· 
nımız sayın Özdemiz Gündayın 
ba~kanhğında il ve ilçeyönku
rullarla belediye meclisi reisi 
ve azalarıoın iştirakile yapılmış 
ve parti namzetleri tesbit olun -
muştur. ~ü?den itibaren seçim hakkı. 

nhı aız olanların defterlerinin 
aznlanına b 1 sına aş anmıştır. 

939 K~n~.nen defterlerin 4 ıubat 
g nunc kadar fhazırlanması 

ve 5 şubat 939 tarihinden iti· 
baren de teftit heyetince tetkik 
ve tahkik işine başlanması li· 
zıın gelmektedir. 

ispanyada Şehircilik mutahas
sısı Ankaraya gitt· 

Vilayetimize bağlı kazalarda 
da dün bu yoklamalar yapılmıf 
ve müteakiben belediye meclia
leri toplanarak teftit heyetleri
ni seçmişlerdir. 

lıbaylık ve parti baıkaolık 
makam} ruıd n yapılan tebliğ t 
"

0 lınao tedbirle vilayetimizde . 
mu. YYen mOddet içinde defter· 
lerı~ . hazırlanması ve teftiş be
Y~hoın de tetkike başlaması te
mın olunmuştur. 

sııı; 

4000 metr~li~ ı,,. 
koşusu yapıldı 
Beden terbizesi bölge başkan

lığı tarafından tertip edilen 4000 
metrelik kır ko~usu pazar gilnil 

at 15 de saha önünden baı-
lamak üzere telli dede yolunda 
yapılmııtır. 

Bu koşunun Aydın spordan 
lsmail, 15-34,2 ile biriocil:iini 
ve Tahıin Özalp da 15·41,4 le 
ikiaciliğinl kazaumışlardır. 

Bayramlaşma 
--~ 

Bugiin aaat 15 te Halke
vimiıde hbayımız B. vzde
mir Günday bayramlaŞ1Da 
yapacaklardır. 

.... . . .-..... ~ 
~ ....... . 

Umurlu 
çalışmaları 

Umurlu - Hususi: HaYa ku
rumumuza köyllmüzdeu B. Meh
med Şentürk tarafından canlı 
bir. kurban hediye edilmiştir. 

§ - Köyümüz de açılacak 
Halkevi için hazırlanmakta olan 
binanın inşaatına ve ikmaline 
gayret ve sevinçle çahıılmak
~adır. inşaat bilhassa son gUn· 

~~~e hız almış bulunmaktadır. 
raf nd U murlulular evlerinin et

ın a · · d'd 
diri ııın ı en toplaom11 gibi-er. 

§ Okuhnnu d b 
sehetilc h" ı a ayram müna-
d f k' unaye heyeti tarafın
a~- a. ır çocuklar ıevindiril-

meıdedır. Mektep h' h 
. b k ınıaye eye-

tının u adri şiua•lıiı köyUmll-
zün iöistıull kabartoıakt d 

§ Y 
a ır. 

- eni muhtar ve iht' 
b l . . .b b ıyar 

eyet erı ıntı a ı için gerek 
ilk tedbirler alınmış ve hazırlığ: 
baılanılmış bulunulmaktadır. 

Cumhuriyetçilerin 
taarruzu devam 

ediyormuş -
Kerute 30 - Havas ajansı 

muh birinden cumhriyetçiler ta
rafından neşredilen bir tebliğde 
cumhuriyetçt kıtaat taarruzlaa
na kahramanca devam etm~k-
!~~!~r :11 __ "!'!~l~!~ ,, ç~b~Jerde 

1 

Aydın şehrinin imar planını Mütehassıs B. Himi Baykal 
hazırlamak iizcre Nafıa V eki- belediye reisimiz B. Etem Mend-
letinden memurca göndrilen şe- res ile beraber öğleden sonra 
bircilik• mütebassııı B. Hilmi Pır ar başı taraflarını ve daha 
Baykal ıehrin umumi vaziyeti bazı yerleri gezdikten sonra dün 
üzerinde devam eden etüdlerini akşamki trenle Ankaraya avdet 
ikmal ederek ... bir proje balind~ etmiştir. 

, tesbit ettikten _sonra valimiz Karapınar belediyesi tarafın· 
Ô d dan vukubulcn davet üzerine 

l emir gündaya erı etmisler - -r r o ~ 
toplanan Belediye meclisi Aza· reisi Yusuf Eğriboza imar ha· 

1 t>a. • 

Belediye 
Meclisimizin fevkalade 

toplantısı 
Diin Partideki toplantıdan 

sonra, Belediye reisi B. Eteın, 
Mendres'ın başkanlığı altında 
fevk~lade olarak toplanan Be· 
lediye meclisi mebus iııtihabı 
teftiş heyeti azalıklarıoa : 

HaHm Aysııı 
Raif Av,tnn.,:t .. 
Mustafa Adalı . . 

Madridden gelen bir telgrafta · 
bütliıı teşekküllerin umumt ıe- \ 

larına da Aydının bugftnkü ve ritası üzerinde yapılabilecek lü-
milstakbel vaziyetini uıukayeseli zı. mlu tadilatı izah ve bir kroki 

Refik Süvarioğlunu seçm11tır. 
1 Bu heyete ictihabı mebu:an 

kauun u hükmüne t evfikan vılA· 
ferberliğe ittirak ettiklerini ve 1 
harp malölleri cemiyeti de ken-

bir surette izah elmiş!erdir: halinde t~spit etmiştir· 
----===~~====~.-~. ====~=-=-~~-

1 yet umumi meclisi d:ıimi encD-

1 
men az4la n <la dahil ohcak ve 
Belediye Reisimiz Bay Et m 

' Mendresin başkalığında ~ebu5 
intih a bını idare edeceklerdır. 

dil~rinin. ~~pabil.ocekl~ri işlerin Giydirilen 
verılmesını ııtemışlerdır. ı 

Paris 30 - Barselonanıo it- , yavrular 
galinden beri on binden fazla l ---
İspanyol muhaciri Gcrbere is· l İlbay ve parti başkanımızın 
taayonuudan Fransız topraklarına başkanhğtnda teşekkül eden 

geçmiılerdir. l yardım heyet1 tarafıodau hami· 
Fransız makamatı ancak ka· · yetli Ayd1Uhlarda11 toplanan 

dıo, ihtiyar ve çocukları kabul 1 para ve parti ilyan kurulun· 
etmiştir. ı l' ·1 'lk dan verilen 300 ıra 1 e ı O· 

Dahiliye nazırı Alber Sar o kullarda 200 den fazla yoksul 
muh cırların ııbhi hallerini 
ve ıari baıtalı\slar hakkında talebe nıektep formaları, iç ça-
ahnan tedbirleri görmek üzere 

1 

maşırlıırı, çorap ve iskarpinleri 
Perkinyana gelmiştir. tamam olarak giydirilmiştir. 

Üç glindilr balktvi sosyal yar· 

dım şubesi baıkanı doktor Fuat 

Bayraktar yorulmaz ve ilşenmez 

bir alika ile yavruların giydi-

••• ~ıo •••• 

Şili zelzelesi 
Büyük bir felaket oldu 

Santiyago 30 - Zelzele mın· 
takasında aokazın kaldırılma11-
na devam edilmekte ve ııhhi 
vaziy t normalleımektedir. 

Felakete uğrayan tehirlere 

çok İniktarda yiyecek ve içecek 
gelmektedir: r . 

Demir yolları tamir edildiğin. 
den erzak nakliyatı kolaylaımış
tır. 

.lkiyilz bin nUfuslu bir mınta
kada zelzeden halkın yüzde 
yirmi beşi ölmilıtür. 

.... ,., .............. 
AYDIN; Bötüa okurları

na Kurban biyramının kut
lu olmasını diler. ----

Bayram tatili yap.ın ga
zetemiz 5 Şubat pazar gli· 
nll çıkacaktır. 

~···· 

. rilmesile meşgul olmuştur. 

Heyetin ilk faaliyete başla

ma1Indan çok kısa bir zaman 

g~çmeden elde edilen bu netice 

cidden takdire değer· 
Bu muvaffakiyet, teşebbüsün 

verecegı mllsmir netice ve 

yarınki yardım sabasmın daha 

çok genişledileceğine bir delil· 

dir. 
yardım edenler ve çalışanlar 

var olsunlar. 

- ·~;.:;;:·iz • ~;b::;a:ı~ "~ 
derisini Hava Kurumuna ~ 
vermeği unutmıyalım l t 

Bu derilerin parası ile ~ 
vatan semalarını koruyacak ~ 

1 i uçaklar alım caktır. ~ 
ı · ..,. • ,. ......,.v• ,. • • v-... -.. -r-.---~-r--r-.,....,,,._ 

Buğday tevziine 
Başlandı 

Ziraat Bankasınca göçmenler 

için mubayaa edilen buğdayla
rın iki gündür tevziine başlan
mış ve iki günde iki vagon ye

meklik buğday dağılmıştır. 

-,_, 8diseler karşısında: 

Diğer kaza Belediye 
Meclisleri de toplandı 
Geç vakit öğrend.iğimize a:ö

re diğer kaza beledıye meclıı· 
leride dü:ı fevkalade . ~1arak 
top\aıımış tefti9 heyctlerını seç-
mişlerdir. * , " 

Tipler 
---+-

Bu vakur adamlar ararsında 

B
ir arliadaş anlattı: 

(- Geçen gün, büynk 
bir müesseseyi ziyaret et· 

tim .. 
bir çok şubeleri, daireleri ve 
kolları olan bu müessurnin ba· 
şında olgun ve güzide bir genç 
var .. 

Kuvvetli görliıleri olao bu ba
şı, zaten eskiden tanırdım. şim
diye kadar hep milhim işlerde 
bulunmu~, otoritesini en makul 
ve en ciddi bir şekilde tesis et-

mi• icraatını tesadüfe ve gelişi 
Yf v 

gib:el buluşlara değil, progra·m·a 
ve "ciddi, müsbet, etrafla,, fıkır 
ve kararlara bağlamayı bilmiş· 

tir. 
Onun içind~r ki, daima ve her 

zaman hürmet uyandırmıştır. Bi
raz da çekinilerek ve düşünüle
rek sevilen bir ıahsiyet olmuştur. 

İşte, onun yanında ike11, bü
yük müesıeıenin kolları başınd:ı 
bulunanlar, birer vesile ile içe· 
ri giriyorlar ve kendi sekıiyon
la.rıoa aid işler için direktıf alı-
yordu .. 

dikkat eltim, birisi, tıpkı düo~D 
sinsi ve riyakar (Maiyet) i balın
de idi.. Kcrka korka giriyor, 
çekine çekine masaya yaklatı· 

Yor ezile büzüle uzanıyor ve 
1 • " 

dudakları titreye tıtreye .arzı 

keyf ıyet,, ediyordu. 
Bu tipi gördükten sonra, d~· 

nün sinsi, içinden pazarlıklı rı· 
yakar, müdahjn memuru. gözü
mün önünde canlandı.. Bır bar 
lı vakalar ve canlı müşahede· 
ler, yeniden kafamda resmi ge· 
çit yaptı .. 

Bu huluscu memur la; bu ya
kur, ciddi ve olgun Amir r.ra• 
sında, ne büyük fark ~ar~ı ... 

Bir tarafta açık ve sarıh bır 
amir bir ta!'afta iki büklüm, 
kap~lı ve mağşuş bir memur .. 

Hatırıma, Namık Kemalle! 
tahrirat müdürünü:ı muhaveresı 
geldi.. . ) 

Fakat şükrettim ki, bu (tip 
ler çok azalmıştır.. Mevcud o· 
lanlar da son günlerini yaşıyor· 

lu.. GÜNCÜ 



s·rinci Köy Ve Ziraat 
Ik nma kongresi 

-18-

Asnmız iktisat ve sürat asrı· 
dır. Asrın icabatile beraber or· 
man kanununun tahdit ettiği 
müddet içinde bizzat ormanın 
değişen bünyesi de bizi bu ha· 
ritaları azami süratle yapmağa 

sevk ve mecbur kılmaktadır. 
Şayanı şükrandır ki, haritacı· 

lıkta havai fotoğrametrenin in· 
kişaf ve tekamülile istenen ve 
beklenen sürat ve sıhhatuı a~a
mi derecede ve her maksada 
kafi gelebilecek kemale eriştiği 
bir devirde bulunuyoruz. Hari
tacılığın en modern ve müteka
mil şekli olan ve bizim :sürat 
ve iktisat maksadımıza tamami· 
le vefa edebilmekle beraber 
arazinin de fotoğraf halinde 
en sadık bir modelini rgösteren 
havai fotoğrametri ormancılık 
noktai nazarından bir çok diğer 
faydaları da muhtevidir. Bu se
bepten birinci köy ve ziraat 
kalkınma kongresi raporlarında 
da hükumetin bu mevzu üzerine 
yaptjğı teklifleri meyanında ha
vai fotoğrametri ile orman ha
ritalarının yapılması hususun
daki teklif ve esbabı mucibeyi 
tamamile yerinde buluyoruz. 

Komisyonumuz hükumetin bu 
husustaki raporu ile tıımamile 

hemfikir olarak orman harita 
larının yine hükümetin teklifi 
veçhile havai fotoğrametri ile 
sonra yıne od usuıuC'-Ttl.Uden 

ve mürakabenin de az masraflı 
olacağı netice ve kanaatine 
varmıştır. 

Hükfimetio teklifi veçhile 
havai fotoğrametri usulünde 
işbu hcıritalarıo tercihan yerli 
bir şirkete, orman ve harita 
umum müdürlüklerinin teftiş 
ve mürakabesi altında istenilen 
şekil ve evsafta yaptırılabilece
ği gayet tabiidir. Bu şekilde 
ayrıca bir teşkilat yapılarak or 
man haritalarını yapmağa karar 
verildiği zaman yapılması zaru
ri olan alat ye edevat ve sair 
bir çok masraflarla beraber 
bina inşasından ve kurslarda 
personel yetiştirmek mecburiye
tinden vareste kılınacağı gibi 
zamana da hakim olmak ve 
kanunun emrettiği zamanda 
haritayı ikmal etmek mümkün 
olacaktır. 

Bu işin şirketlerle yaptırılma
sına imkan hasıl olmazsa Or
man umum müdürlüğü kendi 
harita şubesini takviye ve tev
si ederek orman haritalarını 
temin eylemesi zaruridir. 

3 - Koruma ve imar 
Kongre yay1mının B serisinin 

11 d takımındaki raporda da 
izah edildiği üzere orman koru• 
ması, sadece ormanlarda usul
süz katiyat yaptırmamak, yasak 
olan bölgelere hayvan sokma
mak, suçlu kovalamak demek 
değildir. 

Koruma : 
Orman verimlerinin her saf

hadaki istihsalinde ve bu istih
scılin tatbikat kısımlarında işin 
dayandığı teknik bilgiler 'altın
da yapılıp yapılmadığını devam
lı surette göz önünde tutmak. 

Devlet işletmelerinin henüz 

teessüs etmediği yerlerde eşhas 
tarafından yapılan orman işle· 

rinin mukaveleler ve umumi 
mevzuat hükümleri dahilinde 
yürüyüp yürümediğini daimi bir 
mura~ abede bulundurmaktır. 

Devlet işletmelerinin teessüs 
ettiği zamanlarda ~koruma, tek
nik icaplarından olarak bizzat 
işletmenin bünyesi içindedir. 
Orman kanunumuzun azami 
bin hektarı bir koruma cüzüta• 
mı olarak kabul etmesi de (ko
rumanın teknik işletDie ve imar 
işlerile bir yürümesi zaruretinin 
ifadesidir. 

Ormanlarını ilim ve fennin 
iktizasına ve yurt iktisadiyatı· 
nın icaplarına uyarak inzibat ve 
idare altına alıp işletmekte o· 
lan Avrupa devletleri orman 
koruma teşkilatlarını yukarıdaki 
maksatlara istinat ettirmek su
retile kurmuşlar, koruma işleri

ni hususi meslek mekteplerinde 
yetiştirilmiş bu işe bağlı ele· 
manlara vermişlerdir. 

Bu günkü orman koruma teş · 
kilitımızla orman kapunlarının 
tahmil ettiği teknik,~ idari ve 
hukuki koruma işleri tamamile 
yerine getirilememektedir. Bun-
da vafelendirilenlerin kifayetsiz· 
liğinden maada ödev müddetle
rinin kısalığı başlıca müessirdir. 

Orman koruma işinin yukarı· 
daki izahatımızla beraber kong 
takımında işaret edildiği- gibi 
orman korumasını orman sınır

ları dışına çıkarmamak ve or
manı sadece insan ve hayvan 
tecavüzünden değil her nevi 
hastalıklf}rdao da korumak ve 
imar ve ağaçlandırma işltrini 
başarmak olduğuna göre hali ha
zır teşkilabn bu zarurete naza
ran yeniden tensik ve tanzim 
edilmesi çok ehemmiyetlidir. 

4 - Ağaçlandırma 
Bu gün mevcut orman saha

mız yurdumuzun umum sahası-
nın tahminen % 12 sini kapla· 
maktadır. Bu nisbctin normale 
ya~~n bir nisbet olan % 20 ye 
ıblagı lazımdır. 

Yapılacak ağaçlandırma işi 
yurdun korunması, sıhhi ve iç-
t~.ma! yarlıkla~ını, köy ve :köy
lulerının kendı ve ziraatini em· 
niyet altına almış olacakbr. 

Ytni ağaçlandırma işi ile Ebe· 
di Şef Atatürkün (Memleketin 
türlü ağaç ihtiyaçlarını devamlı 
olarak karşılamanın çaresi 

(1937 .. ) MHli şef İsmet İnönünün 
( ağacı bollandırmak ucuzlatma
nın yolu 1936 .. ) Sayın Başvekil 
Celal Bayarın (orman işletme ve 
idarelerinde ucuzluğu, kolaylığı 
vücuda getirece'c esaslar arayaca· 
ğız 1937 .. ) direkdifleri de ye
rine getirilmiş olacaktır. Bunun 
için asgari hesapla dört milyon 
hektarlık bir sahanın ağaçlandı-
rılması iktiza etmektedir, ağaç
landırmak mecburiyeti bulunan 
bu sahaların beher hekrarı için 
500 ili 5,000 lira sarfetmek 
ger~k.ti~. Bu miktar ağaçlandır· 
ma ışının • azametini gösterme-
ğe kafidir. Bu gün için bu uğurda 
sarfiyattan kaçınmak Hükume-
tin halen kısmı su siyasetini 
tahsil ettiği otuz bir milyon lli
rayı önümüzdeki yıllarda bir 
kaç misli artacaktır. 

AYDIN 

Ziraat Vekaleti 

Arpa ve susam tohumu 
istiyor 

Ziraat vekaleti, memleket ar
palarının Ankara ihtimar ensti· 
tüsünde teknik ve keyfiyeti ba· 
kımından araştırılmasının yapıl
ması için şehrimiz ziraat daire
sinden, mıntakamızda ekilmekte 
olau arpalardan bir miktar ile 
nümune olmak üzere yine lmın· 
takamızm susam tohuniundan 
300 gram kadar istemektedir.: . 

İstenilen arpa ve susam toh~
mu gönderilmek üzere hazırlan· 
mıştır. 
~ 

Bir ay iÇinde 
f mha edilen :domuz 

miktarı 
Şehrimiz ziraat dairesi sürek · 

ameleleri tarafından bölgede 
tertip e :lilen dom~z sürek avı 
neticesinde 1 kanun sanitien 30 
kanun saniye kadar 282 dom·1z 
öldürülmüştür. 

Yaralama vakası 
Evelki gün kurtuluş mahalle

sinden Mehmet oğlu Ali Togay 
ile Arif oğlu kasap Mehmet sar
hoşluk neticesinde birbirlerini 

arkal~!.!."cyaJ!chlfülchllll vaa8lrjb;e 
verilmişlerdir. 

[RADYO l 
31/1/39 SALI 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. '19,74 m. 15195 

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

20 Kw. 
12.30 Proğram 
12.20 Proğram. 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13. Memleket saat ayarı 

ajans, meteoroloji haberleri. ' 
13.1014 Müzik (Operetler-Pi.) 
18.30 Proğram. 
18.35 Müzik ( Sonat-Pi. ) 
19 Konuşma (Türkiye pos-

tası.) 

19.15 Türk müziği ( F.asıl 
heveti : Şetaraban faslı.) 

20. Ajans, meteoroloji ha· 
berleri, ziraat borsası ( fiyat) 

20.15 Türk müziği. 
21. Memleket saat ayarı 
21 Konuşma ( hukuk iİmi 

yayma kurumu ). 
21.15 Esham, tahvilat, kam-

biyo-nukut borsası ( fiyat ). 
21.30 Müzik. 
22 20 Müzik. 
22.30 Müzik. 
23.15 Müzik ( cazband ). 
23.45.24. Son ajans haberleri 

ve yarınki proğram. 
ÇARŞANBA 1/2/39 
12.30 Proğram. 
12.35 Türk müziği - PL 
13.00 Memleket saat ayarı. 
13.10.14 Müzik, 
18.30 Proğram. 
18.35 Müzik (dans Pi) 
19.00 Konuşma. 
19:ıs Türk müziği ( incesaz 

SAYJ ı 446 

HAYVANLARDA 
Şap hastalığı için esaslı 

tedbirler alınacak 
komisyonunun toplanması ve 
gereken tedbirlerin ittihaz edil
mesi de ayrıca zikredilmektedir. 

Veteriner dairesi tamimle be
raber gönderilen talimatname
lerden birer nüshasını köylere 
gönderecek bu hususta köy hal
kını, hayvanlarını bu bastalık-

Ziraat Vekaleti veteriner u
mum müdürlüğünden, şehrimiz 
veteriner müdürlüğüne gelen bir 
tamimde hayvanlarda görülmek
te olan ve umumi bir salgın 
haline gelebilmesi ihtimal dahi
linde bulunan Şap hastalığtnın, 
sari bir şekil almama;ı ve mın
takaları istila etmesine meydan 
verilmemesi için azami mesai tan koruma öğütlerile tenvir 
sarfedilmesinin lüzum'J bildiril- edecektir. 
mektedir. Sağlık komisyonunun bayram 

Bu ciheti kökünden önlemek ertesi toplanması ihtimali vardır. 
ve mıntal<a hayvanlarını daimi Bu iş için fen memurları köy· 
kontrnl ve muakabe altında bu- lerde dolaşacaklar ve aşı alPC· 

lundurmak için vilayet sağlık liyesine girişeceklerdir. 

Jandarmada: 

Heybe Hırsızı 
Köşkte oturan Ali oğlu 316 

doğumlu Nuri Köşklünün hanı
na müşteri olar~k inen Akça 
köylü Mustafa oğlu Ali lşılak 
Köşk pazarından bayram için 
aldığı yarım kilo bayram şeke· 
ri, bir ekmek, bir firenk kilidi, 
yüz dirhem çay ve kahve ile 
3 bıçak, bir az kına~ ve bir ki
lo da kadaif alarak 8 lira kıy
metinde bulunan hah heybesine 
--.1--T ·- ._ • ., ...... vau'65w UAU 

odasına bırakmıştır. 
Biraz sonra heğbenin yerinde 

yeller estiğini gören Ali lşlak 
jandarmaya müracaat etmiş ta
kibata girişen jandarma Nazil
liye doğru ana yolu takip et
mekte olan ve Ali Işlağa ait 
heğbe ile han müştemilatından 
bazı eşyaları bir çuval derunu
na saklamış bulunan Davasın 
kızılca köyünden Halil oğlu 

heyeti- (Karcığar faslı) 
21.00 Memleket saat ayarı 
21 .00 Konuıma (.Mizah saati) 
21.20 Esham, tahvilat, kam. 

kabiyo. nul{ut borsası (fiat) 
23,00 Muzik Jcazband) 
23.45 24 Son ajans haberleri ve 
yarınki proğram. 

Perşembe-2/2/939 
12.30 Proğram. 
12 35 Türk müzigi - Pl 
13.00 Memleket saat ayarı a

jans, meteoroloji haberleri 
13.10 14 Müzik (hafif proğram 

18.30 Proğram. 
18 35 Müzik ( Konderto Pi) 
Konuşma (ziraat saati) 
19.15 Türk müziği (>fası hey· 

eti - Nahannt faslı. • 
20.00 Ajans, meteoroloji ha-

berleri, ziraat borsası (f ıat) 
20.15 Türk müzigi 
21 .00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma. 
21.30 Müzik 
22.30 Müzik ( aryalar-Pi.) 
22 45 Müzik ( cazband ) 
23.45.24. Son ajans haberle· 

ri ve yarmki proğram. 
312139 CUMA 
12,30 Program. 
12.35 Türk müziği-Pi. 
13 30 Memleket saat ayarı, 

ajans, meteoroloji haberleri. 
12.10.14. Müzik. 

·-- Bir koyun 
yüzünden 

Domalan köyünde Ayşe adın· 
da bir kadınla metres hayatı 
yaşamakta olan Karslı Haydarla 
Ayşenin öz oğlu Ali arasında 

bir koyun yüzünden çıkan kav• 
gada; Alinin Haydan batından 
ağır surette yaraladığı ve Hay• 
darın da öç almak hırsile met
resi ve Alinin annesi Ayşeyi 

döğdüğü yekdiğerini jandarma-
1a. \'llu11~aıcı ıu\l\;u caula~ıhuı~ur. 

Ayşe ile Haydar memleket 
hastanesine gönderilmiştir. 

Her iki suçlu hakkında tah
kikat devam etmektedir. 

Ahmed isminde birini ele ge· 
çirmiştir. 

Çalınan 12 kalem eşya Ah· 
medden alınarak sahiplerine 
verilmiş ve heğbe hırsızı da ad
liyeye teslim edilmiştir. 

18.30 Proğram. 
18.36 Müzik ( dans-Pi ) 
19. Konuşma ( hafahk spor 

servisi. ) 
19.15 Türk müziği. 
20. Ajan1J, meteoroloji ha-

berleri, ziraat borsası (fiyat.) 
20.15 Türk müziği. 
21.00 Memleket saat ayarı; 
21.00 Konuşm cı. 
21.30 Müzik 
22 30 Piyano 
22.50 Müzik (cazband) 

23.45 24 Son ajans aberleri ve 
yarınki proğram. 

Cumartesi 4/2/939 
13.30 Proğram.~ 
13 35 Müzik - Pl 
14.00 Memleket saat ayarı, 

ajans, meteoroloji haberleri 
14.10 Türk müzigi 
17.30 Proğam. 
17.35 Müzik (dans saati PJ) 
18.15 Türk mizigi (İnce saz) 
19.00 Konuşma (dış politika 

hadiseleri) 

19.15 Türk müzigi. 
?.0.00 Ajans, meteorloji haber 

ziraat borsası (fiat) 
21.25 Müzik 
22.00 Haftalk posta kutusu 
22.30 Müzik 
23.20 Müzik cazband 
23.45 24 Son ajans haberleri 
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YOZ 5 

Edebiyat ve KUltiir Sahifesi 
Köy Hik8geleri: 
,.,.., .... ~-~.... ....... 

TELEFON l Atatürkten 
vecizeler 

Hocanın muzipliği 

Güncı batmak ilzcrc.. Hava
da yaz akıamlarının !ıer zaman
kinden fazla bir yoruculuğu 
var •• 

Sokaklar da srittikçe kalaba· 
lık fazlalaıtı.. dükkanını kapa
tanlar, dairelerden çıkanlar ya· 
zıhanesinden ayrılanlar· elle . d , , rın-
~- bırer paket, birer ıepet, 

bırer kese kağıdı ile evlerinin 
yolunu tutuyorlar. 

Şadi; yazıhanesi~in yirmilik 
caddedeki kalabalıg· a b k , a an 
pençeresınde kalbini zaman za-
man burkan ~bir azapla bu in· 
ı~n akışını ıeyre dalmış görü .. 
nuyor. 

30 yatına kadar evlenmek 
aaadetind • h en.ma rum kalmış olan f enç adamın, evlerine birer pa
. etle yollananlara arza ve ııpta 
ıle baktığı gözlerinden oku
nuyor •. 

.. Koca kasabanın, işi gUcü ba
lkuvakti ile nazari dikkatini çe

t:n Ş d' · a ının, bu mevzua birgün 
olsun temas ettiğini duyan ol
mamakla beraber onun bu yol · 
daki tahassüslerine şahit olan• 
lar;a yok değildir. 
b b ~ayatta yapa yalnızdı.. ana 

8

8 
8 ardeş gailesi taşımıyordu. 

. abasından kalan parayı her 
md ıras yedi gibi harcamamış' ka· 
ına · k• k b" 'ı~ ıye umara sarfetmemiş 
ır yag ve zeytin ticarethaneıi 

açarak m" 
. ucısese sahibi olmuıtu. 

f Şadı, yirmilik caddeyi bir de-
: dd~ha süzdükten sonra geri· 

y onerek kendi kendine: 

1 -k Ne hoı dedi .. Yuva sahibi 
0

1ta ne güzel şey .. 
.. le ıonra yorulan ruhunu ve 

goz erini diolendirmelc için ma-
• tasına oturd b' . 
Vaktın . . u.. ır cıgara yaktı .. 
beLı· dbıraz daha geçmesini 

"ıyor u .. 

Bir aralık yazıhanesinin kapı· 
aı ardına k d ld l 
Ş d' . a ar açı ı. çeriye 
adın ın eski m ktep arkadaıla

rın an maı· 
. r . . ıye memuru Cahit 

gı mıştı .. 
Yaşç ·1 · a ı erı, vücutça yıpran-

mış ol~n Cabit; bir sene evvel 
evlenmış ev bark aahibi bir adam 
olmuştu. Fakat bu evlil'k h 
ona b' . ı ayah 
l ır vıcdan !kasırgası hazır .. 
arnııtı. " Kıskançlık l 

K " 
C h~rısı yicdanı, çılgınca ıeven a ıt hır t" l" ' uru ona it' d vereme . ıma ını 

B
. maş onu anlayamamıştı. 
ılhassa ş d' . v· 

d h a anın, ıcdanı çok 
a a evvelden t 

içinde. başı d . anımış olması, 
yılan ıst b ~ıma Kıvrılan bir 
d ıra ı ıle onu öld" .. u. uru yor 

İki arkada k 
dular e· · .ş arşı karşıya otur-

.. ırısınd b' 
b d. .. . e ır vicdan 

ı, ıgerande m" h aza. 
onları bir dak·~P em bir ıstırap 
bur etti. ı a •usınağa mec-

. Şadi bir iki kelime k 
ıslıyor .• Susuyor T k onuşmak 
l ·• e rar b anıyordu. Söze Cahit ba l azır-

- B .. ş amıştı: 
Şad' ugun yorgunsun gal'b 

ı.. ı a 

- Hem pek fazla 
- Niye ·t · .. 
Ş gı mıyorsun evine 

adi biraz mütereddit ve • · 
yaş . 

Yazan : E. O. 
kın cevap vermişti : 

- Şey Cahit.. Biraz! itim 
varda •• . 

Ve ıonra ayağa kalkarak : 
- Bana dedi bir dakika mü

ıade et timdi geliyorum, 
Cahit yalnız kalmıştı.. Ken• 

di kendine dütüniiyor, içindeki 
ıJÜpbeyi gidermek için, Şadiyi 
nasıl bir suale muhatap etmesi 
lizım geldiğin' kararlaıtırı· 
yordu. 

Arkadaşı ona : 
- Evet.. Ben Vicdanı ıevi-

yorum •• 
Demezdi • Nitekim bntnn .ar•ş

tıı malarına rafımen vicdan bir 
giin olsun Şadiden bahset e
miıti. 

Ya ıDphe.. Ya kıJkançlık •• 
madem aralarında bir ıey yok 
niçin hazan karşı karşıya relin
ce Cahidin farkına vardığı gay-
ri tabiilikler oluyor ? 

Telefonun zili, Cahidi düşün· 
celerinden ayırdı : 

- Allo .• Evet ef eııdim burası. 
- Ben ... 
Telefondaki ıes hiçte yabarc1 

değildi .. Kendisini derhal (Şadı) 
diye takdim etti. Ve : 

- Orayamı geleyim Vicdan. 

insanlar tabiaten, fıtraten be
raber yaıarlar. Fakat beraber 
yaııyan insanlar mutlaka idare 
edilmek ibtiy.acındadırlar. .. 

Samimi doıtlar, sevdikleri ta· 
rrafandJn bir iıkenceye mahküm
durJar .• O i~kence, sevdiklerinin 
dertlerjni dinlemektir • .. 

Hürriyetin de, müsavatın da, 
ad letin de noktai i.tinadı; Ha· 
kJ iye ti milliyedir. 

« 
illette efendilik yoktur. Ha

. ik vardır. Bu millete hizmet 
n onun efendiıidir. 

* :Kadınlık meselesinde şekil ve ' 
• kıy.afet, ikinci derecededir. As•l 
ımücadele sahası, asıl muzaffer 
o ması lizımgelen saha, nur 
ile, irfan ile fazileti hakikiye 
ile tezeyyüo ve tecehhüz etmektir. 

* Millt mücadelata 9ahsi hırs 
değil, ıpillt ıncfk(ıre, n:ıilli izzeti 
nefis saik olmuştur. 

• 
Samimiyetin lisanı yoktur. Sa-

Peki yavrucuğum .. Teşekkür ede· ; 

mimiyet kabili izah değildir. O, 
gözlerden ve nasıyelcrden an
laşılabilir. 

rim. 
Yakit çalarsa .. .. 

Kırk senelik ömrünü yaıın 

yaylakta, kıtın kışlakta ieçiren 

saf yürüğün birisi bir gün na· 
ıılsa ıehir pazarına enmiş. Top· 

lu ve gürültülü cemiyet hayatının 
yabancılığından mütevellit ser· 

ıemliğine yükseklerden gelen bir 
bağırma karışınca hayretle ka-

rışık bakışlarını ez nın sonuna 
kadar minareden ayırmamış. Bir 

çok kimselerin şadırvanda el 
yüz yıkayarak içeriye daldığını 

görllr.ce acemiliğini belli etme
den oradakilerden birisinin yap· 

tığı gibi yıkanıp camiden içeri
ye o da dalmış. 

Sesini yakından bir hayli din· 
liyerek yatıp kalkan ve namaz-

dan ıonra cami kapısında seıi 

hoşuna giden hocanın kulağına 
eğilerek: 

- Hoca bu okuduğun nedir? 

Diye sormuş. 

- Kuran 
- Bana bundan biraz ver-

sene? 
- Haftaya gelirken bir tu· 

lum peynir ve bir güdrük bal 
getirirsen veririm. 

- Peki öyle ise, 
Oeyüp ayrılan yürük obasına 

varınca peyniri kendinden ve 
balı da ecelerden sağlamış. 

Beri taraftan boca da sapsı z 

2-Ayni zamanda toplandıiınız 
yerin (Her kes geldikden ıora) 
kapısı penceresi kapatılacak: 

3 - Bu deıti o ıırada az 
alevli bir ateş kenarına konula-

rak içindeu ince ince sesler iel

miye başladığı vakıt ~kacı 
açılacak: 

Bu şekilde yaptıktan ıonrG 
kuranın dinlemesine doyum ol• 

maz demiş •. 
ikisi de memnun aynlmıılar. 

Ecik, çocuğu kadın ve kııııı• 
batta obanın en ihtiyar yatıılak 
Ese (*) dayısını bile yatağı ila 
koca bir kıl çadıra dolduran yü• 

rük elindeki kuran(!) dolu teı• 
tiyi parlattığı çıra yarmasının 

yanına bırakır. Arılar ııcağın 

tesiri ve yanmanın korkusu ile 
inlemiye başlayınca iıio kıva· 
mıoa ıeldiğini anlıyan yürük 

arıların güçlükle nefes aldıkları 
delikli tıpayı açar. 

Can havlile çadır halkını çıl· 
gın gibi rast geldiği yerinden 

sokan arılar bir dakikada içeri• 
sini allak bullak eder •. 

Kaçanlar nihayet bir tepenin 
başında buluşup dertleıirkeıı 
içlerinden birisi "yahu Ese dayı· 
ya ne oldu, kaçabildi mi? acep 

hastaydı zavallı? ,, diye sorar. 
Sözleri ile telefonu kapatan 

Cahit, o a·ıda hafif bir baygın· 
lık geçirdi .. 

llak ve haltA sıcak bir yaz emziksiz bir ıu destisi içine 
yuvanın yüzlerce 

doldurup pazarı 

Kuranı getiren yürük kolunu 
kulağına doğru hızlıca sallıyarak: 

Telefondaki ıea karısının se
ıiydi. . Ve Şadiye randevu veri
yordu.. Cahit telefonda karısının 
sesini anlar anlamaz ona yanlış 
isim ver miı ve randevu yerigi 
tesbit dmiıti .. 

gecesi.. lekesiz bir semadan ka- 1 tütsü ile bir 
ra torag" a süzülen b1

1r mehtap 1 

, eşek arısını 

"Ese dayıyı Ozan belinden ga• 
çerken abasının yenini şöyle e• 
diverdiğ'ini gördüm!,, Deyerek 
hala kulağında arı varmıı a"ibi 
kolunu sallar .. 

Şadi elinde iki ıüslü paketle 
döndü. ve hafifce tebessüm ede
rek: 

- Bekarız amma dedi bizim 
de elbette paket götürecek kim
ıemiz vardır •. 

Cahit itidalini muhafaza ede
rek: 

- Allah versin dedi. temen-
ni ederim. 

gülerek ili ve elti: 
- Randevunuz kaçta Şadi. 
Şadi iti gfıya alaya döküyo· 

rum zannile : 
- Bakalım' dedi telefon ne 

··~ . ._.._. ........ ~ ........ .. 
OKUL 

var. 
Cahit içinde hayatının en bü

yük ıztırabını taııyarak randevu 
mabline doğru ağır ağır ilerliyor. 

Çamlardan süzülen mehtap, 
açık renk mantolu bir kadın 
ıiloetini gizliyemiyor. Heyecan-
lı bir kadın kah çamın dıbine 
yaklaşıyor ve kah ondan ayrı· 
larak bir iki adım yürüyor. 

Arada bir kaç adım kalınca 
Vicdan fısıltı ile : 

- Şadi .• 
Diye sesleniyor.. Cahid ağır 

ve ıoğuk kanlı cevap veriyor. 
- Vicdan •. 
Ve nihayet karşı ka~şıya ge· 

lişle onu takip eden bır taban .. 
ca sesi, bu yaz gec~s~~n . s?kio 
havasında boğuk bır ıoiltıyı de 
beraber ıllrilklüyor .. 

ve ÜLKÜ 
- Öğretmen arkadaşlara -

Sana bizi bağlıyan, bağlar bir an kopar mı 1 
Bu yolda yorulmadan, koşarak gideceğiz •• 
Seni arılarsa insan, başkasına tapar mı ? 
Yolumuz yarla dolsa, aşarak gideceğiz. 

Gideceğiz gündüze, gecemizi katarak, 
Yeniye el uzatıp, eskileri atarak, 
Müşkülleri yok edip, karanhğı boğarak, 
Bu yolda bir ıel olup, coşarak gideceğiz .. 

Yar bizi ülkü kadar kendine bağlayamaz, 
Niyagara akarken bu kadar çağlıyamaz, 
Çocuğuna bu kadar anası ağlıyamaz, 
Hedefe varmak için, taşarak gideceğiz .. 

Öğretmen : Şinasi Akcan 
~ • ..., v • .,...... .. ..-.-Y•...,. v •• """.--. 

beklemif. 
Özil sözü sağl2 m yürük pazar 

gUnll ikinci defa şchire inip ho
cayı görünce ilk sözü • benim 

kuranı hazırladın mı? - olmuş ve 
tulumla kavanozu hocanın eline 
tutuşturmuş. Hoca da · tabii 

hazırlamaz olur muyum · diye
rek çömezlerinden birisiyle eşek 

arısiyle dolu olan destiyi evin
den aldırmış. Yörüğe verirken. 

- Aman yolda falan kapağını 
açayım deme? Nasıl kullanılaca· 

ğını anlatacağım, kulağını dört 
aç demiş ve saymağa başlamış. 

1 - Bunu dinliyeceğiniz yer 
( camide gördüğün gibi gayet 
kalabalık olacak : 

AA~ArA••••~._.A 

Nuri Güngör 

(*) Ese ; ludan galattır. 

Açık konuşma 
Şina!li Akcao 

Öğretmen 

Ald•ğımız iki şiirinizi birer 

birer neşrettik. Teşekkür ederiz. 

M. Fahri Virindil. 

yazınızı aldık.. Altında açık 
adresiniz bulunmadığı ve yazınız 
okunamadığı için koyamadık. 
Üzür dileriz. 

~ .., • ..._., • • • +-~ • A ..._. • 4;.,. 

DÜŞÜNCE 
Yıllar var ben onu hiç unutmadım 
O beni sorar mı hatırlar mıki ? 
Büsbütün silinip g"ttimi adım, 
Gönl :nün vefası bu kadar maki? 

Döktüğü yaşları kurutmuş mudur, 
Kendini aldatıp avutmuş mudur, 
Vadini tutmuşmu unutmuş mudur, 

Şimdi başkasına meyli var mıki? 

Bilsem uzaklarda kimler ağlıyor 
Kimlerin kalbini aşkı dağlıyor .• 
Acep kederlimi yas mı bağlıyor, 
Yoksa eskisinden bahtiyar mıki ? .. 

Orhan Seg/i'den 
v ............... 'f ..., • .-.. • .. • • v ..-. • ... 

...,..~ . .-.-..., ........ .,...,,. 



YÔZ:4 - •• um er Bank 
Birleşik Pamuk ipliği ve 

Dokuma Fabrikaları Müessesesi 

Pamuk ipligi satışı : 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No Paketi 415kuruş 

16 " " 480 " 
Nazilli Basma Fabriksı ,, 

Freğli Bez Fabrikası ,, 

10 balyalık ~iparişler için 

15 n ,, ,, 
25 ,, ,, 

24 " " 580 " 
24 tt " 580 " 

,, 

" 
" 

" ,, 
" 

575 ,, 
570 " 
565 " 

50 ,, ,, ,, " " 560 ,, 
Fiatlarla fabrikada teslim şartiyle satılmaktadır. İplik 

müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi 
verecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara 
yarn yabilecel< pamuk ipliği müstehliklarinin de ihtiyaçlarını 
gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebile-
cekleri ilan olunur. 4-3 1033 
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! Doktor Şevket Kırbaş !i 
• • • Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve • 
• entani hastalıklar mütehassısı ~ • • t Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu + 
t Süleymanın hanesine naklettim. t 

1 
• hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve • 
• öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, : 
·+] kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icrj+l 
+ eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- •ı 
t toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) J. 
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ilin 
Aydın Nafia eksiltme 
komisyonundan : 

1 - Eksiltmeye konan iş : 
49,329 lira 51 kuruş keşif be
delli Nazilli hükümet konağı 

inşaatıdır. 

2 - Bu işe şartname ve ev
rak şunlardır. 

A - · Kapah zarf usulile ek
siltme şartnamesi. 

B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri gc11el 

şartnamesi, yapı işleri şeraiti 

umumiyesi. 
D - Fenni şartname. 

E - Keşif, metraj cetvelleri. 
F - Resimler. 

lstiyenler bu evrakı Aydın 
Nafia müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 1312/939 Pa
zartesi günü saat 15 te Aydın 
Nafia müdürlüğü odasında ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf u
suliledir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 3700 liralık mu
vakkat teminat göstermesi, iha
leden 8 gün evvel bu işe gire
bileceğioe dair Aydın vilaye
tinden ehliyet vesikası almış ol
ması, 40,000 bin lira değerinde 
bir tek bina yapmış bulunması 
ve m.üteabhidin bizzat mühendis 

..1"- mimar olması veya bun· 
lardan birile müştereken teklif 
yepmosı ve mukaleyi imza et
mesi lazımdır. 

6 - Teklif mektnpları yu
karıda üçüncü maddede yazılı 

saattnn bir sant eveline kadar 

Nafia dairesine getirilerek ek
siltme komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile üönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saatte gelmiş olması ve 
dış zarfın mühür mumu ile iyice 

kapatılmış bulunmas\ lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. 1057 

15 24 31 7 

ilin 
C. H. P. Karapınar _Ka
munyönkurul başkan -
l~ğından : 

C. H. P. Karapınar kamun
yön kuruluna ait Karapınarda· 
ki natamam yarı yapı kurağın 

677 lira 96 kuruş bedeli keşifli 
çatı aksamının yapılması 15 
gün müddetle eksiltmeye ko
nulmuştur. Tafsilat almak iste· 
yenlerin ~artnameyi görmek 
üzere karapınar parti başkan

lığına müracaat etmeleri ilin 
olunur. (1097) 29 31 7 10 

:........ Abone şeraiti ········: 
İ Yıllığı her yer için 6 lira. l 
ı Altı aylığı 3 liradır. i 
i ldare yeri: Aydında C. H. i 
j P. Basımevi. İ 
i gazeteye ait yazılar için l 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilan- i 
! Itır için idnrc müdürlüğüne i 
f "DÜracaat edilmelidir. i .................................................. 

imtiyaz 11\hibl ve Umumi ~şriyat 

Mlldürü : Etem Mcndre:o 

Basıldığı yer 

C H P Basımevl 

AYDIN SAYI~ 

MEHMET GÜRER 
TECiM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESi :'1 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
,,.. rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muv;ıfık envai çeşit tuliafiye 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 f~ntazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 

lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyunc":klar vesaire gibi 

malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

ltfARKONl radyo 19tJ9 model/erile SPARTON radgolaı·ı
ıııızın geldiğini .ı;ayın miişterilerimize iftiharla bildiririm. 

12 ay veresiye satış "1 

-Basımev:.imiZde 
!-"<1<··~- ~tl>~·-~ _ ... .,.,,_ ·~. - .-_ . . ·' .,. . ~ . ~ -"' ; ... . 
":.j' I~ ,,...,, .... .,, "ıf<' • ~j'" • • • • • 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

• 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 


