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Asılsız şayialar... j 
F. R. ATAY 

Sofyada çıkan Mir gazetesi, 
Doktor Tevfik Rüştü Arasın 
dış bakanlıktan ayrılması ile, 
Türkiyenin bazı harici taahhüt
lerinde gevşeklik olacağını ve 
bilhassa Türk - Yunan dostlu
ğun~n zayıflayacağını yarmıştı. 

Mır gazetesinin kendi sütunla
raınd.a böyle birrivayete nasıl yer 
vermış olduğuna hayret etme
~ek i~kauı var mıd1r? Geçen 
ılkteşrınden beri, Kamutay hu
zurunda 'k' h"k .. . ı ı u umet beyanna-
mesı okuomuştur. Bu beyanna-
melerde, Türkiyenin dış politi· 
kasındaki istikrar, hiç bir izah 
ve tefsir götürmiyecek kadar 
sarih idi. Kaldı ki bu dış politika
nın bütün esasları, türk milleti
nin tam bir ittifakla kendisine 
şef tanıdığı İsmet İnönünün 
cumhuriyet rejimi ile yaşıt olan 
yüksek mesuliyet devrinde atıl· 
mıştır. Bugünkü dış bakanımız, 
ismet İnönü hükumetlerinde 
Milli Şefe, daima yakın fikir ar· 
kadaşhğı etmiştir. Kaldı ki 
bizim dış politikamızın hakim 
ve değiımez esasları. doğrudan 
doğruya Kamutayın malıdır. 
Dikkat değerj bir nokta olarak 
dostlarımız tarafından bilinmek 
llzımd1r ki kamutayp dış politi
kamızın devam ve istikran &ze
rinde mütemadi bir hassaslık 
göstermiştir. 

Sayın lnönü mesul başvekil 
sıfatiyle Balkan memleketi mer
kezlerini dolaştı. Kendisinin, 
komşu ve dost Bulgaristan da 
içinde olmak üzere, Balkanlar 
davası hakkındaki kanaatleri 
Sofyada dahi bütün samimi
yet ve açıklığı ile tanınmıştır. 
Bizim münasebetlerimiz, geçici 
menfaatlere değil, değişmez 
0~~n milli ve siyasi zaruretlere 
gore ayar edilmiştir. Zaman ve 
tecrübe, bize hareket düsturla
rımızın ancak isabet ve sağlığı
iıpat etti. 

Milli Şefimizin, mesul hükü
metlerimizin sarih beyanatlanna 
ilave edecek biç bir sözümüz 
yoktur: dostluklarımıza, ittifak
larımıza, beynelmilel münasebet
ler hususundaki esas: prensiple
rimize tamamen ve katiyen bağ 
lıyız. "Ulus,.lun bu nushasında 
başbakanımız doktor Refik Say
damın balkan antaatı ve Sada· 
bat paktı başvekillerine gönder
miş olduğu telgraflardaki lisan 
bu türlü şayialara karşı en ta
ze bir tekzip teşkil eder. 

Biz Balkan milletlerinin hüri· 
yet, huzur ve emniyet davaları· 
nan menfaatini, dostluk ve itti
f~kların gevşeyişinde değil, bili-
k~s takviyelerde görenlerdeniz. 
Bızzat dost Bulgaristanın dahi 
menfa~ti bunda olduğu asla şüp
he götürmez. Kıtamızın müstes· 
na buhran ve kargaşalığı sene
leri.ne tesadüf eden uzun bir 
~arıh, görüşşümüzü doğruluğunu 
ısba~ etti; bundan böyle de ede
cektır. 

Vilayet Umumi Meclisi 
~.: . ~ • • r , ~ . ~ . . . ı:. • . 

Dün ikinci ictimaını B. Neşet . Ak-, 
kor' un reisliği altında yaptı 

Hilmi Karamendres'in azalığı kald~rıldı 

llbagımız B. Ö Günda.l/ 
Vilayet umumi meclisi diin 

öğleden sonra ikinci reis a vu

kat Neşet Akkorun reisliği al
tın da toplandı. 

Evvelki toplanb zaptı okuna
ralc yazıldığı gibi kabul edildik
ten sonr~ diğer evrakın müza· 
keresine geçildi. 

Umumi meclis azalığma seçil
miş olan bazı azanın vaziyetle
rini tayin etmek ilzere teşek
kül etmiş olan hususi komisyo
nun raporu okundu. Bu raporda 
Bozdoğan azası Hilmi Karamend
resin bir taraftan belediye me
muru olması ve diğer taraftan 

B. Neşet Akkor 
umumi meclis azalığına seçilme
si iizerinde durulmakta ve iki 
memuriyet sıfatıoın bir kimse 
fizerinde birleştirilmesi kanunen 
caiz olmıyacağı umumi meclis 

l 
içtimaının devam ettiği müd
d1: tçe de bir memurun a 5li va
zife.:;inden ayrıl ması ve me 7.un 
ndde~HmeEİ mümkün olamıyn-
c ğmdan um:nni meclis azal ğı 
sıfatının üzerinden kcıldmlm 1sı 
mütalfı a edilmekte idi. 

Hususi enciimcnin raporunu 
hayeti umumiye t asvip etmiş 

ve Hilmi Karamend• e sin üzerin
deki um ı·mi meclis azalığı sıfatı
nın lrnld rılmasıua karar ver
m'ş tir . 

Bund'ln sonra daimi enciimen
den gelen evrak ile umumi 
meclisten bazı talep ve temen
niler hakkında diğer dairelerden 
gelen evrak okunarak bunlar 
alakadar encümenlere havale 
olunmuştur. Meclis 17 şubat 
cuma günü saat 14 de tekrar 
toplacakbr. 

[ 

Umumi meclis azalığı 

kaldıhlan'Hilmi Karamendres . . . 

Cumhur reisimiz ı icra vekilleri he·yeti 
İngiliz ve Sovyet elçilerini kabul ettiler 
An~a~a 14 - Riyaseti cumhur umumi katipliğinden: 
Reısı ~.~'!1hur İs!°et İnönü bugün saat on yedide İngilterenin 

Roma elçı~ı~ne t.ayın edilen Aukara büyük elçisi sir Pres Löreni 
kabul etmıştır. Sır Pres Lören Reisi Cumhura arzı veda etmiştir. 

Bazı vilayetler teadül cedveiıerini 
tastik etti · · · ,. · 

An.k~ra 14 - Riyaseticumhur umumi katipliğinden: 
.. ~eısı~u~hur İsmet lnöuii bugün saat onbeşte Sovyet sosyalist 

hu~u.mehnın Ankara büyük elçisini kabul buyurmuşlardır. Her iki 

Ankara 14 - icra Vikilleri heyeti Aydın, Ordu,. Tekiraağ vila
yetlerini teadü cedvellerini tasdik elmiştir. Bundan . b~şka İzmir 
maarif kadrosuna altı başmuallim ilavesini lcabul etnuştır; 

a.a. 
d~ınka~~~~ HMk~~kili ~hü Sa~~ğ~da hazrr 1 =~~~=====~====~~==~~~~~~~~~ bulunmuştur. a.a. J ·ı• • Belediyede: • _ ! ngı ız mesaı nazırı 
Fransız Nazırlar Meclisi B. Bonne'nin' Bir nutuk söyledi Yolcu._~aşıyan 

• h t d• J d• Londra 14 - Mesai nazırı ıza a ını ın e ı bir toplantı da milli hizmet 

~aris 14 - Bu sabah nazırlar meclisi saat onda haşlamış ve 
on uç otuzda bitmiştir. Bu toplantı da münhasıran hariciye nazırı 
Bonenin h~r~ci vaziyet hakkında verdiği izahat dinlenmiştir. Na
zırlar m.eclı~ınde Nasyonalist İspanyanın hukukan tanı~ması hak
kında hıç bır karar alınmamıştır. Tahmin edildiğine gore bu hu-
susta lngilterenin noktai nazarı beklenmektedir. a.a. 

planı hakkında bir nutuk söy
lemiş ve ezcümle demiştir ki: 
Harp hazırlıklan harbin önüne 
geçilmesi imkansız olduğun
dan mülhem değildir. Almakta 
olduğumuz müdafaa tertibatı 

• 

Çin çeteleri; 
bilhassa İgilterenin emniyetini 
kurmak içindir. 

Mesai nazırının nuktu sol ce
nah müfritleri tarafından gürül- . 
tü ile karşılanmış ve nazır top
lantıya gelip gideı·ken hasmane 

Ehemmiyetli muvaf-
1 

fakıyetler kazandllar 
tezahüratla karşılanmıştır. 

İzmirde 
. iki hafif zelzele oldu 

Şençung 14 - Geçen. hafta 
zarfında Çin çeteleri tarafından 
şimali Çinde 38 Japon lökomo
tifi, 142 vagon, dört kilometre 
uzunluğunda yol tahrip edilmiş 
ve 800 Japon askeri öldürül
müştür. Diğer bir mıntakada 
Çeteler tarafından vukubulan 
baskınlarda ölen Japonların a
dedi 12800 dür 536 Japon esir 
edilmiştir. Çinliler tarafmdan 
214 ağır makinalı, 3650 tüfek, 

lzmir, 14 - Bugün birisi sa-
103467 fişek, 22 sahra topu, _. at 12,30 da, diğeri saat 16,30 
1134 bomba, 312 bomba atış 1 da olmak üzere iki hafif zcl-
makinası, 4800 küçük bomba ı zele olmuştur. a .a. 
iğtinam edilmiş ve 7 Japon -----
kamyonu tahrip edilmiştir. j F h •• k •• t• 

Diğer taraftan !o~yodan bil-

1 

ransa U UIDe l 
dirildiğine göre hır Japon kuv - Amerika a 115 bombar
veti Hanyan adasının cenubunda ı Y • l d 
Samar da karaya çıkarılmıştır. dıman tayyaresı ısmar a ı 
Ada halen biri şarka, diğeri 1 Paris, 14 - Fransa hükümei:i 
garba doğru ilerleyen iki japon l Amerika tayyare fabrikalarına 
kolu tarafından işgal edilmek- ı 115 hafif bombardıman tayya-
tedlr. a.a. r esi sipariş etmiştir. a a. 

Motörlü na.kıl. vasıtaları
nın -istiap hadleri 

tayin edildi 
~-

Gerek Aydın Belediyesine ka
yıtlı bulunan ve . gerekse aylık 
muameleleri Aydın merkez be· 

lediyesi tarafından yapılmakta 
olan yolcu nakline mahsus oto
büs, Kamyon ve Kamyonetlerin 

azami istiap hadlerini yani en 
çok kaç yolcu alabileceklerini , . 
tayin ve teshil etmek üzere be-

lediyece .hükumet doktoru ve 

Belediye vize. memuru ile Nafia 
fen memuru ve Nafia sermaki· 

nistinden ibaret olmak üzere 
b;r komisyon teşkil edilmişti. 

Öğrendiğimize göro, bir kaç 
günden beri bu gibi nakıl vası-

talarını tetkik etmekte olan ko
misyon vazifesini bitirmiş ve 

bunların k&çar yolcu alabilecek
lerini göster~r levhaları hazırla-

mıştır. Önümüzde bir kaç gün 

içinde J>u levhalar bütün nakil 

vasıtal arına konulacaktır. 



- YOZ : 2 

llbayımızın umumi 
toplantısında oku 

izahnamesi 

e 
a 

lis 
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Akçay, Yenipazar, Bağarası 

yola} bu yolda Direcik k&yil cı
•annda 309 amelei mükellefe 
ile 4480 metre mikip toprak 
1700 metre miklp imli vilcude 
ıetirilerek 2014 lira 60 kuruş 
ıarf edilmiıtir. 

Aydın, Çine, Muğla, Söke, 
KUJadaıı - Söke, Ortaklar, Na• 
zilli, Bozdoğan, Kuyucak, Kara· 
caıu • ve Germencik, Nazilli 
7ollannda mlltemadi tamirat 
ameleaile yol tamirata ve :yazın 
ahıap köprn bekçiliği yaptırıl
mıt Ye ~'O (Ça'Vuşlarına 1265 
lira 16 ve amelelere ise 
4566 lira 27 kUl'Uf 1lcret veril
ıqm. 

Dltir i1f"1'i : 
etr"etmeDler maaşları ve 
~ 937 yılında olduiu gi
W ımantuaman tediye edilmiş 
n edilmektedir. 

:Mekteplerin Kırtaıiye, mef· 
npt .-e mtıteferrikaları bntçe 

• inde tediye edildiği gibi 
mekteplerin her 1gün adedi ar· 
tn ltelebeıini otartumak iizere 
937 nesi olduğu gibi 938 ıe
neıinde :ele 500 talebe sırası ai
parif edilmiş vo teslim alınmıya 
bqlaDmlfbr • 

lık mekteplerin adi tamirleri 
.lfin konulan 3000 lira tamirata 
cifayet etmediğinden ispekter· 
ler harcırah ve müferrikası olan 
1300 lira bu'kısma nakledilmiş
tir. Yine ilk okul yaptırmakta 

Sıhhat fle içtimaf muave· 
net : 
938 senesi yedi ayı zarfında 

memleket hastahanesinde 1522 
hasta yatırılmak suretiyle ve 
6064 hasta da ayakta tedavi 
görmüş 5228 hastaya rontgen 
ve laboratuvar muayenesi yapıl
mış 821 hastaya da büyük kü
çük muhtelif ameliyatı cerrahi
ye yapılmışbr. 

Yedi ay zarfında pavyon in
ıaatına 3000 lira hususi idare .. 
den ve 5000 lira; emrazı zühre
viyeden olmak üzere 8000 lira 
sarfedilerek inşaat !'ona ermiş
tir. Kalorifer tesisatının ikmali 
içinde kanun evvelde gelebilen 
kalorifer mutahassısının raporu
na intizar edilmektedir. 

4000 liraya yeni bir rontgen 
makinası ve 348 liralık ameli
yat masasının teferruatı ve ay
rıca 30 battaniye, 10 ryatak, 
15 karyola, 10 etejer, 7 adet 
tahta kanepe ve demir dolap 
bir baskül ve elektrikli santr
füj mubayaa edilerek hastaha· 
nenin mühim noksanları ikmal 
edilmiştir. 

Arkadaşlar : 
937 yılı hakkında tam ve 38 

yılı birinci kanun sonu itibarile 
idare şubelerinin çalışma vazi
yetlerini arzettim . 

939 yılı bütçesini sayın kuru
lumuzun tetkik ve tas\ibine arz 
eder muvaffakiyetlerioizi dile
rim. 

AYDIN 

Maarifte : 

Tekin ha.rabesi' 
Civarındaki arsalar 

Harabelere 100 metreye ka· 
dar sahipli arazi bulunmamaaı 
lazım geldiğinden Germencik 
Tekin harabeleri civarında bu· 
lunan 4 tapusuz arazinin fuzu
len istimaline karar verilmiş ve 
yine ayni harabe civarında bu
lunan tapulu ve sahipli arazi
nin de istimlaki için şehrimiz 
maarif müdürlüğünce vekaletten 
tahsisat istenmiştir. 
~ 

Kuzu sevkiyatına 
başlandı 

Veteriner dairesinde sıhhi du
rumu incelenerek 5 glin ihtiyat 
karentinesinde bulundurulan ku
zulardan, 40 tane Sarayköye, 
104 tane de Muğla mezbahasına 
gönderilmiş ve İzmire de 98 sı
ğır sevkedilmiştir. 

Pazar günü 
Bisiklet koşusu yapılacak 

Bölge beden terbiyesi baş
kanlığınca tertip edilmiş olan 
18 kilometrelik bisiklet koşusu· 
na 19 şubat pazar günü asker· 
lik şubesi önünden başlanacak 

ve gediz köprüsüne kadar gi
dilip gelinmek şartiyle 18 kilo· 
metre ikmal edilmiş olacaktır. 

Koşuya iyi bir alaka göste
rilmekte olduğu haber alınmış
tır. 

olan 10 köye 2250 lira tevzi 
edildiği iibi 78/11 de ilk mek
tep yaptıracak kamunlara 10500 
lira tevzi edilmiştir. 86/l de 
ıeçmiı seneler ve öğretmenler 
mesken bedeli alacaklarından 

RAD o 
bakiye kalan 7059 lira tamamen 
tediye edilerek öğretmenlerin 
kanuni alacakları tamamen itfa 
eclilmittir. 

Ziraat oe Bagtar işleri ; 
Memur maaşları muntazaman 

tediye edilmektedir. Fidanhk 
için mutahassıı bir memur bu-
lumnuı ve vekilete inha edil
mif tir. Memuriyetin tasdiki mü
teakip işe baılattırılacaktır. 

24 adet arı kovanı ve üç 
"&det oğul ıandığı 197 lira 40 
kuruı 1arfile yaptırılmıı ve fen
ni arıcılık gösterilmeje baıla
Dılmıttır. 

Yeni fidanlığa ehemmiyet •e 
rilmekte olup icap eden (itler 
.meflimiude yapılacaktır. Bu se
ne de eaki fidanlıkta büyilye'.l 
•e ıatııa elveriıli fidanlar en
dımence takdir edilen ufak bir 
bedelle ıab9a çıkanlmııtır. 

Veteriner dairesi : 
Memur maaıları ve daire ih· 

tiyaçlan muntazaman tediye 
edilmiıtir. Muhtelif mevakide 
çıkan yanıkara, Entraks, uyuz, 
proplbmeı ve şap hastalıklari

le uj'l'aıılmış 12873 hayvanda 
serum Ye aıı tatbik edildiği gi • 
bi 1945 hayvanda tedavi tat
bik edilerek haıtalıiın önü 
ahnmıı yeni zuhur eden ıap 
haıtalıj'lnın da önüne geçilmiı
tir, 

15/2/39 ÇARŞAMBA 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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. 
12.35 Türk müziği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans, meteoroloji haberleri. 
13.10 14 Müzik ( Riyaseti , 

Cumhur Bandosu - Şef : Ihsan 
Künçer ) 1 - Mario Kosta -
Marş. 2 - Delibes - Koppelya 
balesinin polka ve mazurkası. 
3 - Keler - Bela - Şen lspan
yol uvertürü. 4 - E. Kalmann 
Çardaş prenseei operetinden 
potpuri.· 

18.30 Proğram. 
18.35 Müzik ( Cazbant - Çi

gan ) Lantoş orkestrası. 

19.15 Kürk müziği - İncesaz 
faslı - Celal Tokses, Hakkı 
Derman, Eşref Kadri, Hasan 
Gür, Hamdi Tokay, Basri Üfler 
( Mahur faslı ) 

20.00 Ajans, meteoroloji ha
berleri, ziraat borsası · ( fiyat ) 

20.15 Türk müzigi. Çalanlar: 
Vecibe, Fahire F ersan, Refik 
Fersan, C. Çağla. Okuyanlar: 
Mustafa Çağlar, Semahat Öz
denıes. 1 - Kanuni Arif bey -
Sultani yegah peırevi. 2 - De-

de efendi - Sultani yegah ağır 
semaisi ( Nihan ettim. ) 3 -
Santuri Ethem efendi - yegah 
şarkı ( Güller açmış ). 4 -
Udi Ahmet efendi - yegah ıar
kı ( Yaradan öyle yaratmışki ) 
5 - Lem'i nin yegah şarkı 

( Andıkça geçen günleri ) 6 -
Mustafanın yegah şarkı ( Aşkın 
karanlık yolunda ) 7 - Kanu
ni Arif bey yegah ( saz sema· 
isi ) 8 - Mahmut 11 Zavil 
şarkı ( Aldı aklımı bir gonce 
leh ). 9 - Leyla hanım - Hüz
zam - şarkı ( Ey sabahı hüsnü 
an ) 10 - Faize - Acem kür
di - şarkı ( Bir vefasız yare 
düştüm ) 11 - Saz semaisi. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma (Mizah saati) 
21.10 Esham, tahvilat, kam-

biyo - nukut borsası (fiyat) 
21.30 Temsil - Sulh müjdeci

si komedi (yazan - S. Behzad~) 
22.00 Müzik ( küçük orkestra 

Şef : Necip Aşkın ) 1 - Jo
hann Strauss - Bin bir gece -
( Vals endigo ). 2 - Golwyo -
Cambazlar ( foks - trot ). 3 -
Komzak - Viyana Aşkı ( pot
puriler ) 4 - Lincke - Dans 
melodisi. 5 - Schmalstich -
Küpidon ve Psişe ( Süili ) a ) 
yaklaşma. b ) Aşk valsi. c ) 
Baş başa ( Rumba ). d ) Ge
zinti. e ) Kavgacık ve barışma. 

23.00 Müzik ( cazband ). 
23.45 24 Son ajans haberleri 

Kızılçullu da Nisan başların
da açılacağını evvelce haber 
verdiğimiz eğitmen kursu} için 
vilayetimiz 16 bölgeye ayrılmış 
bulunmaktadır. Yalnız bu böl
gelerde dağ köyleri hariçtir. 

Şimdilik; Karapınar, Germen
cik, Köşk, Nazilli, Çine, Dala
ma bölgelerinden eğitmen kur
suna devam etmek istiyenlerin 
müracaatları kabul edilmek-

tedir. 
Dün Halkevimizde; kabul için 

bulunan ilk öğretim ispekterle
lerine 30 kadar müracaat vaki 
olmuştur. 

Müracaatçıların fişleri doldu
rulmak üzere malumatları yok
lanmış muvaffak olanlara işaret 
edilmiştir. 
Müracaatın 50 yi bulacağı 

tahmin edilmektedir. 

• 
Hakem kurslarına 

başlanıyor 
Öğrendiğimize göre beden 

terbiyesi umum müdürlüğünce 
bölğemizde açılan fütbol ha
kem kurslarına bugün b5lge 
spor eğitmeni nezaretinde başla
nılacakt1r. 

Kursa kayıtlı pek çok müstait 
genç bulunmaktadır. 

Pamuk mütehassısları 
tetkik ve teşvikatı 

Pamuk ekimi mevsiminde bu
lunmamız itibariyle, zürraı teşvik 
ve onları ekim hakkında tek
nik öğütlerle techiz etmek ga
yesiyle Nazilli pamuk ıslah is
tasyonu müdürü Kemal tekniker
lerden Faik, havalimizde tetkik 
ve teşvikatta bulunarak Nazil
liye dönmüşlerdir. 

Germecikteki 
voleybol maçı 

11 Subat 1939 Cumartsi gü
nü Koçarlı yatılı okulu öğret-
men ve talebeleri ile Ortaklar 
öğretmenlerinden mürekkep bir 
gurup Germenciğe bir tetkik 
gezisi yapm!şlardır. 

Cumartesi günü akşamı Ger
mencik yatılı okulunda mesleki 
bir hasbihal yapılmış, Pazar 
günü de bu toplantı münasebe
tiyle voleybol oynanmıştır. 

Birinci maç : Germencik ve 
Ortaklar öğretmenleriyle Ko
çarlı öğretmenleri arasında, 

İkinci maç: Germencik yatılı 
okulu ile Koçarlı yatılı okulu 
talebeleri arasında yapılmışbr. 

Her iki taraf oyuncuları da 
güzel oynamışlardır. 

Neticede Germencik öğret
menleri Koçarlı öğretmenlerini 

ve Germencik talebeleri de Ko
çarlılı arkadaşlarını mağlüp et
mişlerdir. 

Koçarlı ve Ortaldardan ge
len misafirler Pazar günü 
akşamı okullarına dönmüşlerdir. 

:. ZABITA 
HABERLERİ •• •• 

Hasan efendi mahallesinden 
Hikmet Gülseveni döven Hakkı 
oğlu Nuri yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. 

Germencikte 
sürek avı yapıldı 

1 Germencik ( hususi ) - Bur~ 
avcılar kulübünden 20 kişilik 
bir kafile bundan iki gün evvel 
kaptanları Hüseyin Şefiğin de 
iştirakiyle Kızılcagedik ve 
Dağ Karaağaç köylerindeki or 
manlarda bir sürek avı yapmıŞ" 
lar ve 6 yaban domuzu öldür"' 

müşlerdir. 

Kızılcagedik köyünden olup 
15 yaşlarında bulunan kafilenin 
en küçüğü Ahmet, bir domuzuJ1 
arka ayaklarını kırdırmağa mu· 
vaffak olmuş ve hayvanın boY" 
nundan bir ip takmak suretiyle 
onu Kızılca gedik köyüne ka" 
dadr getirmiş ve orada imha 

ettirmiştir. 

Misafir sever Dağ Karaağaç 
' köyü halkı avcılara her türlii 
fedakarlık ve ikramlarda bulun" 

muşlardır. 

Bu münasebetle avcılarunıı 
kendilerine müteşekkirdir, 

Mahkemelerde : 

35 Güne mahkiiJ11 
Karısı Emirayşe Şanhyı döf' 

mekten suçlu Mesudiye mahal' 
lesinde Mehmet Şanlı polisçe 
yakalanarak adliyeye verilıı>if 
ve cürmümeşut mahkemeı:.iO; 
sevkedilen Mehmet Şanlı 3 
güo hapse mahkum olmuştur· 

~~ 

Nazilli HalkeYİ 
• • 

gezısı 

Nazilli Halkevi SultaobiSıl~ 
Niza harabelerine olmak üıe! 

t' 
önümüzdeki pazara bir gezi te ~ 
tip etmiştir. Geziye kalab~~· 
bir kafilenin iştirak e 
ceği umulmaktadır. 

Kuyucak Halkevi JJıl 
Kuyucak ( Hususi ) - . iJl 

. • ıÇ 
yıl açılacak olan Ha!ke\fJ ~ , 
hazırlıklar bitmiş buluıııı>ıı ,.ı' . 'er 
tadır. Koyacak halkı yeııı .1ıe lacak olan evleri dolaY151 

büyük bir sevinç içindedir· 

.. 



ıJ 

" 
e 

SAYl ı 455 

Nazilliden röportajlar: 

Biçki yurdunda bir saat! 
Küçüklerle dolu bir irfan 

müessesesinin karşısında, feyiz 
ve sanatının şaşaasına mukabil 
samimi bir tevazu ile Nazillinin 
11 

kadınlık ,, hayatına altun bir 
kanat açan yurdun, merdivenle
rinden çıkıyorum .. 

Çaldığım demir kapıyı, beyaz
lara bürünmüş bir genç kız 
açıyor.. Soruyorum: 

- Bayan müdür yurttalar 
mı? 

O; altında bulunduğu çatının 
kendisine telkin ettiği vakarla 
cevap veriyor : 

- Yurttalar. Bir şey mi is
tiyorsunuz ? 

Kartvizitimi alan genç kız, 
az aralık bıraktığı kapıdaD kay· 
bolu yor., 

Çok geçmeden müdür Hay
riye Çelikel, bir nizam ve di
siplin ve biitOn bunlarla beraber 
bir misafir seYerlik nümunesi 
halinde genç kız talebenin az 
aralık bıraktığı kapıyı tamamen 
açarak beni, Nazilli muhitinin 
hakikaten bir gurur kaynağı 
sayılmağa kudret kespetmiş 
olan yurda almış bulunuyor. 

" Sanat ,, ve sanatın kendi
lerine ilham ettiği " bedii ,, his
lerle döşenmiş tertemiz bir mi
safir odasındayız. 

Yeni açılmış ve henüz beş 
aylık bir ömür silrmliş olan Na
zilli Biçki yurdu, bu tertemiz 
oda ile bana tekemmül saha
sında merhaleler katetmiş his
sini vermeğe kafi gelmişti. 

Ve bu hisler karşısında sual 
sorma nutkum ve kabiliyetim, 
o kadar zayif kalmıştı ki, bir 
aralık artık buna lüzum kalma
dığı zehabına bile düşmüştüm. 

Ev kadını yetiştirme vasıfla
rının bir mecmuası halinde olan 
mtıdür Hayriye Çelikelle karşı 
karşıyayız. 

Ona: 

- Kaç talebeniz var ? 

Aydın Tapu Sicil Mu
hafızlığından : 
Aydınn Danaşman köyünün 

Dutlu musluk rnev~ iinde doğu
su dere betası su arığı ve yol 
kuzeyi mulla Ahmed boca gü· 
neyi .. yol ile çevrili 68 ağaçlı 8 
dilnum zeytinlik Aşçıbaşı oğlu 
Mehmedin iken 327 yılında öl
mesile işbu zeytinlik karısı Ay-
şe ile kendisinden evel ölen 
oğlan kardaşı İbrabimin oğlu 
İbrahime kaldığı ve İbrahimin
de;! yunan işgalinde yani 337 
yılında ölmesile hissesi ana baba 
bir kardaşı Hafizeye ve bade
hu 338 senesinde ölümü ile his
sesi oğlan kardaşı Ahmed ile 
kendisinden evvel ölen oğlan 
kardaşı Hüseyinin kızı Kübra 
ile Kübranın kardaşı İsmailin 
Çocukları Hasanbüseyin ve Mus
tafa ve Hayriye ve Gülferi ve 
Nihat ve Mehmed ile yine mü
teveffanın kendinden evel ölen 
oğlan kardaşı Mehmedin kızları 
Haticeye kaldığındanl bahsile 
Danaşman köyü heyeti ihtiya
riyesinden verilen şahadetoa
meden anlaşılmakla bunlarda 
naınlaruıa muamelei intikaliye
lerine talip bulunduklarından 
verinde keşif ve tahkikatı ya
pılmak üzere gazete ile ilin 

Enver Demiray 
Demekle ilk ıualimi sormuş 

bulunuyorum. O, mübalağa ve 
yaygaradan çekinen insanlara 
has bir samimiyetle: 

- Şimdilik 32 talebem var .. 
Cümlesile de cevaplamış olu· 

yordu. 
Kucağını; Nazilli kadınlığına 

açalı henüz beş ay olan bu 
yurda gösterilen ve daha doğ
rusu göstertilen alaka, bu .-a
kamla ifade edilmiş olabilirdi. 
Ben; beş aylık zamanı ve bu 
zaman içinde olması lazımgelen 
işlerden pek fazlasının başarıl
mış bile bulunmasını düşünürken 
Hayriye Çelikel devam ediyordu: 

- Reklam, propaganda veya 
buna benzer şeyler yapama· 
makla belki kaybetmiş sayılırım. 
Fakat nedense, içimden gelme
di reklam yapmak.. Her şeyi 
tabii seyrine bıraktım. 

Reklam •. Evet,. maddi hayat
ta insanların bazıları tarafından 
yine bazıları tarafına kurulan 
bir tuzak .. Fakat' bu temiz ye
rin maddi kazançtan çok, ma
nevi bir gelir gözetmesi itiba-
rile reklam onun kıymetini dü· 
şür~ekten başka şeye yaramaz
dı ki.. Bunu kısaca . kendisine 
anlata bilmek lazımdı.. Cevap 
verdim: 

- Merak etmeyin .. Muvaffa
kiyet, cemiyet içindekiler için, 
onların en orijinal reklamıdır. 

Muvaffak insan; etrafını, etra
fına toplıyabilen insandır. Rek· 
lim yapmağa değil, elinizdeki· 
lerle muvaffak olmağa çalı
şınız. 

Değerli genç müdire, sözle
rime hak verir gibi başını sal
lıyor ve ilave ediyordu : 

- " Bütıin gayem, talebelerimi 
sıcak bir odada çalıştırmak, sı· 
rası gelince onları radyoları 
batında eğlendirmektir .. 

- Sonu garın 

ilin 
Aydın Vilayet Dai

mi Encümeninden : 
590 lira muhammen bedelli 

ikiyüı teneke benzin alımı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Bn işe ait şartname Nafıa mü
dürlüğünde görülebilir. 

Eksiltme 27 /2/939 pazartesi 
günü saat 15 de Vilayet Daimi 
encümeni salonunda yapılacak
tır. 

Muvakkat teminat mıktan (44) 
lira 25 :kuruştur. 

isteklilerin muvakkat teminat
la!"ı, ticaret odası vesikalarile 
yukarda yazılı gün ve saatta 
Aydın Vilayet encümeniude ha
zır bulunmaları ilin olunur. 

9, 12, 15, 19 1104 

tarihinden 11 gün sonra ma
halline memur gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir aynı bak 
iddiasında bulunanlar varsa ye
rinde bulunacak memura yahut-
ta o güne kadar 1045 fiş sa
yısiyle müracaatları ilin olunur. 

1125 

lmtlyaz sıthlbi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendrea • 

Basıldığı yer 
C H P Ba1ımevi 

AYDIN 

Aydın icra 
memurluğundan 

939/346 
Alacaklı: Kökkiriş köyünden 

bacı Alim oğlu Süleyman Şen. 
Borçlu: Başçayırdan Ahmet 

oğlu Mehmet 
Satılan gayri menkul: Aydın 

Başçayır köyünde köy kenarı 
mt!vkiiode ve tapunun ilkteşrin 
937 tarih ve 2 numarasında ka· 
yıtlı 24 hissede 16 hisse zeytin
liktir. Miktarı 1 hektar 1028 
metre murabbaıdır. İçerisinde 
51 ağaç zeytin mevcuttur ve 
satışa dahildir. OBundan başka
ca bu zeytinliğin batı cihetinde 
9 ağaç zeytin olup bakkal kızı 
Şerifeye ve orta ve batı cihe
tinde 20 zeytin de halil oğlu 
İbrahime ait olup satıştan ha
riçtir.) 

Hududu : Doğusu eksi çay 
batısı maliyenin Halil lbrahime 
sattığı zeytinlikten evvel gelen 
Ahmet kızı Emir a yşeye ait 
müfrez zeytinlik kuzeyi ismail 
ilyas oğlu zeytinliği güneyi yol 
ile çevrilidir. 

Kıymeti: Tamamına 500 lira 
ve satılan hisseyede 333 lira 36 
kuruş kıymet takdir edilmiştir. 

Satışın yapılacağı yer ve gün: 
Aydın icra dairesinde 21/3/939 
tarihinde salı ğünü saat 15 de 
ve temdid artırması 5/4/939 ta
rihinde çarşanbea günü ayni 
saata yapılacaktır. 

1 - İşbu gayrimenkulün artır 
ma şartnamesi ilin tarihinden 
itibaren 346 No. ile Aydın icra 
dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açık
tır. lıanda yazılı olanlardan faz· 
la malumat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 939/346 
dosya numaraöiyle memuriyeti
mize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarda yazılı kıymetın % 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
Bankanın teminat maktubu tev
di edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alakadarların ve ir 
Ufak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul Uzerindeki haklarını bu· 
susile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra· 
kı müsbiteleriyle birlikte memu
riyetimize bildiı meleri icap e
der. Aksi halde baldan tapu 
sicilile sabit ol01adıkça satış 

bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 _ Gösterilen günde artır

ma ya iştirak edenler artırma 

ıartnamesiei okumuş ve lüzum
bunları !u malumat almış ve 

tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen gayri men
kul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir. 
,\ocak artırma bedeli muham· 
men kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmaz veya satış istiye
nin alacağına ruchanı olan di
ğer alacaklılar bulunup ta be
del bunlarm o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mec-
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on beşinci 
günü ayni saatte yapılacak 

artırmada, bedeli satıı iıtiyenio 

Cine icra 
Dairesinden 

939/134 
Alacaklı Eski Çineden Galip 

oğluAli Erdem. 
Borçlu Eski çineden Asım ka· 

rsı Hafize. 
Açık artırmaya çevrilecek 

gayri menkulun ne olduğu: Ta
punun birincik:'\nun 38 gün ve 
18 sayıda kayıtlı kahvehane 
halen hayvan tahırı ve tapunun 
ayni gün ve 19 sayıda kayıtlı 
dükkan halen saman damı ve 
tapunun ayni güne ve 17 sayı
da kayıtlı 50 sak halen 200 
zeytin ağacında 40 sehimde 5 
sehimi. 

Gayri menkulün bulunduğu 

mevki, (mahallesi, sokağı No: 
Eski Çine çarşısında mezkür 

ve mahcuz balen hayvan damile 
yine mevkii mezkarda balen sa· 
man damı ve karanlık dere 
mevkiinde halen 200 ağaç zey· 

tinliğin 40 sehim itibarile beş 
sehimi. 

Takdir olunan kıymet: Ahır 
damı 35 lira, saman damı 15 li
ra ve 200 ağaç zeytin eşcarının 
beherine birer liradan 200 lira 
kıymet takdir edildi. 

Artırmynın yapılacağı gün ıaat 
Birinci artırma 3 Nisan 939 pa
zartesi günü saat 10 da 0

/., 7,5 
bulmazsa 19 Nisan939 çarşanba 
günü ayni saata temdidine ka
karar verilmiştir . 

işbu gayri menkulün artmna 

tartnamesi 13/2/939 tarihinden 

itibaren 134 numara ile Çine 
icra dairesinin muayyen numara
aanda berkesin görebilmesi için 
açıktır. ilanda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak istiyenler 
işbu şartname ve 939/134 dosya 
numarasile memuriyetimize mü
racaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karıda yazılı kıymetine % 1,5 
niabetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alecaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz 

vo maarafa dair olan iddialarını 
ltbu llin tarihinden itibaren 20 
ıün içinde evrakı müıbltelerllı 
birlikte memuriyetimlıe bildir· 

moleri icap eder. Akıi haldı hak• 
ları tapu ıicllile aablt olmadıkça 

hariç kalırlar. 

4 - Gasterilen ıünde artırma• 

ya iftirak edenler artırma tart• 

namesi okumut ve lü•ümlu 
malu natı almıı ve bunları tama• 
men kabul etmiş ad ve itibar 
olunurl.ar. 

5 _ Tayin edilen zamanda ıayrl 

menkul üç defa bağırdıktan aonra 
en çok a.-tırana ihale edilir. An· 

cak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmlt betini bul· 

maz veya satış istiyenin alaca§'ına 

rüchanı olan diğer alacaklılar bu· 
lunup da bedel bunların o gayri 

menkul ile temin edtlmlş alacak· 

larının mecmuundan fazlaya çık
mana ~n çok artıranın taahhüdü 

bakikalmak üzere artırma on bet 

ıün daha temdit ve on hetincl 

ıünü ayni aaaatte yapılacak artır• 
mada bedeli satış iatiyenin ala· 

cağına rucbanı olan diA-er alacak· 

Jıların 0 gayri menkul ile temla 
dilmiş alacakları mecmuundaa 

fazlaya çıkmak tartilo en çok 

artırana ihale edilir. Böyle bir 

bedel elde edilmezse ihale yapı· 

lamaz ve satış 2280 aayıh kanuna 

tabi olur. 

6 _ Gayri menkul kendlsinı 

ihale olunan kimse derhal veya 

veri l~n mühlet içinde parayı ver

mezse ihale kararı fesholunarak 

kendisinden evvel en yükıek tek• 

lifte bulunan kimse arzetmiş ol• 

duğu bedelle almaA'a razı oluraa 

ona, razı olmaz veya bulunmaıaa 

hemen on beş gün müddetle ar· 

tırmaya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. İki ihale arasındaki 

fark ve geçen rünler için % Sden 

heaap olunacak faiz ve diA-er :ıa

rar ayrıca bükme hacet kalmak

sızın memuriyetimi:ıce alıcıdan 

tahsil olunur. M. (133) 
gayri menkul yukar~a göst~ri

rilen 3 /nisa/939 tarihınde Çıne 
icra memurluğu odasında iıbu 

ilhn vegösterilen artırma t~rt· 
namesi dai..ıesinde satılaca~ı ılan 
olunur. 1123 

Ziraat Vekaleti İncir istasyonu 
Müdürlüğünden . 

Erbeylide İncir ıslah istasyonunda yapılacak 3800 lira keııf 
bedelli Arteziyeo açma işi açık eksiltmeye konulmuştu~: .. .. v ünde 

Bu işe ait şartnameler incir ıslah istasyonu mudurlug 

görülebilir. b"kA et 
Eksiltme 6/3/939 · Pazartesi günü saat 11 de Aydın u um 

konağında Nafıa müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
Muvakkat teminat miktarı 285 liradır· 

. 1 T' t dası vesikaları ve İsteklilerin muvakkat temınat arı, ıcare 0 .. I 
bu işin eksiltmesine girebileceklerine dair ihalede~ .8 gun e~e 
Aydın vilayetinden alacakları ehliyet vesikalariyle bırhkthe yuba-

d N f ' dürlüğünde azır u-rıda yazılı gün ve saatte Ay ın a ıa m 18 22 28 
lunmaları ilan olunur. (1118) 15 

alacağına rüchanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi düşer. 2280 sayılı 
kanuna tabi olur. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ih~le kararı fesholu· 
narak kendisinden evvel en yük· 
sek teklifte bulunan kimse arz 
etmiş olduğu bedlele almağa 

razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on beş gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok artırana ihale edilir· İki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için %5 den hesap olu· 
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca bükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce abcıdan tahsil 
oluuur. (133) 

Bir garyrı menkul yukarda 
gösterilen 2113/939 tarihinde 
Aydın icra memurluğu odasında 
ışbu ilan ve gösterilen artır~a 

şartnamesi dairesinde satılacagı 
ilan olunur. 1124 
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Süleyma ı ezer-Osman Sezginer 

v 
Görülen lüzum üzerine 112/939 tarihinden itibaren Aydm · 

Palas oteli altına nakledilmiştir. r:~ 
İstanbul - Ankara - izmirde münteşir bütün kitap, mecmua ~ 

ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 

ıtlJ kitap, mecmua ve gazete nüshaları en çok bir hafta için
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe-

. şitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. ~ 
1098 

o tor 
Memleket hastanesi bakteriyoJoğ ve 

entani hastalıklar mütehassısı 
Muayenehanemi Nazilli köprüsfi karşısındaki tapucu 

Süleymanın hanesine naklettim. 

• hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve :l öğle en sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, 
+] kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra 
+ eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo

[t toraksi ile hastaları tedavi eder . 

• 
1 e 

Aydın Su İşleri Dörüdüncü Şube 
Mühe disliğ. den: 
A - Eksiltmeye konulan iş: 
Horsunlu - Nnzilli sulama kanalının 15-f 791-17+ 295 inci ki

lometreleri arasında Kayran deresi üzerinde proje ve keşifoamesi 
mucibince sulama kanal hafriyatı ve imalatı smaiye ve inşaatı 
olup bedeli keşfi (25448) lira 22 kuruştur. 

B - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
C - Eksiltme günü : 
2/Marl/939 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 15 de Ay .. 

dın Su işleri dördüncü Şube Mühendisliğinde yapılacaktır. 
D - İstekliler şartname, Proje ve merbutatmı 127 kuruş mu

kabilinde Aydın su işleri dördüncü şube mühendisliğinden alabi· 
lirler. 

E - E kiltmeye girebilmek için isteklilerin (2490) numaralı 
kanun hükümlerine göre (1908) lira 62 kuruşluk muvakkat temi· 
nat vermeleri ve ihaleden sekiz gün evvel ehliyet vesikası almak 
üzere Aydın Vilayetine müracaat etmiş olmaları şarttır. 

F - Teklif mektupları eksiltme gününde tesbit edilen saatten 
bir saat evvel Su işleri dördüncü şube mühendisliğinde teşekkül 
etmiş olan Komisyoana vermiş olması lazımdır. 

(1100) 10 15 20 25 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

(1152) lira keşif bedelli köp
rü başlarına kanulacak demir 
levha işi açık eksiltmeye konul
mustur. 

Eksiltme 2/3/939 Perşenbe 
günü saat 15 te vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait ke if cetvel". resim 
ve şartmame nafıa müdürlüğün
de s;rörülebilir. 

Muvakkat teminat 86 lira 40 
kuruştur. 

İsteklilerin Aydın vilayetinden 
bu iş için alacakları ehliyet 
vesikası için ihaleden 8 gün 
evvel vilayete müracaat etmiş 
olmaları ve muvakkat teminnt
Jarı ve ticaret odası vesikalarile 
birlikte yokarıda yazılı gün ve 
saafte viıayet daimi encümeni
ne gelmeleri ilan olur. 

15 19 23 28 1197 
= 
Aydın Vilayeti daimi 
Encümeninden: 

Armutlu Mendres geçidinde 
yaptırılacak kayık. 

1 - Armutlu Mendres geçi
dinde 568 lira keşifli bir kayık 
yapbrılacaktır. 

2 - İnşaat müddeti kırk gün
dür. 

Aydın Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

(766) lira (32) kuruş keşif be
delli kuyucak ilk okul tamiratı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 2/3/939 perşembe 
günü saat 15 de vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif cetveli ve 
şartname nafıa müdürlüğünde 
görülebilir. 

Muvakkat teminat 57 lira 47 
kuruştur. 

İsteklilerin Aydan vilayetinden 
bu iş için alacakları ehliyet ve· 
sikası için ihaleden 8 gün ev
vel vilayete müracaat etmiş ol
maları ve muvakkat teminat
ları ve ticaret odası vesikalari-
le birHkte yukanda yazılı gün 
ve saatta vilayet daimi encü
menine gelmeleri ilan olunur. 

15, 19, 24, 28 1128 

şenbe günü saat onbeşte vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat ak
çası 44 liradır. 

5 - lıan ücreti Dellaliye ve 
konturat masra.fı müşteriye ait
tir. 

6 - Fazla malumat almak 
isteyenlerin Vilat encümen ka
lemine müracaatları. 

AYDIN SAYI ı 45~ 

MEHMET GÜRER 
TECiM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ ı& 32/2 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

1 yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtnyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 

biliimum 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 fia tlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

lllARKONI radyo 19ll9 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

12 ay veresiye,satış en 

sımevimizde 

KÖYLERİM·z İÇİN : 

v ay 
v nme 

"' ogu 
de er eri hazırlanmıştır. emiz işçilik, En iyi cins 

kağı , S ğ am ci t~ Buna karşılık fiyatlar rekabet 
ah l etmez derec de ucuzdur 

3 - İhale 2/3/939 tarihli per- (1126) 15 20 25 27 . ...... ~tıt:ıııa..;;;ı;.;......ı.~~...:.0.......--..ı_..,..,,.__,__Q~~~~~Li.ill&i.~~·~~~~~~ 

.. 


