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Yeni 
Tedavüle çıkarılan 
banknotlarımız 
Ankara 15 (A.A.) -Türkiye 

cumhuriyeti merkez bankasın· 
dan : 

Bankamız 15 teşrini evvel 
937 tarihinden itibaren yeni 
harfli banknotlardan 15/2/939 
tarihine kadar 5 liralıklardan 
39883955, 10 lirahldardan 246· 
82670, 50 liralıkiardaİı 2799400 
yüz liralıklardan 21055600 ki 
cem'an 106421625 lira tedavü· 
le çıkarmış ve mukabilinde 
eski harfli banknotlardan ayni 
miktarda yani 106421625 lira 
tedavülden kaldırmıştır. 

Vilayetimiz 
Bu intihapta yedi 
mebus çıkaracak 
258,319 nüfus · tesbit edildi --------

İntihabı mebusan kanununun 
16 cı maddesi mucibince vila-

hataları tetkik etmişlerdir. 

yet idare heyeti ile merkez 
heyeti teftişiyesi dün ögleden 
sonra vilayet makamında ve 
ilbayımız Ö. Gündayın reisliği 
altında müşterek bir toplantı 
yaparak Aydın merkez kazası .. ı 
ile vilayete bağlı kaz"lar heye- l 
ti t ftişiyelerinden gelen maz· l 

· ·sürye 
Kendini Müstakil 

tanıyor 

Başvekil B. Mazdamın 
beyanatı 

J • Partid~e ·: . 

llyönkurul toplandı 
BHi 

Partimiı: ilyöokurulu dün 
ilbay ve parti başkanımız sayın 
Ôzdemir Gündayıo başkanlığın· 
da toplanarak, müntehibi sani 
ıeçimi parti yoklamalan ~günle
rini tesbit etmiştir. 

Y aklamalarda ilbay ve parti 
başkanımız Özdemir Gündayla 
ilyöDı . J üyeleri de bulunacak· 
}ardır. 

Belediyece .. 
~ . ' 

cezalandırılanlar 

Filistin meselesi için 

Yapılan tetkikat neticesinde 
mebus intihabı için tanzim olu
nan esas defterlerine göre vi· 
layet nüfusunun 258319 kişiden 
ibaret olduğu anlaşılmış ve her 
kırk bin nüfus için bir mebus 
intihabı lazım geldiğine naza· 
ran bu intihapta vilayetimizin 
yedi mebus ç'karacsğı tayin ve 
te!Jbit edilmiştir. 

Vilayetin resmi ilam gazete· 
mizin ayrı sütununda yazılıdır. 

Şam 15 (A. A.) - Başvekil 
Cemil Mazdam milli parti diva • 
nında verdiği izahatta; Süryenio 
parlemento tarafından ittihaz 
olunan karara tevfikan kendini 
müstakil addettiğini ve hüküme· 
tin yakında Fransız fevkalade 
komiserine bir muhtıra verece· 
ğini ve Siiryenin Fransız·Sürye 
muahedesinden doğan bütün 
haklarından istifade ettiğinden 
ve fevkalade komiserliğe tabi 
bütün işlerin idaresini ele ala• 
cağından haberdar edeceğini 
söyledi. 

Belediye Daimt Encümeni, 
belediye tenbib .~e yasaklarına 
avkırı harekerlerinden' dolayı 
b~lediye zabıta m~murları ta· 
rafından haklarında zabıE vara· 
kası tutulmuı olan suçluların 
zabıt varakalannı t~tkik etmiş· 
tir. ' 

İngiltere hükümeti yeni bir plan 
Arap murahhasları 
istiklal istediler 

Çiftçi mallarının 
korunması için 

ahnacak tedbirler 

Sokağa süpilrüntli atmak. bu• 
laıık ve çamaşır suyu akıtmak· 
tan 7 kişi, sokağa' zeytin suyu 
akıtmaktan 2 kiıi, numaraaız 

teklif ediyor. 
Filistin için 

Londra 15 ( A. A. ) - in· 
giliz ve Filistin arapları murah· 
hasları arasında dün yapılan 
toplantıya Suudi ve Yemen 
murahhasları da iştirak etmişler 
ve araplar Filistin için istiklal 
istemişlerdir. 

Londra 15 - Deyli herald 
gazetesi hükümetin Filistin kon· 
feransına teklif edeceği proje 
hakkında tafsilat vermektedir. 

Bu projeye göre hükümet Fi
listin yahudi müracaatını tehdit 
edecek arazi satış noktasından 
da arap ve yahudi mıntakaları· 
nı ayıracaktır. 

Yahudi mıntakaları için bir 
mıntaka tayin edecek ve top
rak sahşı içinde hususi bir ni
zam konulacaktır. 

Arap mıntakasında toprak 
satışı ve yahudi muhacereti 
men edilecektir. 

Filistin müstakil bir arap 
memleketi olmıya.cak, yalnız 
arapların yahudilere karşı ekse
riyeti teşkil etmek üzere bir 
teşrii meclisle idare edilecektir. 

Aaraplar bu planı kabul et· 
medikleri takdirde lngiltere hü
kumeti cebren tatbik edecek-

' tir. 

Bir kontrol konseyi kurulacak 

ve vizesiz otomobil kullanmak· 
tan 5 kişi, üç aylak sıhht mua-

· ı ' yeıieye gelmiy~n"tgıda" maddesi 
iatıcılarından 2 k:IŞi, arsa içine 

1 
inek bağlıyan bir1'kişi, gömle~
siz kalive· gar.sonlfığu yapan bır 

Dahiliye Vekaleti, geçen sene hazırlanmış olan ve Kamut~y: 
dan üzerinde bazı tadiller yapılarak bugünkü i.hti~açları daha ıyı ·1 
karşılaya bilmek için geri alınmış bulunan çıftçı mallarının ko-
runması kanunu projesi •izerindeki tetkiklerine başlanmıştır. 

Yeni proje çok mühim ve bu tatbik edilememiştir. . 
güne kadar tamamiyle karşılan· Bütün bu ekıikliklerı tamam· 

kişi, yük arahasmt binerek sev-
keden bir kişi, ~bliyetsiz ıoför
lük yapan lir.- kişi, kamyona 
istiabı haddin&# fazla yük yük· 
leyen bir kişi, kartlu peynir1sa
tan iki kişi, şehir içinde ağız

ları bağsız deve katarı çeken mamış bir mevzu~ temas et- lam:'k. için ha~ırla~m!ş · o!an 
mektedir. Proje, çıftçi malları- prnJenın umumı hukumlerıne 
nın korunması, zirai asayişin temas eden ı. 6 ıncı ma<ldele· 
temini, zirai suçların süratle tah~ r~nd~ zirai saha . veA d~i~e.lerle 
kik ve takibi için · hazırlan· çıftçı malları ve zıraı sıcılh ta-

iki kişi, piı terazi kullanan iki 

a.a. mıştır. rif edilmiştir. 

F - -• 330 tarihini taşıyan ve sekiz İmar planları tanzim eden 
ransanın sipariş 1 Papanın cenazesı· maddeden ibaret olan kır bek- şehir ve kasabalarda planda 

kiŞi, ~toınobili~e yedek lastik 
bulundurmıyan ,bir kişi ki ceman 
otuz kişi beli<liye tenbib ve ya
s~klarına uygunsuz harekette 
bulunduklarından lielediye ah· 
kamı cez~iye kanununun birinci 
maddesine · 'tevfikan muhtelif 
par~~ ceza~aT!le cezalandırılmış· 
lardır. 

çileri hakkındaki kanun,. bu ga- gösterilen imar hududu dışında 
ettig" i tayyareler 1 kabre kondu yeyi temin edememektedır. Çar· kalan yerler, imar planları ya-

şı ve mahalle bekçilerinden yal· pılmıyan mahallerde çiftçi mec--···-Vaşington 15 (A. A.) - Fı-
ransa sefaretinin bildirdiğine 
göre Fransız hava heyeti işleri· 
ni bitirmiştir. 

Heyet, Amerika fabrikalarına 
500 tayyare sipariş etmiştir. Se
lahiyetli mahfillerde söylendiği-
ne göre bu ıipariş 200 ağır 
bombarduman, ayrıca 100 'gran 
marten hafif bombarduman, 100 
hafif bombarduman, 100 dağles 
hafif bombarduman tayyaresin
den ibarettir. 

~~-

Sahillerimizde bir 
motör battı 

Muğla 15 (A.A.) - Havanın 
muhalefetinden Palamut yolu 
adası civarında bir italyan de· 
niz motörü batmıştır. 

Motörün yedi yolcusu ve do
kuz murtttebatı vardı. Kazaze
deleri Marmarise getirmek üze
re gümrük motörü hareket et· 
miştir. 

~..-- nız şehir ve kasabalarda fay- lislerinin tayin edecekleri hudut 
R 15 (A A ) k dışında kalan mahaller zirai oma . . -- Mu··tevaf- d ı kta beledı'ye anunun- h k 

a anma , saha sayılmış ve proje ü ilm· 
fa papa on birinci Pinin tabutu da ise çiftçi mallarının korun- leri bu saha içindeki çiftçi mal· 

-~-

·Fransa dün merasimle Vatiganda mu- ması için büküm bulunmakla larmın korunması üzerinde .te· 
vakkat kabre kondu. beraber karşılığı temin edilme- I merküz ettirilmiştir. Köylerde 
-::-::-777777-:--:-:--:--:-:-:-~----=m=i~ş_:o::.:ld::u~ğ~u:.:n:..:d..,-a_n:--:-he:-m:-:-en_he men çiftçilerin korunmı ya tabi ve 

... • • ._. · .. • .. "' · • • .._... · • • ._.._..,. • · • • • ._.. .... _._. .. · ...... • • • • • • • ·..... kanun mevzuuna dahil malları -···-
Cumhurreisi 
Londraya gidecek Aydın Halkevi Başkanlığından: 

Ar şubemiz tarafından 19 Mayıs 939 Ata
türk günü bir resim sergisi tertip olunmuştur. 
Sergi karakalem, yağlı boya ve sulu boya ol
mak Üzere üç kısımdır. 

Sergiye kabul olunacak eserler, Jüri heyeti 
tarafından tetkik ve yine bu Jüri heyetince 
her üç kısım için tayin olunacak, bir, iki ve 
üçüncülere mükafatlar verileceği gibi eserlerde 
satın alınacaktır. 

Sergiye iştirak etmek istiyenlerin şimdiden 
adlarını Halkevi bürosuna kaydettirmeleri rica 

~~~ ı 
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köy işlerinde bulunduğundan 
köy merkezleri zirai saha hali
ne alınmış, ormanlar hususi mu
hafaza hükümlerine Hbi bulun· 
duğundan bunlar kanunun mev-· 
zuu dışında bırakılmıştır. 

Devamı 3 tinci ıahlfede 

Paris 15 (A. A.) - Fransız 
cumhur r~isi martın 21 inde res
men Londrayı ziyaret edecektir. 

;::::ses ~ 

Hatay meclisi 
. Hatay mebuslarının ana vatanda 
Paras.ız seyahatleri kanununu alkışJarla .karşıla~ı 
Antakya, 15 - Hatay Millet Meclisi bugünkü toplantısın?v~ rHuz-

"'- · l' · · k b l ettıgı a-namede bulunan Türkiye Büyük Millet ıdec ısının a u d 
tay mebuslarının anavatan demiryollarında parasız seyahat e e· 
cekleri hakkındaki kanunu• okumuştur. d .

1 . . l" . rv• ön erı en Devlet reisliğinin bir tezkeresı ıle mec ıs reıs ıgıne g 
bu kanun sürekli alkışlarla karşılanmışbr. l h tllrlü 

Meclis Hataya seyahat edecek anavatan mebus arına er 
kolaylıklar gösterilmeıini karar altına almıştır. ~.a. 

' 
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Yiliyet U. Meclisinde 
Okunan daimi encümen raporu 

-1-
Sayın arkadıılanmız : 
Umumi media bu gfln albncı 

toplanma deneıinin birinci yı· 
lındadır. Ve daimi encümen il· 
yeleri; umumi meclis üyeliiinde 
eakilen heri ıaeçilip gelen ve 
yeni iltihak eden arkadaşları· 
mıza .aaygı ve sevıilerile h<>t 
ıelcliniz derler. 

Uzun yıllar memleket, millet 
ltlerinde l:;ir çok hizmetleri geç
mit •e umumi meclis Uyeıi bu
lunduğu zamanda da arkadaıla· 
rm yilkaek teyeccühlerini ka· 
ıınıa eıkl ilyelerden Teyfik 
bilrenl ebediyen kaybetmekle 
bnyllk tee11ilr duyuyoruz. 

Bu arkadaıımızın burada aziz 
ruhunu anarken ona ıaygı için 
bir dakika ıllkutunuzu dileriz. 

Arkadqlanmu: : 
Umumt mecliıçe dikkat ve 

ihtimamla 914402 lira varidat 
ve lmaaraf olarak hazırlanan 
938 yılı btıtçemiz yilkıek tas
tika iktiran etme~ ilzere Dahi
liye V.eklletine gönderilmiıtir. 

Batçe komisyonun blltçemizi 
tetkiki ile 936 yılı tabıilitından 
210852 lira fazla ve 937 yılının 

10 aylık tahsilltı da nazarı dik

ltata alınsa 64402 lira muham• 
mea fazlai varidat gllrlUdQğü 

" arazi Yergisinden ayrılması 
ilkım ıelea % 6 iane hissesi 
10460 ve %3 tayyare hissesi 
'230 Ye nakdi yol vergiıinden 
aynin nlfia vekAti hi11eıi 1400 
lira aoksan olduğu ve kanuni 
hiuelerin behemehal varidat 
bntçesinin muhammenatına mü· 
tenazır olmaıı llzım geleceği 
cihetle bunlann da diğer faııl-

lardan mllnakale ıuretiyle ta· 
mamlanmuı. 

Ve 2871 ıayılı kanun mucibin· 
rce tahrir ve tadil maırafı kar-

lllaiı olarak hazineden alınması 
:ic&bec:len 1050 lira varidat bnt
~11ine konulmadığı Ye nakten 
verilmekte olan bu paranın da 
Yaridat bütçesinin huıui bir 
f ulında ıösterilmeıi emir buy
nlsıakta idi. 

938 yılı yaridatı tahmine esas 
tutula11 936 yılı tahıilibndan 
210852 lira fazla g6rülmekte 

AYDIN'ın Tefrikası: 1 

ise de 937 senesinde yeni ib
daı edilen müfredat katipleri
ne tahsildarların devir muame· 
leleri yüzünden iki ay kadar 
hemen pek cilzi tahsillt yapıla
bildiği halde 10 aylık tahsila
tımızın 695499 liraya baliğ 

olduğu ve 936 yılının son iki 
aylık tahsilatı aynen kabul 
edildiği takdirde musaddak 
bütçemizden 43 bin lira bir 

fazlalık tahakkuk ettiği gi· 
bi 938 yılında tahsildarların 
1 hazirandan itibaren tahsi· 
lita başlayacakları ve tahriri 
biten arazi, bina ve yol vergi
lerinden vukuu muhakkak teza
yüt nazarı dikkate alınarak 
bütçenin kimilen tahsil edilece· 
ği kaviyyen memul olduğu 
cihetle 64402 liranın tenzil 
edilmiyerek bütçenin oldu· 
ğu gibi kabul edilmesi arazi 
vergisinden ayrılmaıı lizımge
len ~;,6 iane hissesi 10460 ve 
%3 tayyare hissesi 6230 lira 
ve nakti yol vergisinden ayrı-

lan Nafıa Vekaleti hissesi 1400 
lira noksanbğın 937 yılından 

devredilecek 80 bin lira mev· 
cut nakitten munzam tahsisat 
almak ıuretile temini mnmkün 
olduğundan masraf kısmının ka 

rışmamaıı düşüncesile olduğu 
gibi kıtbul edilmesi 2871 sayılı 
kanun mucibince tahrir ve ta
dil masrafı karşılığı ola-

rak hazineden alınması icap
eden 1050 lira maıraf 

bütçesinin 84/1 maddesinde e· 
ıaıen mevcuttur. 

Varidat bütçesinde buna kar· 

ıılık olarak yeniden 8/1 akarat 

icar ive bedel f arıgı madde· 
sinden alınarak yeniden açıla-

cak 10/1 maddesine tadil ve 
ıahrir masrafı karşılığı olarak 
maliye vekaletinden alınacak 
para namile konulması. 

Ricasında bulunarak bütçe
mizin aynen tastikli rica edil-
miştir. Sıhhat ve içtimai 
muavenet Vekaletinden 3017 
numaralı kanun kaydının maz· 
bata ile bildirilmesi talep edil
mif ve mazbata gönderilmiıtir. 

YAZAN: -fr -fr 

.. 1 Bakır Madalyon 1 .. 

- G6t11relim ağabey. Diye 
bir toför kolumu tuttu.. lstaı· 
yon şehirden uzaktır. Taksi ye• 
Di. Rahat edersiniz. 

Bir kq gecesi.. Yeni tayin 
edildiğim bif ıehrin istasyonuna 
indim. Etraf ve muhit tamamen 
yabancı. Beni ıehre ıötürmek 

btiyen töf&re dikkat ettim. Yü
zünlhı aol tarafında elektrik 
ziyaıiyle bilıbütüa lderinleşen 
bir yara yeri vardı. Bu yara 
ıol ıözt1Dlin hemen 1 albndan 
bqlıyor çenesine kadar uzanı· 
yorcl • Bi%de bir telakki vardır. 
Şöför iımi altında toplanan bir 
camiaya umumiyetle kopuk ve 
klllbubeyi nazarile bakılır. Ba-

- Büyük Hikaye -

zı iıtiınalarına rağmen bu ka
naat bir az da haklıdır. Ben de 
beni şehre götürmek için kar-

tıma dikilen şoförün yilzünü 
görünce birdenbire bunu hatır
ladım : 

- Kim bilir, dedim. Hangi 
gece kavgasının nitanesi?. 

Kabul ettim. Taksiye atladık. 
Arkasından dikkat ediyorum. 
Hareketlerinde hiç te diğerle
rine benziyen çılgınlıklar yok. 
Olgun bir insan vaziyeti var. 
Konuşturmak istedim: 

- Adın ne?. 
- Ahmet 
- Buralımısın?. 

- Hayır. Buraya hem de çok 

AYDIN 

Ziraat Bankası 
-+- -

ikinci parti buğday 
tevziaatına başlıyor -·-fık göçmenlerin yemeklik buğ

day ihtiyaçlarına tekabül eden 
mikdann mübayaa ve tevzi işi 
bitmiştir. . 

ikinci bir gurup için ihtiyaç 
hissedilen 3000 kilo yemeklik 
buğdayın da mübayaasına giri· 
şilmiştir. 

Bu mikdarın da Budğay silo
larından bir kısmı gelmiş bu· 
lunmaktadır. Tevziata yakında 
başlanacaktır. 

Jandarmada : 

· Kısrak hırsızı 
Koçarlı nahiyesine bağlı Hay

darlı köyünden Halil oğlu 
Mehmede ait olup 8 yaşlarında 
bir ba:, kısrak çalan kıpti Ali oğlu 
Nurullah ı Bayındırda yakalan· 1 
mış ve şehrimiz jandarma ko· ı 
mutanlığına gönderilmiştir. 

Yaralama 
Osmanbükü . köyünden Halil 

oğlu 307 doğumlu lsmail Yakan 
serhoşluk saikasiyle aralarında 
çıkan kavgada arkadaşı 331 
doğumlu Ali Keseni hamil bu
lunduğu 18 santimetrelik bir 
bıçakla hafif surette yaraladı· 
ğından yakalanmış ve yaralı 
memleket hastahanesine yatırıl
mıştır. 

Ruhsatsız Sıtma iğnesi 
vuruyormuş 

Koçarlı Çulhalar köyünde 
halka sıtma iğnesi vurduğu gö
rülüp takip edilen Şakir oğlu 
Mehmed : berber hakkında bir 
zabıt varakası tanzim edilmiştir. 

Mehmed berberin bu işi şun
dan bundan para alarak yaptı
ğı tahmin edilmektedir. 

Karapınar Koçarlı ı 
yolu ikmal edildi 

Karapınar ilk okulu önünden 
geçen Karapınar7Koçarlı şose
sinin inşası sona ermiş bulun
maktadır. 

Karapınar belediyesi, şimdi 
nahiyeyi ağaçlandırma (işiyle 
meşgul olmaktadır. 

uzak bir yerdenim. Felek bu; 
Öyle bir tokat yedim ki ağabey. 
Kendimi toparlayıncıya kadar 
iş işten geçti. Şaşkına döndüm. 
Kim derdiki günün birinde gece 
yarılarına kadar istasyon kapı
larında soğuk, kar demeden 
müşteri bekliyeceğim? .. Her çı· 
kan · müşterinin yakasına sarılan 
bir şoför olacağımı birisi söyle
seydi eğer, alay ederdim onunla. 
Fakat dedim ya ağabey, Felek 
bu., .. 
Konuşmasını birdenbire bir 

suale çeviriyor : 
- Buraya yeni geliyorsunuz 

zannedersem. Memur musunuz ? 
- Yeni geliyorum.. ( .. . .. ) 

dairesinde memurum. 
- ( . . . . . ) dairesinde mi ? .. 
- Evet amma neye hayret 

eder gibi oldun ? . 
- Hayret değil ağabey. O 

dairede benim de yıllarım gö
mülüdür. Onun için .. insan her 

Vilayet müdiran 
heyeti toplantısı 
Villyet müdiran heyeti dün saat 

10,30 da İlbayımız Özdemir 
Gündayın başkanlığında aylık 
toplantasr u yapmıştır. 

Müdiran heyeti azaları kendi da· 
irelerinin işleri hakkında izahat 
vermiş ve ilbayımızdab direktif 
almışlardır. 

Tahsilat şubeleri 
kontrolü 

Şehrimiz tahsilat işlerinin tam 
bir düzen ve ahenk içinde sey
rini idame için tahsilat kontrolörü 1 
tarafından mekez tahsilat şübe
lerinin teftişine başlanılmıştır. 

Tahsildarlara kontrolör tara
fından cedvellerin sureti ihzarı 

hakkında direktifler verilmekte
dir. 

• -. 1 • • ' J' • • • 1 • .' 

Halk evi 
Başkanlığından 

Halkevimiz tarafından 7 eylül 
okulunda açılacağı ve 15 şubat 
939 tarihinden itibaren dersle
re başlanacağı ilan olunan biç 
okuma yazma bilmiyen kadın 
ve erkek yurtdaşlar için açıla
cak okuma kurslarının kayıt 
müddeti bir hafta daha uzatıl
mıştır. · 

isteklilerin adlarını halkevi 
bürosuna yazdırmaları ilin olu
nur. 

SAYI r 456 

Aydında 

Meteoroloji parkı 
açılacak 
--·~ Haber aldığımıza göre Aydın" 

da bir meteoroloji parkı açıla
caktır. Parkın yeri henüz tes· 
bit edilmemiştir. 

•• • JQCIEI•• 

Karapınar istas
yonu elektriğe 

kavuştu 
Karapınar belediyesinin gös· 

tediği teshilat ve tenzilat do
la yısile evelce elektrikten mah
rum: bulunan Karapınar istas· 
yonu, elektrik ışığına kavuşmu~ 
bulunmaktadır. 
~ 

8 inci işletme 
müdürlüğümüzden 
bir rica 
Aydın istasyonuna fzmir - Af

yon treni gece 2,39 da gelmek· 
tedir. istasyonun açık bulanması 
bu trene binecek yolcuları SO" 

ğuğa karşı koruyamamaktadır. 
Kişe ve bekleme salonuda, 

hem karanlık ve hem de dışa" 
rısı kadar soğuk olduğundan bu 
salonun tenvir ve teshin vası
talarına kavuşturulması balkı· 
mızın yerinde bir dileği olmak" 
tadır. 

8 inci işletme müdürlüğümÜ" 
ziln bu dileği hem de pek ya" 
kında yerine getireceğindeJJ 
eminiz. 

Aydın Vilayetinden : 
intihabı mebusan kanunu hiikümlerine tevfikan heyeti 

teftişiyelerce tanzim olunup vilayete gönderilen mazbataların 
heyeti teftişiye reis ve azası ile vilayet idare heyeti reis ve 
azaları hazır oldukları halde 1512/939 tarihinde yapılan vila
yet idare heyeti içtimaında tetkiki neticesinde vilayetin 
mecmuu nüfusunun ( 258.319 ) kişiden ibaret olduğu görül
mekle 2598 sayılı kanun hükümlerine tevfikan vilayetten 
yedi mebus çıkarılması icap edeceği tayin ve tesbit olun· 
muştur. Keyfiyet intihabı mebusan kanununun 16 ncı mad· 
desi hükfünleriue tevfikan ilan olunur. 

1132 16 ~ 18 ~ 21 

istediğini kolayca unutamıyor. 
- Demek sen de orada çalı· 

şıyordun. Fakat ne oldu Ahmet?. 
Kusura bakma ben çok meraklı 
birisiyim. Sonra yüzündeki yara .. 

- Hepsi bir yerde birleşir 
ağabey. 

* Şehre girdik. Ahmet bir bi· 
nanın önünde durdu : 

- işte ağabey diyor. Otele 
geldik. Hem ucuz hem de te
mizdir. Hükumette karşısında. 

Otelin kahvesindeyiz. Ahmet
le karşılıklı çaylarımızı içiyoruz. 

- Peki Ahmet diyorum. Ne
ye mesleğini terk ettin. Mühim 
bir şeymi vardı? Bir amir ge· 
çimsizliği filan.. Yoksa anlat· 
mazmısın Ahmet bana? 

- Mademki istiyorsunuz an
latayım. Otuz iki yaşındayım. 

Otuz iki yıllık ömrümde bir 
tek günah işledim. Bu bir tek 
günah genç ömrümde yeni bir 

devre açtı. Altı senedir bu sa: 
nattayım. Halimden şikayetÇJ 
değilim. Fakat kendimi bir 
türlü mazinin tesirinden kurta" 
ramıyorum. Gençtim, bekardııtJ· 
Tertemiz bir kazancım vard•· 
ihtiraslarımın şuuruma hakiıJJ 
olduğu bir gün kendimi güoeŞ 
görmiyen sokaklarda bulduıJJ• 
Tesadüf karşıma bir genç kadı0 

çıkardı. 
Hareketlerinde kendime bit 

yakınlık, bakışlarında bir sıca~" 
hk buldum. Çok kısa bir ııı" 
manda onu görmek, onu~l~ 
dertleşmek bir ihtiyaç bah0 

aldı. lık defalar görünmekte: 
korkarak, utanarak karaob 

S 
., .. 

ıokaklarda dola~ıyordum. 0 e' 
ra, sonra bu hislerim de ku\'\f .. 
tini kaybetti. Artık fazla ~
kinme lüzumunu duymadan 1' 

diyordum. 
Bir geceydi... idrak ettiği~ 

ömrümün belki de en uğursıJ 
geceıi ..• 
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Nazilliden röportajlar : 

Biçki yurdunda bir saat! 
- Dünkü sayıdan devam -

Vilayet maarif kanalı vasta
siyle maarif vekaletine bağlı 
olan bu resmi teşekküliln önün· 
de insan, yurduna ve milletine 
daha candan bir bağlılık ona 
karşı daha derin bir minnet 

· hissediyor. 
Genç kızlarımızın aile saa

detlerine zemin ve başarılı 
bir istikbal hazırlıyan yurd 
çatısı altında, ben de ayni 
hislerle mütehassis olmuştum. 
Daha sormak isteğimi hisseden 
Hayriye Çelikel, buna lüzum 
bırakmamak icin olacak devam 
ediyordu :) ' 

- Yurdda kızlarımız için mas
raf mecburiyeti yoktur. Yalnız 
talimatnamemiz mucibince beş 
parça ~eşyanın ikmal ve ihzarı 
hususunda muktezi bir mecbu· 
riyet vardır. 

• İstiyen. talebe, bu beş parçayı 
ıkmal edıp mecburiyeti bertaraf 
ettik_t~n sonra, dilerse yurdun 
vesaıtınden istifade etmek su· 
r~tile daha pek çok şeyler fize· 
rınde uğraşabilir. [Onu buna 
mecbur edemediğim gibi hare· 
kAtına da mani olamam. 

- Yurtta kızlarımıza daha 
neler gösteriyorsunuz? 

Hayriye Çelikel, tebessüm 
ederek cevap veriyordu: 

- Bir ev kadınından ne bek
liyorsanız, hepsini.. Biçki dikiş 
esas olduğu gibi resim, yağlıboya 
ev idaresi sepet çiçek, pastacı· 
lık yemek vesaire vesaire .. 

O anda gözümün önllnde, 
kelimenin tam manasiyle ideal 
bir " Ev kadını " tecessüm et· 
mişti .. 

Dışarıdan bir uğultu halinde 
kulağıma gelmeğe başlıyan kn-
çük ev kadınlarının sesi, bana 
onları da görmek arzusunu ver· 
mişti. Biliyorum ki onları, işleri 
başında meşgul görmek başka 
bir zevk ve gurur olacaLtı. 

Hayriye Çelikel bu ricamı 
kabul ediyor, oturduğumuz mi· 

Enver Demiray 

ıafir odasının karşııındaki oda· 
ya giriyoruz .. 

Üzerlerine giydikleri bembe· 
yaz ve ütülü at6lye kıyafetlerile, 
ellerinde rengarenk kumaşlar 
taşıyan talebelerle dolu olan bu 
oda, irili ufaklı kelebeklerin ren· 
girenk çiçekler üzerine konu· 
şunu andıran bir manzara arze
diyor .. 

Ugultu kesiliyor. Ve hepsi 
talebeliklerine yakışan hareketle 
bir yabancıya ve müdirelerine 
karşı ayağa kalkıyorlar. Onlar· 
dan oturmalarını rica ederek 
soruyorum: 

- Doğru söyleyin bana, yur· 
da kendi şahsi isteğinizle seve 
ıeve mi geliyorsunuz, yoksa ana 
ve babanıtın zorlamasile mi ! 

Hep bir ağızdan cevap veri· 
yorlar: 

Seve seve.. lstiye istiye .. 
Onları; ellerinde kendilerine 

pek yakııan makasları ve iğne
leriyle ve masalarını ıüsliyen 

biçkilik bir yığın kumaılariyle 
bırakıyorum. 

Diğer odada mankenle uğra
şan ayn bir genç kız kafilesi. 

Bunlar, hepsi ayni temiz ga· 
yenin peşinde koşan, hepsine 
her iş yaraşan genç ve kabili
yetli Türk bayancıkları ... 

ideal Türkiyenin ideal kızla
rı.. Ve gelecek günlerin g6rgü
lü ve değerli anaları ... 

* Müdür Hayriye Çelikelin, çe· 
likleştirdiği çalışma tarzını ve 
bu tarz üzerindeki otoritesini, 
içime bir daha sindirerek ona 
elimi uzatıyorum : 

- Allaha ısmarladık.! 
Çelikel, saygıya değen elini 

elime veri yor : 
- Güle, güle .. 
Ve biri "İrfan,, yolunda şanı

m, di.Şeri usan'at,, önünde de
ğerini haykıran iki kültür mü· 
essesesinin gölgelendirdiği ana 
yolda, yalnız yürüyorum .. 

* RADYO 
1612139 PERŞEMBE 

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

ajans, meteoroloji haberleri. 
13.10 14 Müzik ( Cazbant -

Çigan ) Lantoş orkestrası. 
18.30 Proğram. 
18.35 Müzik ( Solistler - Pi ) 
19.00 Konuşma (ziraat saati) 
19.15 Türk müzigi - ( İnce-

saz suzinak faslı - Safiye Toka
yın iıtiraki ). 

20.00 Ajans, meteoroloji ha
b~rleri ve ziraat borsası (fiyat) 

20.15 Türk müzigi. Çalanlar: 
Vecihe, Cevdet Çağla, R. Fer
san,. K. N. Seyhun. Okuyanlar: 
Sadı Hoşses, Müzeyyen Senar. 
1 - Andon usta - Hüseyni peş-

revi. 2 - Cemil bey - Hüseyni 
şarkı ( Görmek ister gözlerim 
her ). 3 - Nuri Şeyda - Hü
seyni şarkı ( Gel beni vaslınla 
şad et ). 4 - Hüseyin Fahret
tin • şarkı ( Merhamet kıl ). 
5 - Cevdet Çağla - Keman 
taksimi. 6 - Hüseyni türkü 
( Dağları aşamadım ). 7 - Hü-
seyni türkü (Yakın gel yakına). 
8 - Mahmud Celaleddin paşa 
Is_fahan şarkı ( Dili biçare se
nın ). 9 - Arif beyin - Isfahan 
şarkı ( Canda hasiyet mi var ) 
10 - Isfahan türkü ( Feslegeni 
ekdim gül bitti ). 11 - Rahmi 
beyin bayatı Araban şarkı ( ba
na noldu değişti ). 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvilat, kam

biyo - nukut borsası ( fiyat ) 
21.30 Müzik ( Edip Sezen ta

rafından Violonsel solo ). Anton 
Rubinstein - Sonata opus 18. 
Cemal Reşit • pianoda refakat 
eden. 

21.55 Müzik ( opera aryaları 
Pi ). , 

22.15 Müzik ( küçük orkestra 

AYDIN 

Çiftçi mallarının 
korunması için 

allnacak tedbirler 
Bir kontrol konseyi kurulacak 

Bat tarafı birinci sahifede 

Bu sabalar dahilindeki ekil· 
miı, dikilmiş yerlerle ziraat iş
lerinde kullanılan veya bu ir 
lerle alakalı bulunan yahut 
umumun menfaatine tahsis edi· 
len menkul ve gayrimenkul 
mallar çiftçi teşkilatımıza mü· 
tenazır olarak her köy ve be
lediye sınırı içinde bulunan zirai 
sabalar ayrı ayrı birer zirai 
daire itibar edilmiş, her zirai 
daire bir zirai sicil ve çiftçi 
meclisi bulunacağı tasrih olun· 
muştur. 

KORUMA SERViSi: 
Projenin 6 - 94 üncü madde· 

!erinde çiftçi mallarının korun
ma servisleri, bunların kuruluş 
tarzı ve vazifeleri tesbit olun-
muştur. Çiftçi meclislerinin mUn· 
tebip ve ayrı birer teşekkül 
halinde derpiş ve ifade edil
mesi çiftçi mallarının korunması 
işinin bilhassa memleketimizde 
taşıdığı müstesna ehemmiyetin 
belirtilmesi ve bu iş üzerinde 
yakın ve devamlı alikanın te· 
mini maksadlarından doğmuştur. 
Köy ihtiyar heyetleriyle bele
diye encfimenlerine kanunlarının 
verdiği asli ve feri vazifelerinin 
çokluğu hususi ehemmiyeti haiz 
ve devamlı alika ve takibi ge· 
rekli kılan bu itin bu teşekkül· 
lere verilmesini mahzurlu kıl
mıttır. 

Koruma servislerinin hiyerar
şiye tabi olması ve merkeze ka
dar bir mahrut halinde uzanma
sı mahiyetinin icabından ve 
maksadın tahakkunu temin mü
taleasından ilham almıştır. Çift
çi meclislerinin köy ve belediye 
reislerinin reisliği altında icra 
ıelahiyetinin bu yerlerin mümes· 
sili ve icra amiri olan makam-
ların da toplanması maksadını 
hedef tutmuştur. 

Köyler de, ·şehir . ve ka.sab'!· 
lar da kurulan çiftçı meclıslerı-
nin umumuna şamil murakip 
bir heyet ve mercie bağlan~~
sı zaruri görüldüğü?den ~e vıla
yet merkezinde bır murakabe 
heyeti teşkil edildiği gibi çift
çi mallarının korunması esasla
rını umumi şekilde derpiş, tan· 
zim ve tatbiklerini murakabe 
maksaclile de merkezde alakalı 
vekillik ve daire mümessilerin-
den müteşekkil bir konsey vü
cede getirilecektir· 

Çiftçi meclisi azalığına seçi
lecek olanların haiz olmaları 
lazımgelen vasıflar ile bu mec-

• !islerin zaman ve toplanma şe-

Şef : Necip Aşkın ). 1 - Kutsch 
Macar marşı. 2 - Mainzer • 
Viyananın çamaşır yıkayan ka
dınları ( polka ). 3 - de Mic
heli • Ha~ret ( serenad ). 4 -
Gebhardt • Karnaval ( vals ). 
5 - Lautenschlager - İlk bahar 
(Azjantin serenadı). 6 - Kutscb 
İspanyol Kapriçyosu. 7 - Mül
ler - Küçük serenad. 8 - de 
Micheli • Şen serenad. 9 -
Bucalossi - Pestalozza nın Ciri
biribin şarkısı. 

23.15 Müzik ( cazband - Pi;) 
23.45 24 Son ajans haberleri. 

killeri bu fasılda gösterilmiş, 
teferrüata ait hükümler nizam· 
nameye bırakılmıştır. 

14 - 15 inci maddelerden te· 
rekküp eden üçüncü fasıl, çift· 
çi meclislerinin vazife ve aal~
hiyetlerine, kararlarının tetkık 
ve itiraz mercilerine ve ne şe• 
kilde katileşeceğine ait hüküm· 
leri ihtiva etmektedir. Dar
düncü fasıl yalnız bir madde-
den ibaret olup bura da kontrol 
meclislerinin vazife ve salikiyet 
leri mütalaa edilmiştir. 
VAZİFELER: 
Beşinci faslı teşkil eden 17 • 

20 inci maddelerde bekçi teş
kilatı, bekçiliğe girme şartları 
tesbit olunmuştur. 

21 • 22 inci maddeler bekçi· 
lerin vazifelerine ait hükümleri 
muhtevidir. Yedinci fasıl dahi
linde bulunan 20 inci madde ile 
hususi bekçiler hakkında hü
kümler konulmuştur. 

24 • 25 inci maddelerden iba· 
ret olan sekizinci fasılda bekçi 
amirleri ve bunların vazifeleri 
mütalaa edilmiştir. 1 

Dokuzuncu fasıl bekçilerin 
tayin ve istifalariyle alikelı hü
kümleri ihtiva etmektedir. Bek· 
çiler bekçi amirine v~rilecek 
inzibati cezalar ve bunları tat
min edecek makam ve merciler 
bu kararlar aleyhine vukubula
lacak itirazlar projenin onuncu 
faslında yer almıştır. 

Bekçi ilcretleri ve para mü
kafatları 16-19 uncu maddeler
den terekküp eden layihamn 
onbirinci faslında tesbit edil
miştir. 

On ikinci fasıl çiftçi malları· 
koruma teşkilatına ait masraf
lara karşılık olan gelirlerle 
bunların alınma şekillerini ihti
va etmektedir. 

Teşkilat ve hizmetin taalluk 
ettiği yerlerden alınacak muha
faza ücretlerinin tayin olunan 
azami hadleri memleketin ser
vet seviyesi ve köylünün vazi· 
yeti derpiş edilmek suretiyle 
tesbit edilmiş, geliri masrafını 
karşılamıyan köylere vilayet ve 
belediye bütçelerinden yardım 
yapılması esası kabul edilmiştir. 

Memlaketin bir çok yerlerin
de esaslı hiç bir inzibat kaydı
na tabi olmadan kurulan bekçi 
heyetleri ölçüsüz ve nispetsiz 
bir şekilde ve bu proje ile ka
bul edilmiş olan hadcliO:çok üs· 
tünde muhafazaiücreti adı altın· 
da tahsilat yapmakta ve bu 
yüzden şikayetler biribirini ko
valamakta olduğundan bu hü
kümle hem bu gibi mesul ol:
mıyan teşekküllerin faaliyetine 
son verilmiş , hem de bazı yer-
lerde çiftçiyi zarara sokan bü
yük ücretler önlenmiş ve ayni 
zamanda muhafaza işinin mu
ntazam, mesul bir teşkilata 
verilmesi imkanı temin edil
miş olacaktır. 

Bir maddeden ibaret olan 13 
ncü fasıldaki hükümlerle korun· 
mıya tabi malları olan her çift
çiye zirai sicille kayıt mecburi· 
yeti tahmil edilmiş ve müyyide
ler konulmuştur. 

On dördüncü fasıl~ zirai suç-

- . 
ilin . •\ 

Alay 37 Sa. al, komis-4 

yon reisliğin'den • ;,,.. . 
Alayın satışa çıkardığı 4 ' ay· 

lık 7700 kilo prasa, 1300 kilo 
lahna 8700 kilo ispanak, lOOO 
kilo karnabahanna talip çıkma
dığından 17 /2/939 gününden iti• 
baren on gün müddetle . teıodit 
edilmiştir. 

Satışı 2712/939 PazarteSi gil
nii saat 15 te yapılacaktır. Ta
liplerinin muyakkat teminatı o
lan 98 liralık vesaikle va~ti~d.e 
komisyonumuza müracaat itme· 
leri ilin olunur. 

(1131) 

ilin 
Zayi mühürı 

Köyümüze ait resmi muhrti za· 
yi eyledim, yeniıini hakke tir~· 
ceğimden 10)2/939; tarihinden 
itibaren eski mührün btıkmü 
kalmadığı ilin olunur. ' 

Aydın Şevketiye Muhtarı 

' (1130) Riza , . _ 
'\ 

ilin '{, 

Zayi mühür . · 
Kö)ümüze aid resmi Mldırl\' 

zayi ettim. Yenbini hakkettire• 
ceğimden 

1

10/21939 larihinden 
itibaren eski mühr((n kDkm.O 
kalmadığı ilan olunur. . . "". 

Aydın Şevke.tiye llıu~tarı · ·, 
Riza 

Zayi 
932 senesinde Aydın Belediy~sin
den almış olduğum_Joför ebliy~t 
cüzdanımı bu kere 'zayi eyieCfim. 
yenisini çıkaracağımdan. e~~isi· 
nin hükmü k~lmadığını_ ı~An,.~y-
lerim. "" 

Çineli 22 No. da muka)'Yet 
1123 Şof6r rr!uhiddj.n · 

ların tahkik usuliyle alakalı 
hükümleri ihtiva dmektedir. 

Bu fasıllara ıirai) inçlann. sil· 
ratle tahkiki ve suçların meyda· 
na çıkarılması, , suçların lf a~a
lanması ve çiftçi m\llla,,ına . ya· 
pılan zararların t~sbit şekli ~a~ 
kında hükümler vardır. lZıraı 
suçların takip ve muhakeme 
usulü. 15 nci fasıl ~şkili :su.re· 
tiyle projenin 49-50 nci mad
delerinde gösterilmiştir, • 

Muhtelif hükümleri ihtiva e· 
den 16 ıncı fasılda Jbekçilere ve• 
rilecek silahların cinsiyle bekçi 
kıyafetlerinin tanzim edllecevk 
nizamname ile tatin olu~acagı 
bekçi amirleriyle bekçilerin jan
darmanın silah kullanmıya me
zun 1 oldukları hallerde silah 
kullanabilecekler, çiftçi malla· 
rının korunması hakkında alına· 
cak kararlara, çıkarılacak ne· 
tice ve yasaklara aykırı hare
ket edenlerin para cezasilye 
cezalandmlacağı, her zirai da· 
irede zararların keıif ve tesbiti 
için lüzumu kadKr !ehli w;ukuf 
seçileceii, kanunun tatbik şek
linin Dahiliye, Adliye, Milli Mü· 
dafaa ve ziraat Vekillerince be
berce hazırlanacak bir nizamna
me ile tayin olunacağı tasrih 
edilmiştir. ', 

Proje altıncı Büyük Millet 
Meclisi vazifesine başlayınca 

Kamutaya arzedilecektir. 



Tbıt 

Sümer Bank 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden : 

Pamuk ipliği satışı : 
. . 12 No Paketi 415 kuruş 

Kag••rı Bez Fa/Jrıkası malı. 
16 480 ,, ,, ,, 

Nasilli Ba•m11 Fahrilcsı ,, 24 ,, ,, 580 ,, 
Frelli Bez Fabrika•ı n 24 ,, ,, 580 ,, 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında : 
10 bal.alılc •ipariıler için ,, ,, 575 ,, 
1 s ,, ,. ,, ,, ,, ' 570 ,, 

,, il ,, ,, ,, 565 ,, zs 
10 ,, ,, ,, ,, ,, 560 ,, 

Piatlarla fabrikada teslim ıartiyle satılmaktadır. İplik 
... tehlilderinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçlan nisbetinde iplik siparişi 
verecekleri Ye 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstebliklarinin de ihtiyaçlarım 
ı~ne aynı ıartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebile-
cekleri ilin olunur. 1120 
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Süleyman Gezer-Osman Sezginer ~ - ~ 

Gazete Kitap Evi · 1 
Garillen liizum Uzerine 112/939 tarihinden itibaren Aydın t 

Palaı oteli albna nakledilmiştir. ~ 
lstanbul - Ankara • lzmirde milnteşir bütiln kitap, mecmua ~ 

ye ıaıeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan I> 
kitap, mecmua ve gazete nüshaları en çok bir hafta için- ~ . •e ıetirtilerek mllıterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe- ~ 
titli Ye temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. ~ 

' 1098 ~ __ ._,,,.,,.-

~~~ıesı·~'-!1111 ~ ,., ,..,, • • • • • • • •ıı~n,':';,n~ı11ıı,~ıpı.~~ı~ıbl!:'cıı~~ı~~. 

Doktor Şevket Kırbaş '!J 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 

entani hastalıklar mütehassısı il 
Muayenehanemi Nazilli köprilsil karşısındaki tapucu ~~ı 

S&leymanın hanesine naklettim. ~ 

hutalannı her gün saat yediden sekize kadar ve 
8fleden ıonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, +] 

kan, b-1ram, maddei gaita ve her türlü tahlilitı icra !) 
eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- J 
orabi ile hastalan tedavi eder. (971) +. 
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ilin 
N/dın vilayet daimi 
enc'llmenlnden 

Beher adedi 60 lira muham- • 
meD bedelli nafıa müdürlüğüne 

ait 10 adet mahruti amele ça· 
dır alımı açık eksiltmeye ko-

11ulmuttur. 
Ekailtme 'IJ 121939 pazartesi 

fhtl uat 15 te vilayet daimi 
encDmeniadc yapılacaktır. 

Bu İfe ait reıim, ıartname 

Ye nllmune nafıa müdürlilğünde 
f(lrlılebilir. 

MuYdkkat tamina( 45 liradır :f 
lıtaldilerin muvakkat teminat

lan Ye ticaret odaıı vesikala
rile yukaiıda yazılı giin ve saata 
Yillyet daimi encümeninde ha
Jll' bulunmalan ilin olunur. 

9 12 16 21 1107 

ilin 
Köşk merkez nahiyesinin elek

trikle aydınlablmasına köy ida
re heyetince karar verildiğin-
den lüzum görülen projenin 939 
senesi 20 şubatında ihalesi ya
pılmak üzere münakasaya ko
nulmuıtur. Arzu eden elektrik 
mühendislerinin Köşk muhtarlık 
dairesine müracaat etmeleri 
ilin olunur. 

Köşk muhtarı 
5, 12, 16, 18 

r-··· Abone şeraiti ········: 
: Yıllığı her yer için 6 lira. i i Al~ aylı~ı 3 liradır. J 
i idare yeı:ı: Aydında C. H. i 
! P. Buımevı. : 

f gazeteye · ait yazılar için İ 
i yazı itlen müdürlüğüne, ilin- i 
} lar için idare müdürlüğüne i 
i 'DÜracaat edilmelidir. i ................................................ 
imtiyaz ınhlbi ve Uı:pumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendrea -
Basıldığı yer • 

C H P Basımevl 

AYDIN 

MEHMET GÜRER 
TECİM EVi . 

AYDIN - DEMIRYOLU CADDESi M 3212 

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 
bilümum 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 1939 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

_. 12 ay veresiye satış "1 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Kasa 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

• 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 


