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Reddedilen bir 
takrir 
----+-

O. Becerik 

Şehir meclisinin son toplantı
sında, bir kaç gün evvel bu SÜ• 

suolarda çıkan (Şehircilik mu
tahassısını dinlerken ) başlıklı 
yazıdan dolayı, riyaset maka
mına bir istizah takriri verildi. 

Muhterem şah·ır 1 •• A 

k . mec ısı azaları 
ço ısabetli red kara 1 • 1 
takrire liizımgelen rb arıy e 
d·ı ceva ı ver-

ı er. 

yalnız şebı'r 1· .• . ' mec ısı ıçtimala-
rı alenı ol d t masın an ve imzamı 

ı aşıytank ?ir yazı üzerinde veri
en a rırde ( b k'k d' 8 ı atlerin kas-
ı mahsusla tahrif d·1d·-. ) 

CÜ l . e ı ıgı 
m esıyle ittiham ed'l kl' w. d ı me ıgım• 

ben dolayı meıeleyi bir kere de 
urada tahlil etmek lüzumunu 

hissettim. 

Takrir ş8yle başlıyor: 
"~e.hircilik mutahassııı getir

me. ışı suya düşmüş, çünkü be
ledıye meclisi taraftar değil· 
miş, 

Belediye encümeninin bu te
~ebbüsünU hoş görmiyen azalar 
bulunabileceğini umuyorduk. Be
lediye meclisinde, mutabassıs 
getirm~ lüzümünu layık olduğu 
ebe~mıyet ve müstacelivetle te· 
llkkı etmiyen de yok değilmiş. 

Elektrik santralı ve Cumhu
riyet meydanı. 

Hakikatlar ve resmi muame
leler tahrif edilerek bahsedildi
ği ve Belediye meclisi azaları
na da hakikatlara uygun olmı
yarak bir takım atfüisnadlar
da bulunuldugw u. 

" 
. Takririn başında yazıldığı gi-

bı ~a~etemizin 5 ve 7 şubat 939 
tarıhlı nüshalarında k 
ı çı an yazı. 
arım meydandad 

ır. 

Hemen ilA d 
Meclisi . . ave e elim ki, Şahir 
fk erının mukarreratını tas-
. ı salahiyetini haiz ve şehrin 
ımarında en çok söz sahibi olan 
makam · k . 

• • • 1 ımar omısyonunun da 
reısıdır. Bu makam şehir imar 
k . ' 
h omısyonunun kararlarını muta-
assısın raporuna istinad ettir

mesini daha muvafık bularak 
Nafıa Vekaletinden mutahassıs 
istiyor. 

Şehir imar planını tastik et
mek salahiyetini haiz olan ve-
kal~t te mutahassıs gönderiyor. 

En çok salahiyet sahibi olan 
makamlar, isticali, kanuna ay
kırı görmüyorlar. Bilakis takdir 
ve tasvip ediyorlar. 
f Sonra, şehir meclisimizin itti-
ak sayılacak ekseriyeti de mu
ta~assısın fikirlerini tasvip ve 
nıüstakbel Aydın şehrinin ima-
rınıa bu fikirlerin esas olması
nı abul ederek, mutahassısın 
Y.apılmasmı teklif edeceği i,le· 
rın yapılabileceğini izhar edi
yorlar. 

Bu . t · t' l f'~. ış e ıs ıca edenlerle hem 
ı ır ve fikrirnizi açıkça izhar 
etınemiz de isabetli imiş. 
b ~lektrık santralı yerinin inti
k~ ında, 20-30 metre ilerisinde-

; demiryolu makasnın dikkate 
a ınmadığı hakkında - takrirde 

S onu 3 Uncli Sayfad4 

/ lngiltere 
Bir beyaz kitap 

neşredecek 
Londra, 16 - Hükümet mü

dafaa proğramı ve bu proğra .. 
mın tahakkukuna dayanan ma· 
li tedbirlere dair bugün beyaz 
bir kitap neşredecektir. Milli 
müdafaa için beş senede sarfe
dilecek olan dörtyüz milyon ln
giliz liralık proje tatbikat saf
hasına girmiştir. Bu planın ta
hakkukundan sonra beşyüz mil· 
yon liralık bir masraf daha ya
pılacaktır. Beyaz kitap bu mas~ 
rafın nasıl tertip ve taksim edi
leceğine dair hükümetin fikrini 
göstermektedir. 
~ .. -

İngiliz - Fransız 
Erkanıharbiyeleri arasın

da görüşmeler 
Paris, 16 - Figaro gazetesi· 

. L • 
nın ondra muhabiri bildiriyor : 

Fransa hükümeti İngiltere 
hükilmetioe Fransız ve lngiliz 
erkinıharbiyeleri arasında da· 

ha etraflı görüşmeler yapılma
- --· ••l,,.1iı af.m;••İ• 

İran veliahtı 
Yakında Mısıra gidecek 
Şam 16 - lran veliabtı dil· 

ğUnü için Kahireye gitmek üze

re bu ayın sonunda Şama ge· 
lecektir. 

Veliahta yirmi beı ylikıek 
memur refakat edecektir. lran 
ile Fransa arasında siyasi 
mnnasebetlerin kesilmesinden 
dolayı veliaht Surye makamları 
tarafından karşılanacak ve şe
refine bir kabul resmi yapıla

caktır, Veliahta mandeter hü
bfunet Fransız ordusu mümessil
lerinden kimeeyi göremeyecek
tir. 

Veliaht Suryeden Beruta gi· 
decek ve orada Fransız mümes· 
silleri tarafından değil Lübnan 

cumhurreisi tarafından karşıla
nacaktır. Pek muhtemel olarak 
Veliaht bir martta da Mısıra 
hareket edeket edecek Mısırdan 
dönüşta Sİiveyş kanalı, Kızılde
niz, Bnsra körfezi yoliyle mem
leketine dönecektir. . --·~ 

lngilterenin 
1939-1940 bütçesi 
1,300,000,000wlira 

Londra 16 - İngilt~renin 
1939 - 1940 bütçes takriben bir 
Milyar üç yüz milyon sterlir 
olacaktır. Bu bütçe geçen sene 
bütçesinden iki yüz yetmiş mil· 
yon fazladır. 

Halltvlerinin 7 inci 1 

'lldönümü 
Ankarciıalkevinde başvekilimizin 

nutkiyle açıla~ak 
Ankara 16 - Halkevlerinin 

yedinci yıldönii münasebetiy
le 19 şubat 1) pazar günü 
ıaat 15 de yılacak tören 
proğramıdır. 

1 - Halkev inin yedinci yıl· 
dönümü münasetiyle 19 şubat 
pazar günU tende Ankara 
baikevinde iılill maşiyle baş· 
!anacaktır. 

2 - lstiklalmarşmı m:.tea
kip cumhuriyt partisi genel 
başkan vekili ıaşvekil Doktor 
Refik Saydam ir söylev vere· 

cektir, 

1 

3 _ Söylevi müteakip Türk 
bestekarları tarafından hazırla· 
nan modern Türk musikisi fes· 
tivah yapılacaktır. 

4 _ Mevcud 209 Halkeyine 
katılan 158 Halkevi ile beraber 
mevcudu 367 Halkevinde tö
ren de i~tiklil marşile başlıyf\• 
cak ve Başvekilin nutku dinlen· 
dikten sonra kendi mahalli 
proğramlarının tatbikına geçe-

ceklerdir. 
5 _ Ankara Halkevindeki 

merasım radyo ile neşredilecek· 
tir. -· lngiliz kabinesi _._.._ B. H~ı~~rson \ 

İngiliz - Alnan muhibler I Franko hükümetini tanı· 
cemiyetinre bir nutuk ma kararını verdi 

sÖTledi \ Londra 15 - Kabine bu ••· 
. ?erlin 16 _:: Dün akşam in- I hah başvekil Çemberlaynın ri

gılız Alman muhiblfl'• cemiyetinde yasetinde haftalık toplantısını 
- • .. ,. " --·- -_:_ I ı ··-: ~V'•••!!" P.ıa-:1~.mPnt'2 nut.bfi\le .. 

Berlin sefiri Hinderson vaziyet- rınae soylendıiıne gore kabıne 
teki gerginliğin Almanya ile bu toplantıda Franko hükiıme· 

İngiltere arasında dostlnk ile tini tanımak bahsinde bir pren· 
neticeleneceğine kani olduğunu sip kararı almış ve bunun za-
ve böyle olmadığı takdirde a,,_ manını tayin keyfiyeti başvekil 
rupanın bir harbe sürüklenme- Çemberliyn ile Lord Halifakse 
sini! intac edeceğini söylemiştir. bırakmıştır. 

.... XIO<.- Bu mesele Fransa hükumeti 

A jaksu adasında ile de iıtişare edilecektir. 

İtalya adasında yeni a .a. 

nümayişler yapılmış 

Vildgette : ...... ,..,..,...,, 

Daimi encümen 
toplandı 

Viliyet daiınt encilmeni dOn 
saat 15 de hbayımız Ôzdemir 
Günday'ın baıkanhğında mutat 
toplantısını yapmış gelen evrakı 
tetkik etmiştir. 
~ 

Beledi gede: 

Belediy~ daimi 
encümen toplandı 

Belediye daimi encümeni dün 
öğleden sonra belediye reiıi 
Bay Etem Mendresin reisliği 
altında. toplanmış ve belediyenin 
dahili işleri!le ait kararlar itti• 

baz etmiştir. .... ~-
Köy kanununun 

Talebelere bellettirilme 
şekli 

Bazı kültür direktörlüklerince 
köy okullarına köy kanunu~u.n 
talebelere ne şekilde bellettırı· 
leceği hakkındaki sorular.a, kül· 
tür bakanlığınca neşredılen v.e 
maarif müdürlüklerine g6nder~
len bir tamim cevap verm11 
bulunmaktadır· · 

Bu tamimle 3 sınıflı kCSy 0 • 

kullarının 3 üncli sınıflarında 
haftada 2 saat oıarak okutul· 
makta olan yurtbilgisi dersi 
müfredatının, köy kanunu hll· 
kümleriyle gayet sıkı bir milna· 
sebeti bulunduğundan bu der· 
sin müfredatını teşkil eden ba· 
hislerin okutuldugu sırada, köy 
kanununun bu bahislerle alAka
dar maddelerinin talebeye aynca 
izahı suretile bu kanun bilkllm
lerinin belletilmesi uygun gö· 
rüldüğü bildirilmektedir. 

Berlin 10 - Alman istihba· 

rat bürosunun Paristen bildir
diğine göre Ajaksu adasında 
İtalya aleyhinde yeniden teza· 

hürat yapılmıştır. 

19 Şubat 939 Halkevleri açılma 
Yıl dönümü kutlulama proğramı 

Polis tahkikata başlamış ve 
yeni hadiselerin meni için inzi
bati kuvvetlerin sayısı artırıl-
mıştır. 

Bu günkü hava 
Devlet Meteoroloji işleri mü

dllrlüğünden: 

Yurdumuzun şimal kısmı Or
ta Anadolunun yüksek, cenup 
kısmı doğu ve cenup doğusu 
üzerinde merkezleşen alçak taz-
yıkın tesirinde olduğundan bu 
gün havanın doğu ve cenup 
doğsu ile Karadeniz kıyılarında 
ve orta Anadolunun şark kı

sımlarında çok bulutlu ve mev· 
zii yağışlı, diğer bölgelerde bu-
lutlu geçeceği ve rüzgarların 

bütün bölgelerde şimalden orta 
kuvvette ve egede kuvvetlice 
eseceği tahmin edilmektedir. 
Dün Ankarada hava karlı geç
miştir. 

Gündüz: 

1 - Saat 14,45 te bir toplantı yapılacaktır. 
2 - Toplantı saat 15 te radyodan Ankara Halkevinden 

Başvekilimiz Sayın Refik Saydamın verecekleri konferaoı 
dinlenerek açılacaktır. 

3 - Ankara Hallıevinden verilecek söylevlerden sonra 
mahalli proğram başlıyacaktır. 

A : İstiklal marşı 
B : Söylev Halkevi başkanı 
C : Halkevinin çocuğu Şiir 
Ç : Müzik konseri 

Gece: 
4 - Tam saat 20,30 ta bir miiaamere tertip olunmuıtur · 
A ; lstiklil marşı 
B: And 
C : Halkevleri 
Ç : Şeriatçesi 
D : Müzik konseri 

konferanıı 

piyes 

5 -· Müzik konser proğramı : 
A : Dorf Kin der. 
B : Serenad Tozelli. 
C: Tango. 
6 - Gündüz toplantısı serbesttir. Gece müsameresine ~e 

kartları 1812/939 Cumartesi günü Halkevi bürosunda dagı-
dılacaktır. 



Viliyet U. Meclisinde 
Okunan daimi encümen raporu 

-2-
Kararname : 
1 - Biltçeye merbut D ced

YeJinin idare ve hesap kısmına 

dahil memurlar için hazırlanan 
tip kadro ile diğer kısımlarda 
yapılan zam ve ihdaıa müteal
lik değişiklikler icra vekilleri 
heyetince karara bağlanıp teb· 
liğ edilmedikçe tatbik edilme· 
mesine. 

2 - Spor işlerinin devletçe 
idaresi hakkında hazırlanan ka· 
nun projesi meriyet mevkiine 
girinciye ; kadar bütçeye spor 
teşkilatına ve bu teşkilatın u
mumi maıraflllrile yardımlara 

ait olmak üzere konulan tahsi
ıahn 1arfedilmemesine. 

3 - 3017 ıayılı sıhhat ve 
içtimai muavenet vekaleti teş .. 
kilit ve memurin ktınunu muci· 
biace ııhhat kısmı ve tabib ve 
memurları arasında tahvil ve 
münhallere tayin ıuretile senesi 
içinde tebeddül vukua gelirse 
ıahıi olan maaş Earklan umumi 
maaı taıarrufatından verilir su
retinde bir maddenin ilavesine. 

4 - Yine Adi biltçe nizam
namesine (bedeni ameleden ça
lıımayıp mükellefiyetini para 
ile ödeyenlerden toplanacak 
paraların yekQnu nafia vekile· 
ti hissesi çıktıktan ıonra ait 
buluaduklan yollar tahsisatına 
zam olunur. Yapılan bu zamdan 
iıtifade olunabilmek üzere mü-
nakale muamelesi sene sonun
dan evvel munasıp zamanlarda 
yapılır) suretinde diğer madde· 
nin ilivesine. 

5 - Adi masraf bütçeıinin 
57 /1 nci hastahane memurin 
Ye müıtabdimin ilcreti madde· 
ıine yanlışlıkla ilive edilen 2000 
liranın tenzilile bundan 540 li· 
rasının maaş ıınıfıoa göre 70 
liraya ibliğ olunan bakteriyoloğ 
maaş farkı olarak 56/1 nci 
maddeye ve 1460 lirasının da 
58/1 nci İaf e bedeli maddeıine 
konulmaıı. 

6 - Bütçeye merbut C cet
Yelindeki nafia tahsisatının 
162000 lira olarak düzeltilme
ıine. 

AYDIN'ın Tefrikası: 2 

7 - Adi masraf bütçesinin 
23/l inci maddesin konulan 
40000 liralık nafia vekaleti his
ıeıi tahsisatının aynı namla 
fevkalide bütçe yeniden açıla
cak 6/1 inci maddeye konulma
sına. 

8 - Fevkalade masnf büt
çesinin 111 nci hususi idare em 
lak ve akar inşaatı maddesin
den 6540 liranın tenzilile bun· 
dan 1400 lirasının 6/1 ııci na
fia vekaleti hissesi maddesine 
ve 5140 lirasının da 2/1 nci yol 
ve köprüler inşaatı maddesine 
ilavesine ve 111 nci maddesin· 
den (orta mektep kaydının) çı· 
karılma sına. 

9 - Fevkalade masraf bUt
çeıinin 3/3 ncü maddesinden 
4000 3/ 4 ncü maddesinden 3500 
315 nci maddesinden 2500 lira 
ki ceman 10000 liranın teozili
le adi masraf bütçesinin 26/1 
nci öğretmenler maaşı maddesi
ne eklenmesine. 

10 - Varidat bütçesinin 811 
inci maddesinden 1050 liranın 

tenzilile ( tahrir tadil masrafı 

karşılığı ) namile yine varidat 
bütçesinde yeniden açılacak 

1011 inci maddeye 1050 liranın 
konulmasına. 

11 - Adi masraf bütcesinin 
1811 inci maddesinden 2000, 
78/2 inci maddesinden 9000, 
78/3 üncü maddesinden 3000, 

80/l inci maddesinden 690 lira 
ki ceman 16990 liranın tenzilile 
bundan 10460 lirasının 81/1 ci 
banka hissesi maddesine 6230 
lirasının da 81/2 inci tayyare 
hissesi maddesine ilavesine. 

12 - Varidat bütçesi 937 
yılının 10 aylık tahsilatı esas 
ittihaz edilerek mütebaki iki 
aylığının da vasati tutarları it
hal edildikten sonra (?3903 lira 
fazlai muhammenata istinat et
mekte olduğundan adi masraf 

bütçesinin 7811 inci maddesin
den 5000, 7817 inci maddesin
den 1000,78/3 üncü maddesinden 

YAZAN : ir ir 

• 1 Bakır Madalyon • 
Yine oraya gittim. Orada 

beni bekliyen tesadüften haber
ıizdim. 
Kapıdan girer S{İrmez onun 

sesini duyd•m. Sinirli, sinirli 
bağırıyordu: 

- Yapma be.. Ne istiyorsun 
benden? .• 

Kapının açılışı hepsini bir sa
niye için durdurdu. O beni gör· 
müştü, koştu. 

- Ahmet dedi. Hoş geldin. 
- Hoş bulduk Şükran. 
Orta da bir gayri tabiilik var

dı. Ne olduğunu anhyamıyor
dum. Etrafıma bakındım, Diger
leri, ayni günah yollarının za-

. vallı yolculan kimisi korkarak, 

Büyük Hikô.ge -

kimisi acıyarak bana bakıyor
lardı. Karşımda sırtını duvara 
dayamış, elleri pantolonunun 
ön ceplerinde başını omuzlarının 

arasına saklamak ister gibi büzmüş 
karışık saçlı birisi vardı. Yemek 
parçalamak ister gibi gözlerini 
bana dikmişti. Yavaş, yavaş 
yerinde sallandı. Sarhoştu. Bana 
doğru geldi. Onun yürüyüşün· 

den bana doğru yaklaşmasından 
korkan Şükran, bir az daha bü· 
zülüyor, bana sokuluyordu. 

İspirto kokan nefesleri yüzü
me çarpıncaya kadar yaklaştı. 
Bir kaç dakika gözlerimin içine 
baktı. Sonra ortada hiç bir şey 
yokmuş gibi elini arkamda sak-

T esl ağacına 
·+---

kıymrerilmeğe 
landı -

Ziraat sabda meyvesiz ol· 
ması itibari~ndisine öteden
beri kıymet rilmiyen tesbih 

ağaçlarına ıgünler zarfında 

azami kıyme: ehemmiyet ve
rilmeğe başluştır. Pek çok 
arazi sahipleo nümune fidan 
lığından tesbağacı mühayaa 
ederek yetiştikleri nazarı dik-
kati çekmektt'. Son 3-4 gün 

içinde fidanlan 1400 sak, 
tesbih ağacı ıübayaa edilmiş 

ve müteakıp macaatlar fidan
lıkta tek tesbiığact kalmadığı 
cevabile karşıhnıştır. 

. ~· 

Jandarmada 

Irza tcavüz 
Germenciğin Turanlar kö

yünden ölü Mımed karısı 40 
yaşlarındaki 4Yşenin 1.orla 
ırzına tesallt etmekten 
Suçlu ayni köden 42 yaşla

rında İsmail Coıun jandarma
ca yakalanarak adliyeye veril
tir. 

3 yıla mahkum 
oldu 

Bundan 3 a Y evvel Ka.r_ll-pı · 
ııar ıstasyonunda karısı lilkacte~ 

. yi katil maksadiyle döven Kara
pınarın yukarı mahallesinden 
grabeneli Rasih Susar, ağır ce
zada yapılan dünkü ıon duruş
masında 3 sene 3 ay ve 7 gü
ne mahkum olmuştur. 

ıı 
ZABITA 

HABERLERİ 

Dayak 

ıı 

Hususi Muhasebe direktörü 
Tevfik Yiğit'in 13 yaşlarındaki 
oğlu Akşit Yiğiti döven araba
cı)ahl oğlu Mehmet Arsun ya
kalanarak cürmümeşhut mahke
mesine verilmiştir. 

lanan kadına uzattı : Bileğinden 
yakaladı. Kendine doğru çek
mek istiyordu. Dönülmesi im· 
kinsızlaşan bir hadiseydi bu. 
Ortadan çekilemezdim. Bana, 
benim himayeme sığınan bir di
şi vardt. Sonra onu benden be
nim varlığımı çiğneyerek, hatta 
mevcudiyetimi bile his etmiye · 
rek kolayca alacağını zanneden 
kudurmuş bir canavar vardı 
karşımda. Bende onun bileğini 
tuttum. Ayırdım onları birbirin
den, bir az geriye doğru ittim: 

- Ne var dedim. Bir şeymi 
istiyorsun? .. 

Alnı kırıştı. Yine yaklaştı. 
Bu defa doğrudan doğruya ba
na hitap etti. 

- Yabancısın bu yollarda 
delikanlı. ilk defa rastladım 
burada ıana. Sana ilk ve ıon 
defa söyliyorum. Çekil ortadan 
burnun kanamadan. Boş ver 
aklının ermediği bu dalgalara. 

Ticaret odası inti
. habı kaldı 

Ticaret odan tarafından vila
yet kanalile İktısat vekiletine 

vaki müracaatla, halihazır oda 
idare heyetinin 939 yılı müna· 
sebetile intihaba tabi tutulup 
tutulmıyacağı sorulmuş ve lktı
sat Vekaletinden viliyet kana- 1 
lile gelen cevapta oda idare \ 
heyetinin 936 da intihap edilmiş ) 
olmasından odalar nizamname
sinin 46 ncı maddesine tevfikan 
henüz 3 seneyi doldurmadığı 
bildirilmiş binaenaleyh intihabın 
939 yılı sonuna bırakılması zik

redilmiştir. 

Kömürün kilosu 
3 kuruşa 

Memleket ihtiyacını temin et
mek üzere Belediyenin dopo 
ettiği kömiirlerin kilosu şimdiye 
kadar 4 kurıışa satılmakta idi. 
Belediye daimi encümeni dünkü 
toplantısında kömürlerin maliyet 
fiahnı yeni baştan tetkik ede
rek kilosnun 3 kuruşa satılmasını 

Okaliptos guloblos 
bumu geldi -·-

to· 

Ziraat fidanlığında yetiştirilip 
ıehrimizio bir çok yerlerine di· 
kilmek üzere Adanadan şehri
miz ziraat dairesine okaliptos 
guloblos tohumu gönderilmiştir· 

Bu okaliptos yaprakları daha 

geniş olması ve muhitin rutu~e: 
tini çekmesi ayni zamanda sıvrı 

sinekler için dafi bir hava ya· 
ratması dolayısiyle hali hazır 
okaliptoslora tefevvuk etmekte-

dir. 

Halk evi 
Başkanlığından 

Halkevimiz tarafından 1 eylül 
okulunda açılacağı ve 15 şubat 
939 tarihinden itibaren dersle" 
re başlanacağı ilan olunan hiç 
okuma yazma bilmiyen kadın 
ve erkek yurtdaşlar için açıla
cak okuma kurslarının kayıt 
müddeti bir hafta daha uzatıl
mıştır. 

isteklilerin adlarını halkcvi 
bürosuna yazdırmaları ilan olu• 
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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 
olunur. 
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Bama Ömer derler bu sokak
larda. Sonra alay eder gibi ila· 
ve ediyor: 

- Hem daha çok gençsin 
delikanlı. Yi\zık etme kendine. 
Haydi tüy bakalım. 

Hiç bir şey söylemedim. Yal· 
nız yukarıdan aşağıya süzdüm 
onu. Şükranla konuşmaya baş 
ladım. Bu hareketim onu bir · 
denbire çıldırttı: 

- Hey... Diye bağırdı. Şimdi 
sana öğretirim dalga . geçmeyi. 
Ve çılgın bir hareketle üzerime 
atıldı. Elinde elektrik ziyası al-
tında parlıyau bir ustura vardı 
Ben kendimi toplamağa, kaçın
mağa vakit bulmadan ilk dar-
beyi yüzümde hissettim. Çok 
kan akıyordu. Etrafımda bir 
korku çığlığı yükseldi. Ben de 
kendimi kaybetmiştim. Ben de 
onun üzerine atıldım. Fevkalade 
serhoş olmas,, kanın uyandırdı-
ğı korku onu şaşırtmıştı. Yere 
yuvarlandık. Onun usturayı sal-

lamak istiyen kolunu bir diziın" 
le bastırdım. Bu boğuşmada si
nirden kıvrılan parmaklarıqıa 
onun gırtlağı rastladı. Teskin 
imkanı kalmıyan bir · buhranla 
ve ~olan~a kuvvetimle sıktıını 
sıktım, sıktım. . . . . 

Boğazını parmaklarımdan kut 
tarmak için çırpınıyor, başını 

taşlara vuruyordu. Yavaş, ya" 
vaş hareketleri zayifleşti. Bo .. 
ğazından son bir hırıltı çıktı ..,e 
nihayet hareketsiz kaldı. Sendi
leyerek doğruldum. Dizlerinıe 

bir titreme ve g3zlerimde b!t 
karartı vardı Yüzüm kızgın bıt 
demir yapıştırılmış gibi yanıyor'" 
du. 

Bu kudurmuşçasına kapışPla" 
nın verdiği hararetle yüzümde· 
ki yaranın acısını duymamıştıdl· 

Gözlerim onu aradı. .. Kabarık 
saçları karma karışık bir yazi• 
yette bir köşede sinmiş duru· 
yordu. Ağır, ağır yaklaştıdl· 

- Sonu var -
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SAYI ı 457 

Reddedilen bir 
takrir 

Osman Becerik 

Ba~ tarafı blrinı:i ımhtfede 

bir kayıt var, Aydın demiryolu
devlet idaresine geçtikten son
ra, esasen çoktan beri muattal 
bu makasın kaldırıldığını bili
yoruz. 

Takrirde " şehircilik muta
hassısı .. ,, cümlesinin başı alın
mamış, eğer cümle tamam alın
sa ve mütalaa olunsa idi, bele~ 
diye meclisinin taraftar olmadı
ğı hükmünü vermediğimiz, daha 
evel mecliste geçen bir müza
kerede ortaya atılan fikir ve 
mütalaalardan böyle şayialar 
çıktığını kastettiğimiz anlaşıhrdı. 

Belediye encümeninin kararını 
hoş görmiyen azalar bulunabi
leceğine bizi hükmettiren sebep 
de, Belediye encümeninin bu 
kararı gazetemizde intişar ettik
te.~ sonra bir gazinoda yapılan 
munakaşaları duymuş, öğrenmiş 
olmamızdır. 

Belediye meclisinin ekseri
yetinin mutahassıs getirme ta
raf tarı olduğunu, ( çokluğun ) 
kelimesiyle başlayan üçuncü cüm
le ile ifade etmit olduğumuza 
da kaniiz. 

"Belediye meclisind, muta
hassıs getirme lüzumunu layık 
olduğu ehemmiyet ve müstace
liyetle telakki etmeyen de yok 
değilmiş.,, 

Cümlesini bize yazdıran se
bep te, riyasetin mütehassıs ge
tirilmek üzere meclisten tahsi
sat istediği celsede, takrir sa
hibinin bütün samiinin duyduğu 
ve tabiatile meclis zaptına ge
çirilen şu ifadeleridir : 

" Esbabı mucibeli imar pro
jesi Nafıa Vekaletine gidecek, 
orada kabul edildikten sonra 
bir şehir mutahassısı celbi ka
nuni bir vazife olacaktır. Ra
porlar Nafıa Vekaletine gitme
dikçe mutahassıs gctirmeğe ka
nun mfisait değildir. 

"Arkadaşlarıma fikirlerimi an
latamadım, müstacelen bir mu-
tabassıs getirilmesini arzu edi
yorlar. Buna kanunen imkan 
yoktur. Getireceğimiz mutahas
sıs şunu veya bunu yapacaksı
nız d d'·· . e ıgı zaman, bir şey yapa-
~ılecek vaziyette değiliz. Muta-
assıs komisyonunun kararları 

vardır· Bu kararlar müstacelen 
merkeze gitsin, sonra mutahas
sıs getirilsin. ,, 
. Bu beyanatlardan sonra, mec
lıste mutahassıs celbi lüzumunu 
layık. olduğu ehemmiyet ve müs
tacelıyetle telakki etmiyen\er 
b.ul.unup bulunmadığının takdi
rını, umumi efkara bırakıyoruz. 

Böyle olmasa bile, bu makam 
mevcut idiyse, n;çin getirilen kö-
mürler· 'h d . d' d ın ı racın a şım ıye ka-

ar bu makamdan istifade edil
memiştir. 

ha~u~hu~i~et meydanının inti
b ~n . akı ısabetsizliğe geline~, 

u ıntıhap is b t · l'·· l 
d 

a e sız ıgı, ya nız 
mey ana - h . 

~ mun asır değildır, 
umumı efkarı işgal ve münaka-
şaları devanı ed b' k . en ır ço me-
selelerı herkes g'ıb' t k . . . . ı, a rır sa-
hıbının duymamasına . k ~ _ 
müyoruz. ım an gor-

Takrir sahibi bana k d ma sa ı 

mahsus}a hakikatları tahrif et
mek ısnadını yapmış, bunun 
cevabını şehir meclisimiz red 
kararile verdi. 

Umumi efkarda; isticaldcki 

AYDIN 

Çiftçi mallarının 
korunması 

Aydın icra 
mem11rluğundan 

939/598 
Alacaklı: Ayden Bey köyün

den Mustafa oğlu Mehmet Öz· 
çiftçi. 

YOZ s 
5 ' 

Aydın vakıflar idare· 
sinden 

Her vilayetteki zirai dairelerde bekçi 
kontrol meclisleri kurulacak 

Borçlu : Köşk nahiyesinde 
mukım çiftlik köyünden Hüseyin 
oğlu Hüseyin. 

Satılan gayrimenkul : Aydın 
köşk nahiyesinin Çiftlik köyün· 
de ve köy civarında tapunun 
Mayıs 938 tarih ve 5 numarasın· 

420 lirak keşfi olan vakıflar 
idare binasının cümle ve bahçe 
kapısile alt kat oda pençerele• 
rinin demir parmaklık ve üat 
kat anteresine kapı ve camekAn 
yapılması işi açık ekıiltuıeye 
konuldu. 

lhnlesi 6/3/39 Pazartesi giln\l 
saat 10 da Aydın Vakıflar ida• 
resinde yapılacaktır. -1-

Hükumetin, çiftçi mallarının 
korunması hakkındaki kanun 
projesini kamutaydan ıreri ala
rak} üzerinde bazı tadiller ve 
ilaveler yapmak üzere tetkik
lerde bulunduğunu haber vermiş 
ve bu mühim kanunun niçin 
hazırlandığını mucip sepepler 
halinde yazmıştık. 

Projeye göre ormanlar hariç 
olmak üzere şehir ve kasabala
rın imar planlarına göre çizilen 
imar hudutları, plan yoksa çift
çi meclislerinin tayin edeceği 
hudut haricinde kalan yerlere 
" zirai saha ,, denecektir. Bu 
saha içindeki ekim işlerinde 
kullanılan veya bu işlerle ala
kalı olan hükmi veya hakiki 
şahıslara ait veya umumun fay
dalatılmasına~ mahsus menkul 
ve gayri menkul mallara ., çift
çi malı ,, denecektir. Köy mer
kezleri, zirai saha içinde sayı
lacaktır. 

Her köy ve belediye sınırı 
içinde bulunan zirai saha bir 
zirai daire sayılacaktır. Her zi
rai dairede bir zirai sicil ve 
bir çiftçi meclisi bulunacaktır. 
Zirai sicil, çiftçi mallariyle bun
ların sahip ve kiracılarının kay
dına mahsus olan kütüldür. 

Çiftçi meclisleri köylerde muh-

tarın, şehir ve kasabalarda be
lediye reisinin reisliği altında 
mahallerinin zirai sicillerinde 
kayıtlı olanlar tarafından köy 
ihtiyar heyetleri veya belediye 
encümenleri huzurunda seçilecek 
ikiden altıya kadar azadan te
rekküp edecektir. Ziraat ve ve
teriner müdür ve memurları bu 
meclisin tabii azasından sayıla· 
caklardır. 

Nüfusu 500 e kadar olan 
yerlerde çiftçi meclisine iki, 
500 den 2000 e kadar olan yer· 
lerde dört, bundan fazla nüfusu 
olan yerlerde alh aza ve bir o 
kadar yerde aza snçilecektir. 
Seçim, köy meclisi azalriyle be
lediye meclisi azalarının seçildi
ği zamanlarda yapılacak ve 
müdd ti dört sene olacaktır. 

Her vilayet merkezinde bir 
kontrol meclisi bulunacaktır. 
Kontrol meclisi, vilayet merke
zinde müteşekkil çiftçi meclisinin 
kendi izası arasından seçeceği 
iki zatla vilayetle daimi encü
meni azalarından ziraat ve ve-
teriner direktörleriyle ziraat o
dası reisinden tetekkiil edecek
tir. Meclise vali veya vilayet 
jandarma komutaniyle emniyet 
direktörü, meclisin tabii azasın-
dandır. Heyet ayda bir defa 
toplanacaktır. 

da kayıtlı 2871 metre murab~aı 
tarlanın 2880 hissede 656 hıs-
sedir. 

Taliplerin ve fazla malim at 
isteyenlerin 31 lira 50 kurut 
muvakkati teminatla ve ehliyet , 

Hududu : Doğusu Abdullah 
oğlu batısı sahibı senet şimalen 

vesikasile birlikte vakıflar ida· 

balıkçı oğlu Hasan. ve gar~~n 
yazıcı oğlu Mehmet ıle çevrıh. 

Kıymeti: Tamamına 225 lira 
lira ve satılan hiHeye de 51 
lira 24 kuruştur. 

Satışın yapılacağı yer ve gün: 
Aydın icra dairesinde 28/31939 
tarihinde Sah günü saat on 
beşte ve temdit arttırmasının 
20/4/939 tarihinde Çarşanba gü· 
nü ayn saatte yapılacaktır. 

1 _İşbu gayrimenkulün. artır 
ma şartnamesi ilan tarihınden 
itibaren 598 No. ile Aydın icra 
dairesinin muayyen numarasında 
berkesin görebilmesi için açık
tır. handa yazılı olanlardan faz
la malumat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 93~/59.8 
dosya numaraöiyle °!e!Durıyetı· 
mize müracaat etmelıdır. 

2 - Artırmaya iştirak icin 
yukarda yazılı kıymetın. ~! 1,_5 
nisbetinde pey veya mıllı hır 
Bankanın teminat maktubu tev
di edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacak~ı -
}arla diğer alakadarların ve ır
Ufak hakkı sahiplerinin gayri 1 

menkul üzerindeki haklarını hu· 
susile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra -

resin müracaatları. 
1137 17 19 25 27 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 
Aydın iskin memurluğunca 

Süleyman oğlu Mahir karabıyık 
ve efradı ailesine borçlanma 
suretiyle verilen Germencik nahl 
yesinin mursallı köyünün çamur 
çukuru mevkiinde doğusu Ger
mencik yolu batısı sabuncu Ah .. 
med Cemal ve grebeneli bah· 
çeleri kuzeyi berber ve sünnetçi 
bahçesi ve ismi binmeyen hah• 
çe güneyi nail bey ve köy ıan• 
dığına ayrılmış tarla ile çevrili 
150 dekar tarlanın sahipsiz yer
lerden olması hasebiyle sebebi 
tasarrfunun ilan tarihinden 12 
nci günü mahallinde memur ma· 
rifetile keşfi yapılacağından bu 
yerle alakası olanlar varsa 1051 
fie sayısiyle yerinde bulunacak 
memura müracaaları ilan olunur. 

1134 

Aydın Tapu Sicil Mu
hafızlığından : 

1 RADYO 1 

kı müsbiteleriyle birlikte memu
riyetimize bildiı meleri icap e· 
der. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça ıatış 
bedelinin paylaşmasından hariç 

Aydın Defterdarlığının 20/10/ 
938 gün ve 6/86 sayılı tezke· 
resile malül Osman Ôztürke 
dere köyünde vaki 67 dönDm 
doğusu Vf' kuzeyi yol batııı 
dere guneyi tepe ile:çevrili tar· 

1712/39 CUMA 
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 müzigi - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

meteoroloji haberleri. 
13.10 14 Müzik ( küçük or

kestra - Şef : Necip Aşkın ) 
1 - Vinkler - Kemanın aşk 
şarkısı. 2 - Beethoven - Menu
etto (Sol majör). 3 -Aubert
Şişmanlar resmi geçidi ( komik 
parça ). 4 - Ziehrer - Aşık 
oldum; ( Romans ). 5 - j. Stra
uss - Sabah havadisleri ( vals ) 
6 - Hanns Löhr - Tempo Tem
po ( Galop ). 7 - J. Strauss -
Ritter Pasman operetinden (Pol
ka). 8 - Niemann - Zenci dan
sı. 9 - Leopold - Yeni dünya-

isabet, yüksek ve salahiyetli 
makamlarca takdir ve tasvibe
dilen, şehircilik mutahassısı ge
tirme işini önlemek ve geri bı
raktırmıya çahşmak suretiyle 
maksadı mahsusla hareket ede
ni ve hakikatların kimin tahrif 
ettiğini, bu yazıya aldığımız, 
şehir meclisinde söylenen söz
lerle daha o zaman öireudi. 

. 

Takrir sahibinin, şehir mecli
sinde takririni müdafaa ederken 
düştüğü vaziyete düşmemek için 
şimdilik de bize susmak düştü! •. 

nın eski şarkıları. ( Amerikan kalırlar. 
havaları • potpurisi ). 4 - Gösterilen günde artır-

18.30 Proğram. maya iştirak edenler artırma 
18.35 Müzik ( bir konserto - şartnamesiei okumuş ve lüzum

lu malumat almış ve bunları 
Pl ). tamamen kabul etmiş ad ve 

19.00 Konuşma (Haftalık spor itibar olunurlar. 

lanın tasarruf vaziyetinh ma· 
hallinde tahkiki için memur 
gönderileceğinden il:ln tarihin· 
den itibaren 11 ioci günü ye· 
rinde bulunacak memura 1050 
fi~ sayısiyle müracaatları ilin 
olunur. 1135 servisi ). 5 - Tayin edilen gayri men-

19.15 Türk müzigi • ( İncesaz kul üç defa bağrıldıktan sonra verilen mühlet içinde parayı 
heyeti - Şehnaz faslı - Celal en çok artırana ı·hale edilir. k f h l 

E f vermezse ihale ararı es o u· 
Tokses Hakkı Derman, şre 4ncak artırma bedeli muham-
Kadri, 'Hasan Gür, Hamdi To- men kıymetin yüzde yetmiş narak kendisinden evvel en yük-
kay, Basri Üfler ). beşini bulmaz veya satış istiye- sek teklifte bulunan kimse arz 

20.00 Ajans, ıneteorol~ji ha- nin alacağına ruchanı olan di- etmiş olduğu bedlele almağa 
berleri, ziraat borsası ( fıyat ) ğer alacaklılar bulunup ta be- razı olursa ona, razı olmaz veya 

20.15 Türk müzigi. Çalanlar : del bunların o gayri menkul ile bulunmazsa hemen on beş gün 
Refik Fersan, Fahire Fersao, K. temin edilmiş alacaklarının mec- müddetle arttırmaya çıkarıb~ 
Niyazi Seyhun, Eşref Kadri. muundan fazlaya çıkıtıazsa en en çok artırana ihale edilir. lkı 
Okuyanlar : Mahmud Karındaş, çok artıranın taahhüdü haki 
Safiye Tokay. 1 - ~?1i~. ağa kalmak üzere artırma on beş ihale arasındaki fark ve geçen 
Suzinak peşrevi. 2 - Şukru Os- gün daha temdit ve on beşinci günler için %5 den hesap olu-
man - Suzinak şarkı ( Müpte- günü ayni saatte yapılacak nacak faiz ve diğer zararlar 
layı dert olan ). 3 - Udi Ah- artırmada, bedeli satış istiyenin ayrıca bükme hacet kalmaksızı.n 
met - Suzinak şarkı ( Meht için- alacağına rüchanı olan diğer memuriyetimizce alıcıdan tahsıl 
de ). 4 - Ahmet Rasim - Su- alacaklıların o gayrı menkul oluuur. (133) 
zinak şarkı ( Pek revadır sev- ile temin edilmiş alacakları Bir garyrı menkul yukarda 
dl.gw ı'm ). 5 _ Fahire F ersan - mecmuundan fazlaya çıkmak 'h' d 'h l gösterilen 28/3/939 tarı ın e 
Kemençe taksim. 6 - Gülizar şartile, en çok artırana ı 8 e 

d·1· B" 1 b' bedel elde Aydın ı'cra memurlug· u odasında halk türkü•Ü ( Sinemde bir tu- e ı ır. oy e ır 
d K k edilmezse ihale yapılamaz. Ve ışbu ilan ve gösterilen artırma 

tuşmuş ). 7 - Sa ettin ayna satış talebi düşer. . . 1 w 
Muhayyer türkü ( İşte seni se- 6 _ Gayri menkul kendısıne şartnamesi dairesinde satı acagı 

v~).8-~~i~~- ı~·h~a~k~o~l:u:n:a:n~k;i:m:s:e~d~e~~~a;l~v~e~y~a~~il~i~n~o~lu~n~u~r~·~~~=~l~l=3~3~r 
Muhayyer saz semaisi. 9 - Se- ... ( f ) süiti. Morgenstimmung (sabah) 
lahattı·n Pınar - Nihavent şarkı biyo - nukut borsası iyat . 1 "l" .. ) 

21.30 Müzik ( Radyo orkes- Ases tod ( Oae'nin o umu 
( Hala yaşıyor ). 10 - Udi trası - Şef : H. Ferit Alnar ) Anitrans T:ınz ( Anitranın dan-
Hasan - Nihavent şarkı ( Hatı- 1 - W. A. Mozart - Senfoni sı ). İn der halle des Bergkö-
rımdan hiç çıkını ). 11 - Sa- mi bemol majör. Adagio - Al- nig:ı ( Dağ kralının ininde ). 
dettin Kaynak- Muhayyer (Bağ- legro. Andante con mote. Mi- 22.30 Müzik ( hafif müzikler 
rıma taş basaydım ). nuetto - Trio. Final, Allegro. ) 

21.00 Memleket saat ayarı. 2 - FR. Schubert - Rosaınun- operetler ve saire • Pl 
P · · N 1 3 22.45 Müzik 21.00 Konuşma. de erde arası müzıgı r. ve . 

P G.. 23.45 24 Son aJ· ans haberlerı. 
21.15 Esham, tahvilat, kam- 3 - E. Grieg 1 inci er unt 

' 



Sümer Bank 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden: 

Pamuk ipliği satışı : 
12 No Paketi 415 kuru 

Kq•eri Bez Fabrikası malı 
16 " ,, 480 " 

Nailli Ba•ma Fabrilcsı ,, 24 ,, ,, 580 ,, 
Fr•lli Bez Fabrikası ,, 24 ,, ,, 580 ,, 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında : 
10 balgalılc siparişler için ,, ,, 57 5 ,, 
1 s • ,, ,, " " 570 " 
2S • ,, ,, 

" " 565 " 
• ,. ,, " " 560 " 

Fiatlarla fabrikada teslim şartiyle satılmaktadır. İplik 
mtı.tehlilderinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 
bedelleri mukabilinde ibtiyaçlan nisbetinde iplik siparişi 
Yerecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara 
yarayabilecek pamuk ipliği milstebliklarinin de ihtiyaçlarını 
gene aynı ıartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebile-
cekleri ilin olunur. 1120 

•~....adlıAıtıAWılhılıııtiılııtıdlıııdbıı6~ 

_Süleyman Gezer-Osman Sezginer E 
Gazete Kitap Evi I 

G6rlllen l6zum lzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 
Palaı oteli al tına nakledilmiştir. 

lıtanbul - Ankara - lzmirde münteşir biitnn kitap, mecmua 
•• gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan .. 
kitap, mecmua ve gazete nnshalan en çok bir hafta için
de ıetirtilerek mOşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe
ıitli ve temiz kırtuiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 

1098 

.......................... ~ 
Doktor Şevket Kırbaş : 

Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 
entani hastalıklar mütehassısı 

1 .. .. .. .. .. 
Muayenehanemi Nazilli köprnın karfısındaki tapucu 

Sllleymanın hanesine naklettim. 
hutalanm her giln aaat yediden sekize kadar ve 

ltleden aonr saat iiçten altıya kadar kabul eder. idrar, 
lam, balıam, maddei gaita ve her ttırlii tahlilih icra 
eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- •] 
torakai ile hastalan tedavi eder. (971) t] 

~···················i'l 

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Alacakhıı Aydının;;kemer ma
hallesinin teni Alinin Aydın 
icra clairuindea aldığı ıalihiyet 
tezkerealne giSre Aydımn balık 

klybtln ince kirit namı 
diier ılnnetçi dereıi mevkiinde 
dojuau dere ve çay bab11 hacı 
ılle)'ID&D Yereaeai kuzeyi dağlı 
Mustafa gineyi lıpartalı hafız 
l.mail Yereaeıi ile çevrili 50 
•iaçh zeytinlik sınm ojııllann
claa hacı lbrabim çavuşun iken 
70 aene enel ölmeıile oğlu 

Hllleyin ve lo11 Zelihaya kaldı
ğı ve Hllaeynin de 926 yılında 
kan111 ve çocukmz ölmeıile hiı-
ıeai munbUJran bir kız kardeı i 
Zelihaya kaldığından bahisle 
Babk ldSy& heyeti ih ti7ariyesia
deQ Yerilen phadetname muci-

hince bu zeytinliğin mezkür kö
ye ait aramada terbinde kaydı 
olmadığından senetsiz taıarruf
tan tescili için gazete ile ilin 
tarihinden 13 glln -sonra mahal
line tabakikat yapmak tlzere 
bir memur gönderilectir. Sözli 
geçen yerde mülkiyet veya her 
hangi bir bak iddiasında bulu
nanlar varsa yerinde bulunacak 
memura veyahut o g6ne kadar 
tapu sicil muhafızbğına 10S2 
fiş numarasiyle mllracaatlan ilin 
olunur. 1136 

ı--· Abone şeraiti -······ı 
1 Yıllıtı her yer için 6 lira. i 
i Alb aylıtı 3 liradır. i 

I
• idare yeri: Aydında C. H. i 

P. Buımevi. ! 
1 rueteye ait yazılar için f 
1 yazı itleri müdürlüpne, ilin· i 
f lar içla idare müdürlütüne j 
i 'DÜl'aeaat edilmelidir. i ................................................ 
lmtlJH •ııhlbl ve Umumi Neıriyat 

MUdUril : Etem Mendre• 
BHıldığ't yer 

CHP Ba.ımevi 

AYDIN SA Y1 ı '51 

MEHMET GÜRER 
TECiM EVi 

AYDIN - DEMIRYOLU CADDESi ıt 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye mallan ve en iyi ıtnyat 
çetitleri 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 milşterilerimize iftiharla bildiririm • 

rlf 12 ay veresiye satış 911 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Kasa 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 

' 


