
Sayısı : 100 Para 

Milli Şef 
919 

ismet İnönünün 
teşekkürleri 

Ankara 22 ( A. A. ) --Riya
seti cumhur umumi kltipliğia
den : ~ 

Halkevlerinin yıl d<Sni1mü mü
naıebetile yurdun her tarafın· 
dan temiz duygu ve temennile
ri havi telgraflar alan Reiıi 
cumhur ismet ln6n8 tqekknrle
rinin ve halkevleri menıuplan
na iyi batanlar temennilerinin 
ibliiın~ "Anadolu ajansını me
ınur buyurmuılardır. 

·········~ 

Büyüklerimizin , 
cevapları 

-·-Aydın H. Eoi baıkanı 
Nın Alclcor. 

H. Evinin açıllf yıl d6nilmil 
mllauebetile izhar olunan aa
mimi duygulara teıekkllr eder 
uygılanmı sunarım. 

B. M. M. Reiıi 
M. A. Renda 

H. Evi Aydın 

H. Erinin açılııının yedinci 
yıl d6nllml mlaasebetile Or
du •e hakkımda gasterilea 
ae•gilere teıekklrlerimi aa
nanm. 

Genel Kurmay Baı. Mare,al 
Fevzi Çakmak 

•••••••• w y 

Hatayda paramız teda
vül edecek 

Antakya, 22 - Hatay mal 
ıandıklannca Tllrk parasının 
kabulil ve tediyede de Türk 
p~ra.sının kullanılmua kabııl edil
mıttır. 

n 

iKiNCi YIL 
No : 462 

idare yeri 

Aydın 

C. H. P. PERŞEMBE 
23 

Şubat 1939 Baıımevi 

PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi 

Balkan antantı konseyi bitti 
Konuşmaların neticesinde dost 
devlet murahhasları tam bir görüş 

birliği neticesine vardılar 
Hariciye vekilimiz Belgrad ve Atineyi ziyaret edecek 
Bükrq 22 ( A. A. ) - Bal- 1 

kan antanb konseyi toplantısı 
bitmiştir.~ 

Hariciye vekilimiz bu gece 
huıusi trenle Belgrada hareket 
edecek orada bir gün kaldıktan 
sonra Seliniğe geçecektir. Se
Jikte kendisini bekliyecek olan 
Yunan Baıvekili general Me
taksaı ile beraber Atineyi ziya .. 
ret edecektir. 

Hariciye vekilimiz Atinada 
Oç g6n kalacak ve deniz yolu 
ile lıtanbula avdet edecektir. 

Baluq 22 (A. A.) - Rador 

ajansı Balkan antantı d•imi kon· 
ıeyinin bu toplantısında bütün 
enternasyonal meselelerin geçen 
ıene ceryan eden bütün lbadi
ıelerin birer birer tetkik ~ve 
dört balkan devletinin heyeti 
murahhassaları reislerinin ver
dikleri izahat önünde bütün bal .. 
kan menfaatlerinin birbirine 
uygun olduğunun müşahade e· 
dildiğini bildirmektedir. 
Bükreı 22 (A.A.) - Roman

ya Hariciye nazırı Gafenro dün 
Bulgariıtanın Bilkreı elçisi ka· 
bul ederek elçiye balkan anlan• -. 

HATAYDA 
Halkevi Yıl dönümü fevkalade 

merasimle kutlulandı 
Antakya 22 - Halkevlerinin 

yıl d6n0mll Halayın her tara· 
fıncla cotkan tezahtlratla kut· 
lalanmııtır. 

Bu mllnuebetle Antakya Hal
kevindeki merasime; Arkolu ta
rafından çalınan istiklil m~rıile 
baılamış ve Halkevle'rinin ga
yesi, bir ıene içinde baıanlan 
işler hakkında iki konferans 
verilmiıtir. 

Ebedi Şef Atatürkün adı hür
metle anılmıı Milli Şef ismet 
lnönOne minnet ve şükran tel-

. 
graflan çekilmiftir. 

Merasimde devlet reisi Tay
fur Sökmen hazır bulunmUf ve 
Halkt:vinin etrafını dolduran 
binlerce halka hitaben kısa bir 
nutuk ı6ylemiştir. 

Temıil kolu tarafından üç 
temsil verilmiftir. Gece •erilen 
temsilde devlet reisi, fevkalide 
murahhasUDJZ ve bat konsolo
ıumuz da hazır bulunmUf)arclır. 

İskenderun, Reyhaniye ve Kı
rakhan Halkevlerinde fevkalide 
merasim yapılmııtır. a.a. 

1 

tı devletlerinin Bulgariıtanla 

yaklaşma arzusundan bahıetmit'" 
tir. 

Bükreı 22 (A. A.) - Saray 
kralide dün gece verilen senfo .. 
nik konser esnasında büfeden 
misafirlere şampanya ikram e· 
dilirken kral Karol salona gir· 
miş, Elen baıvekili general Me .. 
taksaı, Hariciye vekilimiz Şük· 
ril Saraçoğlu ve Yuıoılavya 

hariciye nazın Markoviçi yanla-
rına çağırarak kadehini memle .. 
ketimizin ıaadetine kaldırmıştır. 

Başvekil 
--+---

Kızılay kurumu 
başkanlığından 

çekildi 
Ankara 22 (A.A.) - Baıve· 

kil doktor Refik Saydam 1935 
senesinden beri bilfiil ifa ettiği 

Türkiye Kızılay cemiyeti riya· 
setinden bu günkü vazifeıi do
liyısiyle istifa etmiş ve bunu 
bir mektupla cemiyet genel 
Qlerkezi bqkanlığına bildirmiş
tir. 

Sayısı : 100 Para 

Müntehipsani yok
lamaları devam 

ediyor 
İlbay ve parti başkanı Özde• 

mir Günday dün de refakatında 
İlyönkurul azasından Raif Gün 
aydın bulunduğu halde Kara
casuya gitmiş ve milntehipsani 
parti yoklamasında bulunmuştur. 

DUn geç vakit şehriuıize" dönen 
ilbay bugün de Bozdoğana gi
decktir. 

Maarifte ı 

Nakil ve tayinler 
ilimiz emrine Kars emrinden 

verildiğini evvelce yazdığımız 
Asım Bacaksız oğlu Atça ilkokul 
öğretmenliğine; 

Ômerbeyli baş öğretmeni Ah· 
met Hamdi Babür naklen Bur• 
sanın lnegöl merkezi birinci 
ilk okul öğretmenliğine, Yeni• 
pazar eğretmenlerinden M. Tu· 
ran Tuncelli Ömerbeyli bat6i· 
retmenliğine. 

Çine ilk okul öğretmenletip• 

den Recep Gürlean tekrar ilimiz 
emrine verilmişlerdir. 

Yenipazarda M. Turandan İD'" 
hilal eden öğretmenliğede ba· 
yan Muzaffer tayhı edilmir 
dir. 

Bazı dairelerden 
Gelecek beş yıllık prog· 

ram isteniyor 
Vilayet umumi meclisi · pro

gram encUmeni vilAyetimiıin 

bazı dairelerinden gelecek bq 
yıllık çalışmaları hakkında mll· 
talealarıoı ihtiva eden bir pro· 
gram istemiştir. 

Bet yıllık çalışma esaslarını 
derleyen program alikadar da
irelerimizce hazırlanmağa baı
lanm~ştır. 

Havacılığımıza yardım -
Son nefeslerinde hava kurumuna te

berrülerde bulunan vatandaşlar 

Giresun da 

Fakir talebeye yardım 
Gireson 22 (A.A.) - 4 mek· 

tepte 153 fakir talebeye hima
ye heyetleri tarafından bir haf
tadanberi sıcak yemek verilmek
tedir. 78 talebe giydirilmiş ve 
heyeti umumiyesinin mektep 
levazımah temin edilmiıtir. 

Maarif Vekaleti 
tarafından bir ( İlk öğretim ) 

mecmuası çıkarılıyor 
--------------------

Ankara 22 (A. A.) - Türk 
hava kurumu r genel bqkanlı· 
iından: Tllrk vatandaılannın 
havacılık davaıına karıı gCister
clikleri yakınlığın yeni bir eaeri 
o~arak Nazillinin Atça nabiye
ıın' y ın ağcılar karyesinden kır-
~ Ha.eyin oğlu Kadir ölümlln · 

en bir aaat 1 .• 
v evve eıını yanına 

ça~.arak Tllrk hava kurumuna 
ellı lıra verillDesın· . . t t 

ı vaııye e -
miş ve vaıiyeti eşi bayan Fat
ma tarafından yerine tiril. • _ 
t. re mlJ 
ır. 

Ôdemisin kaya kay&nden Mer 
em Köse, Adafideden Fatma 
~ kaymakçı köyUndea Fatma-

1 
nın miraıçıları tarafından Türk 
hava kurumuna 45 lira yatırıl
m11tır. 

Son nefeslerinde kalpleri 'va· 
tan hisıile çarpan bu kardafla
rımızı takdirle ananz. 

lngiliz hükümeti bir 
istikraz yapacak 

Londra 22 ( A. A. ) _ A
vam kamarası hükimetin Milli 
müdafaa için fevkalideden se
kiz milyon lngiliz liralık istik· 
raz akti için salahiyet veren 
takriri kabul etmiıtir. 

Gerek yemek ve gerekae 
ders levazımatı ihtiyaçları ders 
ıeneai sonuna kadar temin e
dilmiı bulunmaktadır. 

T ekirdağda ağaç 
bayramı 

Tekirdağ 22 - Ağaç bay
ramı milnaaebetile bqta vali 
olmak üzere hOlriimet memurini 
öğretmen ve talebeler tarafın
dan ıehrin hu tarafına binler· 
ce fidan dikilmiştir. 

Maarif Vekiletiaden ıehrimiz 
maarif müdürlüğüne gelen bir 
tamimde haftanın Cumartesi 
gilnlerinde olmak ilzere bir 
( ilk ağretim ) gazeteai çıkarı
lacaiı bildirilmektedir •. 

Bu gazetede öğretmenler için 
mesleki yazılar bulunduğu gibi: 

1 - Yurt içinde ve dışında 
olan ehemmiyetli vakalar. 

2 - Baık~ memleketler ve 
memleketlerdeki öğretmenleri 
bir hayat meselesi olarak alika
dar eden haberler. 

3 - Memleket içinde vapıl· 
makta olan şümullü ve mllıbet 
işleri tanıtır mahiyette olan ya
zılar ( Demiryolları fabrika ve 
maden ifletmeleri ). 

1 

4 - Öğretmenlerin yapmak
la mükellef oldukları istatistik 
ve pliıı mevzularına dair fay-

' 

dalı etüdler bulunacaktır. 
Gazete Haziran, Temmuz, A

ğustos ayları mOstesna olmak 
llzere diğer ders aylarında mun· 
tazaman çıkacak ve öğretmen• 

ler buna abona edileceklerdir. 
Gazete, abona olanlara her 

ders ydı batında bir kitap, bir 
almanak b!ı· takvim ve tablo 
gibi değerli hediyeler verilecek 
ve talebe not defterleri dağıb

lacaktır. 

Gazetede öğretmen, eğitme11 

ve talebeyi alikadar eden mll
bim günleri gösterir aylık tak· 
vim de bulanacakbr. 



_ T,P},,i 2 ... 

Milli Emlilktan 
Müzayede suretile satılan gayri 
menkul bedellerinin tahsil şekli 

hakkındaki kanun _____ ,_.. ______ ..,.. ______ __ 

Madde 1 - 25131931 tarihi· 
11e kadar hazinenin taksitle 
ıattığı biltiln gayrimenkuHerin 
ıatış bedelleri aşağıda gösteri· 
len ıartlar dairesinde tahsil o
lunur: 

A • Müşterinin borcu bu ka
nunun neşri tarihine kadar mal 
bedeline mahsuben yapılan tah· 
ıilit ıatış bedelinden indiril· 
dikten sonra faizsiz olarak 
kalan meblağdan ibarettir. An· 
cak bu tarihe kadar tahsil edi· 
len faiz verilmiyeceği gibi mal 
bedelinden de düşülmez. 

B • Müşterinin kalan borcu, 
bu kanunun neşri tarihinden iti· 
baren her sene bir taksit itiba
rile 15 ıenede tahsil olunacak
tır. Her taksit vadesi (1) eylül 
tarihidir. Bu tarihe kadar öden· 
miyen taksitler tahıili emval 
kanunu hükümleri dairesinde 
tahıil olunur. Ancak müşterinin 
baıkaca malı bulunmıyarak ipo· 
tekli malının ~satılmasına mec
buriyet hasıl olursa bütün borç 
muacceliyet kesbeder. Şu kadar 
ki, ipotekli malın kat'i ihalesine 
kadar müşteri tarafından taksit 
bedeli ile beraber masraflar te· 
diye oliınursa kabul edilerek es
ki hal avdet eder. 

Madde 2 - Bu mallardan 
timdiye kadar tescil edilmiyen 
ıayri menkuller hakkında şu su
retle muamele yapılır : 

Gayri menkulün teferruğu 
için icabeden muamelenin te· 
kemmnl ettiği ve tebliğ tarihin· 
den itibaren llç ay zarfında fe
rağını alarak hazine namına 

ipotek yapması alakalı tapu 
idaresi tarafından müşteriye 
tahriren tebliğ olunur. Müşteri 
bu müddet zarfında ferağı ala· 
rak ipotek yaptırmağa mecbur· 
dur. 

Müıteri tarafından bu veci· 
benin miadın da ifa edilmemesi 
balinde bütün borc muacceliyet 
keabeder. Satın aldığı mal, pe
tin para ile müıteri hesabına 

AYDIN'ın Tefrikası: 6 

Kanun Numarası : 3524 
Kabul tarihi : 28/6/938 
Neşir tarihi ı !S/7 /938 

hazinece satılarak bedeli borca 
mahsup olunur. 

Madde - Birinci ve ikinci 
maddelerde yazılı sebeblerin ta· 
hakkukuna binaen bütün borç 
muacceliyet kesbettiği takdirde 
satılan gayri menkul bedelinin 
borçtan fazlası birinci müşteri
ye iade noksanı tahsili emval 
kanunu dairesinde tahsil olunur. 

Madde 4 - 18/6/1936 tari
hine kadar artırma ile sablmiş 
olan her nevi arazi ile arsalar· 
dan borçlu olan müşterilerden 
borcunun °/.,20 sini tediye etmiş 
olanlar veya tediyatmı bu mik
dara iblağ edecekler, aldıkları 

mal tapuya beğlanmış olsun, ol
masın; verdikleri paradan dolayı 
hazineyi ira etmek veya hiç bir 
talepte bulunmamak şartile bu 
mallan 1938 mali yılı nihayetine . 
kadar verdikleri takdirde borç
larının bakiyesi kendilerinden 
aranmaz.1 

Madde 5 - Hazinece satılan 
gayri menkullerden müşterileri· 
ne teslim edilmiş olanların tes
cil tarihine kadar işlemiş ve iş-

liyecek vergileri de müşteriler 
tarafından ödenir, ancak hazi· 
ne bu mallardaki intifalarından 
dolayı kendilerinden bir şey is
teyemez. 

Madde 6 - Vadesi hulul et
miyen taksitlere mahsuben ya· 
pılacak tediyat ne miktarda o
lursa olsun vadeden evvel ver-
dikleri takdirde senelik % 6 is
kontoya tabidir. 

Madde 7 - Hazinece satıl
mış olan gayrimekul malların 

taksitleri için kabul edilecek devlet 
tahvilleri hususi kanunlardaki 
hükümlere tabidir. 

.. Madda 8 - 1773 ve 2222 nu
maralı kanunlarla 3031 numa· 
ralı kanunun evkafa mütaallik 
beşinci maddesinden madası mül-
gadır. 

Madde 9 - Bu kanun neş· 
ri tarihinden muteberdir. 

Kadde 1 O - Bu kanun hü
kümlerini tatbika maliye vekili 
memurdur. 

YAZAN: * * 

• 1 Bakır Madalyon 1 • 

Haıtahaneain avlu ka-
puında bizi bekliyen dertli ah· 
laya gözlerim takıldı. Bir sey
ler söylemek istedim. Dilim tu· 
tuldu sanki. Yalnız dolu göz
lerle uzun uzun ona baktım. O 
söyledi: 

- Üzülme Ahmet. Hep1ı.i dü
zelecek. Her gece bir günle bi
ter. Seni imkan dahilinde yal
nız bırakmıyacağız. O ve beıı. 

Dar, kıvrık ve "yokuş yollar· 
dan geçerek hapishaneye girin
ceye kadar hep ayni sözleri 
tekrarladım: ( - Üzülme Ah
met!. Seni yalnız bırakmıyaca • 
ğız. O ve ben. Her şey düze· 
lecek. Her gece muhakkak bir 

Büyük Hikaye -

günle biter ... 
-( 3 )-

Dertli ablanın sözleri yanlış 
değildi. Her gece bir günle bi -
tiyordu .. Fakat hapishane gün
lerinin geceden hiç, amma hiç 
farkı yoktur. Kaç ışıkıız gün 
ve gece birbirine eklendi bilmi
miyorum, Bir gün baş gardiyan 
ki bu adam kollan, yakası sır· 
malı siyah elbise ve şapkası 

ile bende bir Fransız generali 
ile karşılaşıyorum hissini uyan
dırıyordu. Bir çok isimleri bağı· 
ra, bağıra tekrarlamağa başla
dı. Bunların arasında ben de , 
vardım. Niçin çağırıyorlar?. Ni· 
çın arıyorlar?. Bilmiyordum. 

AYDIN 

r·HA·v·~~~ ve 
"' ...................... ~ ... fT 

SIHHA·T~wl 
........ .-vv .............. 'W •• 

begü eci - Hindiba 
İzmirde bir baş öğretmenden 

gelen tatlı mektubu buraya 
tekmil yazmak mümkün olsay
dı da, siz de onu okumuş ol· 
saydınız, fÜphesiz, ağzınızın su· 
yu akardı. Sasın koca, yurdu· 
muzda milyonlarca kişinin ye· 
dikleri köy sebzelerini, turpotu· 
nu, ebegümecini, hindibayı eşek 
helvasını, ısırgan otunu, yaban 
pazısını ve daha çok otları say· 
dıktan sonra: 

- Biz onların kimisinde börek 
içi, kimisinden de ala yemekler 
ve salatalar yaparız ... 

Diye yazıyor. Sonra de bütün 
bu otlar üzerine gazetede yazı
lar istiyor .. Hoca kendisinin de 
gerçeten köylü olduğuna inan· 
dıracakmış gibi mektubunun bir 
kaç yerinde "yiriz,, diyorsa da 
Gerçekten köylü olsaydı üzümü
nü yer de bağını sormazdı. Köy
lü olmıyao hocanm maksadı da 
helli. Çocukları her vakit, imti
han etmiye alışmış, beni de im
tihana çekmek istiyor. 

Sayın hocanın saydığı otların 

çoğunu bizim köyde " yemedi
ğimiz " için, doğrusu, onların ne 
olduklarını bilmiyorum. Bu im
tihanda ancak bir sıfır alacağı· 
mı anlamakla beraber, baş öğ· 
retmenin sorgularını büsbütün 
cevapsız b1rakmamak üzere bu
günlük bizim I< öyde de tanıdı
ğımız ebegümeci ile hindiba 
üzerine bildiğimi söyliyeceğim. 

Ebegümecinin tarihte yeri 
pek büyüktür, derler. Filozof 
Fisagur dünyada en temiz gıda 
odur dermiş. Şair Horas kendi· 
ni ·onunla keslemiş. Meşhur ha-

tip Çiçeron en güzel nutukları· 
nı ebegümeci yedikten sonra 
söylemiş... Bunların hepsi doğ· 
ru olsa gerek, fakat ebegüme
ci insanı gerçkten beslediği 

için değil, karına yumuşaklık 
verdiği için. Galiba o meşhur 
adamların karınlarından zorları 

varmış da onun için ebegümeci
vi o kadar övmüşler. Yoksa 
onunn insanı besliyecek bir yeri 
yoktur. 

Pirinçle ve bol yağla birleşti· 
rilince yahut börek içi yapılınca 
yanındakilere lezzet verir, fakat 

Yalnız dudaklarda dolaşan bazı 
sözler bana her şeyi öğretti. 

Kalanlar gidenleri uğurluyordu: 
- Haydi arkadaşım. Güle, 

güle. Hayırlı haberlerle döner
sin inşallah . Allah hepimizi kur· 
tarsın. 

Kollarımıza birer bazubcnt 
iğnelediler. Demir kelepçeler 
bizi birbirimize ekledi. Dört 
süngülü jandarmanın refakatin
de ayni yokuşları, ayni kıvrın

tılı yolları indik. Büyük bir bi
nanın bodrumuna tıkıldık. Gün
ler kadar uzun ve üzüntülü sa· 
atlar geçti. Biz hep ayni küf 
kokulu bodrumda kaldık. Kol
larımın öldürdüğüm adamdan 
daha kuvvetli olduğuna teessüf 
ettim. Nihayet onun ölüm izti· 
rabı çok kısa bir kaç dakikaya 
sığdı; Halbuki benim ölümüm, 
benim ölüm iztirabım yıllarca 

uzayacak belki. Jandarma ses
leniyor : 

besliyen ebegümeci değil, ya
nındakilerdir. Ondan dolayı ben 
ebegümeciyi görünce onun için
deki yağına acırım. 

Ebegümeci bir gıda olmaktan 
ziyade bir ilaçtır. Boğaz hasta
lıklarında boğazı yumuşatır, ök
sürüğü hafifletir. Onun için yap
rakları kaynatılarak gargara 
ilacı yapılır. Eskiden ondan 
lapa da yaparlardı... Karnı 
yumuşattığı da doğru olmak
la Beraber, bu iş için da
ha başka türlü türlü ilaçlar ol
duğundan, şimdi inkıbaza karşı 
ebegümeci yemek hemen hiç 
kimsenin hatırına gelmez ... 

H;ndibaya gelince, onun tarih
te belli başlı hiç bir yeri yoksa 
da bu z2manın sofralarında iti
barı gittikçe artmaktadır. Bizim 

1 
köyde de hindibayı hala sarı 
şalvarlı esmer kızlar kırlardan 
tophyarak getirirler, satarlar. 
Fakat frenk ellerinde hindiba 
camlı bostanlarda izzet ve ik
ram ile yetiştirilmektedir. 

Onun bu kadar rağbet bul· 
masına sebep insanı besleyici 
bir gıda olmasından değildir. 
Vakıa salatası, hatta biç yağsız 
ve sirkesiz yahut limonsuz ola
rak, öyle kuru kuruya yenildiği 
vakit ağıza verdiği hafif acılığı 
ve buruna kadar giden L endine 
mahsus kokusu ile iştah açar, 
midedeki hazım guddelerioi iş
letir .. Meraklıları hindibayı et 
suyu ile, yağla hatta şekerle 
karıştırarak yedikleri vakit bir 
çok sebzelere tercih ederler. 
Üzerine peynir rendeliyerek, 
makarna gibi, fırında kızartıra· 
rak yiyenler de verdır. Fakat 
bundan dolayı da, başlı başına 
besleyici bir gıda sayılmaz. 

Bars aklarında müzmin bir 
iltihap olanlardan başka kimse
ye dokudmazsa da insanı besli· 
yeceğine de inanılamaz. 

• 
Hindibanın rağbet görmesine 

ası l sebep eskiden bayanların 
yüzlerinde çilleri kaybettirir di
ye şöhret alması idi. Onun için 
bayanlar hindibanın suyu ile 
yüzlerini ve gözlerini yıkadıktan 
başka yemeğini de iştahla yer
lerdi. Fakat çillere karşı onun 

- Haydi Ahmet diyor. Çok 
daldırma bakalım. Seni ~istiyor 

lar. Bunun böyle olacağı belli 
değilmiydi?. Böyle pis, pis dü
şüneceğine evvelce yapmama· 
lıydın. 

Kalkıyorum. Beş on basamak 
beton bir merdiven tırmanıyo
ruz. Hemen merdivenin başında 
önü çok kalabalık bir kapının 

I 

önünde kelepçelerimi çıkarıyor-
lar. Ve iki süngünün arasında 
içeri giriyorum. Önü tahta par· 
maklıklı bir iskemleye ilişiyo
rum. Etrafımda mırıltılar ve ka
labalık var. Gözlerim ona ve o 
uğnrsuz gecenin günahsız şahit· 
lerine takılıyor. İçimde ince bir 
yerin sızladığını hissediyorum. 
Karşımda daha yüksek bir yer· 
de oturan hakimlere bakıyorum. 
Ekserisi bana hiçte yabancı gel
miyor. İçlerinden birisi ağır, 
ağır tane, tane soruyor 

- Adın ne?. 

SAYI ı 46 

Takaüt muamelt. 
leri nasıl yapılacak·~ 

Askeri ve mülki tekaüt ka· 
nununun 3 iiucü maddesinin hü· 
kümlerini değiştiren kanun tat• 
bikabndan olarak, tekaüt mu• 
amelesinin aşağıdaki sebepler 
dolayısiyle yapılacağı · alakadar• 
lara bildirilmiştir. 

Subaylarla askeri memurlar 
hakkında : 

" ~Tahdidisin kanunu muci• 
hince; kanuni şartları tamamh· 
yanların talep ve istidaları üze
rine, maluliyet üzerine; ahlak 
noktasından hükmen veya sicil· 
leri üzerine; askeri mahkeme· 
lerden verilecek hüküm üzerine 
86 sayılı terfi kanununun 14 
üncü· maddesine göre; mesleki 
kifayetsizlik noktaşından siciller 
üzerine; disiplin noktasından si
cilleri üzerine; 

Mülki memurlar hakkında da 
tekaüt muamelesi aşağıdaki ıc· 
beplerle yapılacaktır. 

65 yaşını bitirmesi üzerine; 
maluliyet üzerine; 788 sayılı me· 
murlar kanununun 84 üncü mad· 
desinde yazılı müddetlerden zi-
yade hastalıkları devam etmesi 
dolayısiyle; memurlar kanunu 
veya hususi kanunlar mucibince; 
kanuni şartların tamamlıyanla· 
rın talep ve istidaları üzerine; 
sin tahdidi) kanunu mucibince. 

T ekaütl muamelesi subaylarla 
askeri memurlar hllkkında cum
hurreisinin r ve mülki memurlar 
hakkında mensup oldukları ve· 
kalelin tasdikiyle yapılacaktı~_· _ 

kadar faydasız başka ilaçlar 
çıktığından beri hindiba da bu 
cihetten şöhretini kaybetti. 

Ona karşılık f ngiliz hekimle
rının meşhur tecrübeleri.nden 
beri hindiba safra kesesini te .. 
mizlemek ve içinden kumları 
ç1karmak için iyi bir yemek ola
rak tanınmıştır. Bundan dolayı, 
doğrudan doğruya ilaç olarak 
içirilmek üzere hülasası bile çı· 
karılır. 

Yalnız, hindibayı çocuklara 
yedirmek iyi olmaz. Çünkü 
ötedenberi dikkat etmişler, ço· 
coklar ne vakit hindiba yerlerse 
o gece rüyalarında havuz görür
ler ve içerisine düştüHeri için 
korkup ağlıyarak uyanırlarmış. 
rüyasında havuza düşen çocuğun 
yatağı ne halde klacağı da ko
layca tahmin edilebilir. 

A. G. 

- Ahmet. 
- Babanın adı?. 
- Ölü Mustafa. 
- Kaç yaşındasın? 
- Yirmi altı. 
- Bu gün bir cinayetle suç· 

lu olarak karşımıza çıkıyorsun. 
Adil kanunlarımız ölen ve öldü· 
renin içtimai seviyelerini naza· 
rı itibare almaz. Kanun naza· 
randa her şey müsavidir. Yalnız 
bizler yani kanunların hüküm· 
lerini yerine getirmeğe memur 
olan hakimler, her suçun haki· 
ki sebeplerini, karşımıza suçlu 
olarak çıkarılan bir kimsenin 
mağdur olmaması için kanunun 
verecegı cezayi tahfife me· 
dar olabilecek bütün teferru· 
atı tahkik etmekle de mükelle
fiz. Onun için soracağım şeyle• 
re kısa, sarih ve doğru ce"ar 
vermek her şeyden evvel ker 
di menfa atın icabıdır. 

- Sonu var -



SAYI ı 46! 

Nazilliden röp_örtaj lar : ,...,..,,.., ..... 

Pamukçuluğumuzda 
Yeni bir merhale açılıyor! 

İktısat dünyamızda toprakla
rımız için mühim bir değer ta
şıyan pamukçuluğumuz, bu yılki 
ekim şartlannda bize verimli 
bir şekil müjdeliyor. 

Her şeyde verim elde etmek 
ve her şeyde az emekle fazla 
randman' almak, iktisadi siya
setin şarb aslisi telakki edilir
se,!bu işte de bu için hasrllnefis 
eden müesseselerin bu noktayı 
mebdei hareket ittihaz ettikle
rinden şüphe edilemez. 

Türk çiftçisi, yeniligi hazım ve 
kendisine olduğu gibi yurduna
da az emekle fazla menfaat 
temin eden esasları buglln kav
ramış olmakla, eski ziraat şek
line veda etmiş bulunmaktadır. 

Aşağıda vereceğimiz izahat 
bu işte verim elde etmeği mebdei 
hareket eden eden bir müesse
semizden alınan notlar olmakla 
IDÜRbet kaidelere istinat etmek
tedir. 

Bu mesele, pamukçuluğumuz· 
da ve pamuk zeriyabmızda ye· 
bi ve modern bir merhaleyi bi
ze müjdeliyor.• 

... 
Yeni ve iktisadi bir dünya ol

mamağa başlıyan aşağı Nazillinin 
sağ ve solunu silsliyerek dev
letçilik umdemizin dik Ye ayak .. 
ta bir şahidi halinde bulunan 
Sümerbank basma fabrikHı· 
nın arasından hızla koşan oto
mobilim, beni; bu yeni alemi 
besliyen (pamuk tohumu üreme 
çiftiği) ne doğru siirükliyo. 

Orta Anadolu ve orta Ana
dolunun ziraat. için her damlası 
topraklarımızın nabzına kuvvet 
veren Mendresin, sol sahiline 
pek uzak olmıyan ve ilhamını 
bu değerli müesseseden almış 
gibi sürülüp temizlenen geniş 
tarlaların karşısına kurulmuş 
bulunan bu devlet müessesesi 
önünde, yeni bir inan ve gü
venle tecehbüz etmiş bulunuyo
rum. 

Biraz sonra müessesenin genç 
müdürü Kemal Sezenle çifliğin 
tertemiz bahçesinde dolaşıyoruz. 
İçimde çiftçi ve toprakçı ecda
dımın armağanı olan kamn ver
diği bir gurur ve alaka ile so· 
ruyorum: 

- Pamuk zeriyatımızın ileri· 
si için ne düşünüyorsunuz ? 

O, yakın zamanın tecrübe ve 
mesailerinin kendisine verdiği 
itimatla cevap veriyor: 

- Pamuk zeriyabmızın verim 
ve güzelliği öniinde onun ileri
sinden emin olabilirsiniz. Gaye· 
nıiz, zürraı, daha toplu tabirile 
Pamuk müstahsilini az emeğe 
ve fakat çok ve temiz kazanca 
muhatap yapmaktır. Ve bu za
manda Yakındır. 

- Bilhaasa üzerinde durdu· 
ğunuz iş nedir ? 

y l" - er ı Pamuk tohumu ye-
rine Akala pamuk tohumunu 
tamim ve idame etmek. 

- Bu işteki muvaffakiyet de
recesini lütfetseniz. 

Genç müdür, Hatıralarını ve 
b~saplarını toplamıya çalışarak 
bır lahza düşündü ve başladı: 

- Çiftçinia emek ve masra-

Enver Demiray 
fını azaltarak onu bu yolda ter
fih edici netice ile karşı karşıya 
getirmek, demin söylediğim gibi 
başta gelen gayelerimi.zdendir. 

İkinci mesele olarak, çiftçiye 
nazari değil ameli sahada fay
dalı olmak niyetindeyiz.. Bunun 
için demonstnsyon tarlaları vü
cuda getirmek istiycvuz. 

Şimdilik muayyen sahalarda 
çifçinin yani pamukçunun tar· 
lasınm bir kısmında o müstah
sile anlatmak istediğimiz eşkal 
doiresinde biz de pamuk yetiş
tireceğiz. Mesela 50 dönümlük 
arazının yarısına biz tohum 
ekeceğiz, yarısına da o toprak 
sahibine ektirteceğiz. Böylelikle 
ayni sahada yetişen her iki 
pamuğun birbirinden farkı ol· 
duğunu gören çiftçiye noksan
larım bilamel göstermiş olaca
cağız. Bu iş için şimdilik 

Çanakkale, B .ılıkesir, Bursa 
Bayındır ve Umurluda olmak 
üzere 6 yerde söylediğim şekil· 
de müşterek saha aynlmış bu
lunuyor. Zamanında tecrübelere 
hemen başlıyacağız. 

- Tohum meselesi ihtiyaca 
kafimidir dersiniz? 

- Tohum meselesi bizi za· 
mania tatmin eden bir mesele 
oluyor. Fakat piyasadan yerli 
pamuk tohumun-.. kaldırmak ve 

akalay tamim etmek tabiatiyle 
bize bir mücadele seyri açmak· 
tadır. 

Pamuk müstahsilleme 800 
ton akala pamuğu tohmu tevzi 
edeceğiz. 

Hatta Garbi Anadolunun pek 
çok yerleri ile Trakyaya mev· 
cut akala tohumlanndan mü
him miktarda gönderdik. Tor
balı, Tire, Bayındır ve Balike
sire de beheri 15 ton olmak üze
re 15 vağon akala tahumu gön 
derdik. 

Bu 800 ton akala pamuğnun 
bir kısmını çiftliğimizden bir kıs
mıoıda fabrikalardan temin etmek 
çarelerine baş vuracağız. 

- Ortak ekimin temin ede
ceği başkaca faydalar nelerdir? 

- Bunlar haddizatında basit 
ve fakat aslında ehemmiyetli 
olan faydalardır. Sulama, mib· 
zer ve çapa istimalinden doğan 
masraf fazlalıklarının önlenme
sine sebep teşkil eden iktısadi 
amillerdir. Ve bu şekil, fenni 
bir usulden istifade çarelerini 
aramak; ikiyi bir yapmak gaye· 
sini istihdaf eder. 

Genç müdür Kemal Sezen 
bir lahza durduktan sonra: 

- Bütün bunlarla beraber 
dedi; bir müjdem daha vardır 
ki o da pamuk ziraatine elve· 
rişli ve pamuğun erken geliş· 
mesine müsait bir (erken akala) 
tuhumu bulunmuş almaasıdır.~ 

Bu tohum, diğer akala tohu
mundan evvel intaş kabiliye
tinde ve fakat keyfiyet itiba
riyle ona müsavi bir tuhumdur. 

Şimdiye kadar bu tohumdan 
600 kilo kadar elde ettik. ~Bu
nu da, pamuk ekicilerimizin tar
lasında onun kendi akalasiyle 
mukayeseye vaz edeceğiz. .. 

Vaktinin miihim bir kısmlnı ış-

AYDIN 
- ., 

RADYO 1 . 
23/2/939 PERŞEMBE ansın. 5 - Lemi Uşak şarkı • 

ANKARA RADYOSU Siyah ebruların. 6 - Dedenin 
DALGA UZUNLUGU Gülüzar türkü - Bir vefa. 7 -

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. Mustafa Çavuş türkü • Sefa 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 geldin efendim. 8 - Reik Fer• 

Kes. 20 Kw. san Mahur şarkı - Bir neşe ya-
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. rat. 9 _ Yasari Asım Kürdili 

20 Kw. şarkı - Sen git gide. 10 -
12.30 Proğram Sadettin Keynak tiirkü - Esme· 
12.35 Türk müziK-i - Pl. rim kıyma bana. 

13.00 Memleket saat ayarı, 21.00 Memleket saat ayarı. 
ajans ve meteoroloji haberleri. 21.00 Konuşma (Mizah saati). 

13.10 14 Müzik ·( Cazband .. 21.15 Esham. Tahvilat, kambi-
Çigan ) Lantoş orkestrası. yo • nukut borsası (fiyat). 

18.30 Proğram. 21.30 Müzik (Küçük orkestra· 
18 35 Müzik ( Şen oda müzi- Şef: Necip Aşkın. 

ği ) İbrahim Özgür ve ateş bö- ı - Leopold - İspanya melo· 
cekleri. dileri (potpuri) 2 - Martin ubl-

19.00 Konuşma (Ziraat saati) Bebekler perisifilinden (neşeli· 
19.15 Türk müziği ( İncesaz yim şarkısı) 3 - Aletter ~ Ço-

faslı : Hüseyni faslı ). Celal banın sabah şarkısı. 4 - Ar· 
Tokses, Hakkı Derman, Eşref mandola. İspanyol aşk şarkıı 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi To- 5 - CarJo Thoms-en - Dua 6-
kay, Basri Üfler. Ed'May _Bir şişe mozel şara-

20.00 Ajans. meteoroloji ha· hının şarkısında 7 - Mainzer • 

ilin 
Aydın Tapu Sicil 
Muhafızlığından : 

YÔZ 5 

Aydının Germencik nahiyesi· 
nin Reşadiye köyünde vaki solu . 
ve sağı arsa arkası. ve önü yol 
ile çevrili ev K. evvel 933 gün 
ve 14 sayıla Osman oğlu Hü· 
seyin namına kayıtlı olup Hü· 
seyjpin 928 senesinde ölümüyle 
veraseti karısı Rabia ve oğul
ları Osman ve İbrahim ve Meh
med ve kızr Fatmaya kaldığın .. 
dan namlarıua intikal muamele
sinden sonra satışını istemekte 
sldukları evin tapu kaydına 

miktarı, olmadığı halde miktar 
yazdıklarından dolayı · ga;,.ete 
ile ilan tarihiuden 11 gün son
ra mahalline keşif memuru gön· 
derilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir aynı hak 
iddiasında bulunanlar varsa el· 
lerindeki resm! belgeleriJe bir· 
likte yerinde bulunacak memura 
veyahut o güne kadar tabu si
cil muhafızlığına 1055 fiş nu
marasiyle müracaatları ilin o· 
lunur. 1146 

berleri, ziraat borsası ( fiyat ). Düğün töreni 8 - Scbneider -

20.15 Türk müziği. Çalanlar: Tirol dağlarının halk şarkı ve i,lin 
Vecihe, Ruşen Kam; Cevdet danslarından (potpuri) 9 - Cari 

Çağla. Okuyanlar: Sadi Hoşses, Rydahl - Melodi 10 - Korsa· Aydın Belediye reisli .. 
Radife. 1 - Peşrev. 2 - Sa- kow • Hind şarkısı 11 - Lehar ğinden 
dullah ağa muhayyer semai - Eva operetinin Valsları. 1 _ Belediyenin 'mülkiyetin• 
bir elif çekti. 3 - Tanburi 22.30 Müzik (Melodiler) de bulunan köprülü mahallesin· 
Cemil muhayyer şarkı .. Pür 23.00 Müzik (Cazbao) de 4 ada 9 parsel numaralı ve 
lerze olur. 4 - Rahmi bey mu- 23.45 24 Son ajans haberleri 119 metre murabbaı arsa ~le 
hu:yer şarkı - Serapa hüsnü ve yarınki proğram. ayni mahallede 3 ada 8 parsel 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- numaralı ve 135 me~e murab-

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 olunaca.k eserler~. ~üri he.yeti : 
tarafından tetkik ve yıne bu Jurı heyetınce ' 

. her üç kısım için tayin olunacak, bir, iki ve : 
: üçüncülere mükafatlar verileceği gibi eserlerde , 
'. satın alınacaktır. 

, 
. 
:: Sergiye iştirak etmek istiyenle~in şim~i~en ; 
; adlarını Halkevi bürosuna kaydettırmelerı rıca ı 
; olunur. . ... 
4._..' ....... ~ .... ..,.r.,,• '" ~~ --..,. • ..... - .. .., ••• ~····~~~ 

gal ettiğimi hissettiğim genç 
müdürden müsaade istediğim 
zaman bana göstermek istediği 
bir şey daha olduğunu söyliye· 
rek ilave etti: 

- Bütün anlattıklarım üç bü
yük esasta hulasa edilebilir, ga
yemiz: 

1 - Pamuk ~eriyabnda her 
tarafı yalnız akala ile beyazlat
mıya çalışmak. 

2 - lrae tarlalarım ve or
tak ekim meselesini hal ve tevsi 
etmek. 

3 _ Sou. bulunan erken aka
yı hemen tecrübe sahalarına 
koymak .. 
Kemal Sezen gayelerini böyle· 

ce hulasa ederken çiftliğin mer· 
divenlerinden çıkmış ve muhte· 
lif tohum örneklerile dolu olan 
müzeye girmiştik. 

Müzede, istiyen ve anlıyan 
her züra her iyi nümuneyi gör
düğü gibi tarlasında bulundur-

ması doğru olmıyan fena to· 
humların~da mahsullerini canlı 
şekilde görebilir ve kendisine 
izahat verilebili~miş. 

Ve burası adeta verimli zira
at gayesine girişen çiftçilere 
küçük mikyasta bir ders bir bil
gi yatağı halinde imiş. 

Yerli ile Akala pamuk tohum· 
Jarınm elyafını muntazaman ve 
canlı olarak gösteren küçük 
dolaba·yaklaşhğımlvakit aradaki 
farkı zürra olmamaklığıma rağ
men ayan beyan görebiliyordum. 
ve akaJa tohumundan husule 
gelen pamuğun ilyafı, yerli p~
muk tohumundan husule gelen 
oamuk elyafının takriben 2 - 3 
misli uzunluğunda idi. 

Bu görü~ öniinde ben. pamuk 
tubumu üretme çiftliğinin bu 

devlet müessesesinin akala tohumu
nu yetiştirmek hsusuodaki israr 
ve çalışmalarına yerden göğe 
hak vermiştım. 

' 

baı arsanın mülkiyeti açık artır• 
ma suretiyle satılacaktır. 

2 _ Muhammen bedeli 4 a
da 9 parselin 90 lira 15 kuruş 
ve 3 ada 8 parselin 99 lira 70 
kuruştur. 

3 _ İhale bedelleri taksitle 
ödenecektir. 

4 - İsteklilerie şartnameleri 
görmek üzere yazı işleri müdür· 
lüğür:e, artırmaya girmek üzere 
13 mart 939 pazartesi günü sa
at 15,30 da muhammen kıyme· 
tin yüzde yedi buçuğu tutarın

da muvakkat teminatlarile bir· 
likte belediye daimi encümeni· 
ne müracaatları ilan olunur . 

1147 23, 28, 5, 10 

lin 
Aydın vilayet daimi 
encümeninden 
Açık eksiltmeye konulan 4165 

lira 64 kuruş keşif bedelli Ay
dın· Çine yolunun 20 + 22~.80 "' 
20+ 465 de imla ve şose ınşası 
20+ 332 deki böcekderesi üze
rindeki 8.00 metrelik betonarma 
tahliyeli köprü inşaatı açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 2712/939 pazartesi 
günü saat 15 te vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif, metraj, şart
name ve resimler nafıa müdür· 
lüğunde görülebilir. ,. 

Muvakkat teminat 312 .ıra 
42 kuruştur. 

İsteklilerin Aydın vilayetinden 
bu iş için alacakiarı ebli~~t ve
sikası için ihaleden 8 gun e~
ve I vilayete müracaat ~tmış 
olmaları ve muvakkat temınat· 
lıu·ı ve ticaret odası vesi!ı a.larile 
birlikte yukarıda yazılı glın . ve 
saatta vilayet daimi encümenıne 
gelmeleri ilan olunur. 1 

9 14 18 23 1106 

• 
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Süme Bank 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden: 

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

16 " " 480 " 
Nazilli Basma Fabriksı n 24 ,, ,, 580 ,, 
Freili Bez Fabrikası ,, 24 ,, ,, 580 ,, 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında : 
10 balyalık siparişler için ,, ,, 57 5 ,, 
15 ,, ,, ,, " " 570 " 
25 n n n n n 565 n 

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

müıtehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi 
verecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklarinin de ihtiyaçlarını 
gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebile-
cekleri ilin olunur. 1120 

·ıtıı· ilihı~ııımııı ıılı ~ ~'1ıııımlııtiı~~ıt1U!ıııı:lıiı~ 

Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

Gazete Kitap Evi 
Görülen lüzum üzerine 112/939 tarihinden itibaren Aydın 

Palas oteli albna nakledilmiştir. 

lstanbul - Ankara • İzmirde münteşir bütün kitap, mecmua 
ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
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. 
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! Doktor Şevket Kırbaş :1 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ! 
• entani hastalıklar mütehassısı • • • + Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu t. 
• Silleymanın hanesine naklettim. f 

• hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve + · 
• öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, • 
: kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilitı icra [~ 
• eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- • 
t torakıi ile hastalan tedavi eder. (971) • 

~·····~~~···········~~·· ..• 
ilin 

iktisat vekaleti maden 
müdürlüğünden 
Aydın vilayetinin Söke kaza

sına bağlı Küpdağı mevkiinde 
kiin olup 1 kanunuevvel 1287 
tarihli fermanla ,ngiltere devle
ti tabasından Kılark ve F oebes 
uhdelerine ihale kılınmış olan 
Lignit madeni imtiyazı icra ve· 
killeri heyetinin 15112/1938 ta· 
rihli ve 2/10053 numaralı karar
namesile fesedilerek mekşuf 

madenler arasına konulmuştur. 
19 21 23 1141 

r·- Abone şeraiti ........ . 
i Yıllıtı her yer için · 6 lira. f 
İ ~b aylıj'ı 3 liradır. j 
! idare yeri: Aydında C. H. i 
j P. Baıımevi. İ 

i i'azeteye ait yazılar için 1 
J yazı itleri müdürlütüne, illa- i 
! lar için idare müdürlüğüne : 
j 'nÜracaat edilmelidir. f ................................................ 

ilin 
Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

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

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

Bu işe ait keşif cetveli. resim 
ve şartmame nafıa müdürlüğün· 
de görülebilir. 

Muvakkat teminat 86 lira 40 
kuruştur. 

isteklilerin Aydın vilayetinden 
bu iş için alacakları ehliyet 
vesikası için ihaleden 8 gün 
evvel vilayete müracaat etmiş 
olmaları ve muvakkat teminat-
ları ve ticaret odası vesikalarile 
birlikte yokarıda yazılı gün ve 
saafte viıayet daimi encümeni
ne gelmeleri ilin olur. 

15 19 23 28 1127 

lmtlyu aııhibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendre.s' 

Baaıldıiı yer 
Ç H P Baıımevl 

AYDIN SAYl r 46~ 

MEHMET GÜRER 
TECiM ~~VI 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESi ~ 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 ıtnyat 
çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 
bilumum alitı 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. 

DM 12 ay veresiye satış .. 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

s 
vrak kayt 

Evenme 
Doğum 

• 

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

ka l etmez derecede ucuzdur 


