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~il~yet Umumi Meclisi /Meb'us intihap defterleri 
Dun Ilbayımızın reisliği altında dör-

1 
Onbeş günlük müddet hitam buldu. 

C. H. P. 
Müntehip sani 
yoklamaları düncü toplantısını yaptı ğundan bu akşam askıdan indiriliyor - -

Vilayet Umumi meclisi dün 
öğleden ıonra ilbayımız B. Gün· 
dayın reisliği altında dördüncü 
toplantısını yapmıştır. 

Bundan evelki toplantı %abtı 
okunarak yazıldığı gibi kabul 
edildikten ıonra ruznamedeki 
maddelerin müzakeresine geçil
miştir.:; 

Umurni meclis Azalığından iı· 
tifa etmiş olan Emin Bilgen 
( Nazilli ) nin yerine gelen ye· 
deklerden Mustafa Aksuyun in
tihap mazbatası okunmuş ve 
kabul edilmiştir. Bundan sonra 
sırasilc gelen evrak okunarak 
ait oldukları ihtisas encümenle· 
rine havale edilmiştir. 

Çinenin Akçaova köyünde 
çarıamba günleri kurulmakta 
olan pazar gününün değiştiril
mesi hakkındaki mahalli dilek 
mülkiye encümenince muvafık 
görülerek mezkur pazarın pazar 
günü kurulması umumi heyetçe 
kabul edilmiş ve Karacasuyun 
Yenice köyünde bir pazar ku· 

rulmasına dair olan mahalli di· 
leğin muvafık görüldüğü , hak .. 
kındaki mülkiye encümeni maz• 
bfltası okunarak bu ~ kCSyde pa• 
zar güDleri bir pazar kurulması 
tasvip edilmiştir. 

Arazi v~ bina vergilerinden 
hazine hissesinin hususi muha
sebe idarelerine bırakılması ve 
ilk öğretmen maaşlarının barem 
kanunu mucibince artmaıı mü• 
nasebetile hususi muhasebe büt· 
çclerine ağır bir yük olmakta 
bulunduğundan bunlara karşıla .. 
mak iızere başka varidat men
baları araıtmlması hakkındaki 
Ahmet Emin Arkayn ve arka· 
daşlarının takriri ile Kuşadası 
kazasının Aydın vilayetine bai
lanması hakkındaki keza Ahmet 
Emin Arkayn ve arkadaşlarının 
takrirleri umumi heyetçe taıvip 
edilerek bu dileklerin yilkıek 
makamlara arzı karar altına 
alınmıştır. 

Meclis 28 şubat 939 salı gil· 
nü toplanacaktır. 

11 Şubat 1939 tarihinde bü
tün intihap mıntakalannda aı· 
kıya çıkarılmış olan intihap 
esas defterleri on bet günlük 
aıkı müddetini ikmal etmiı ol· 
duğundan bugün alqam aakıdan 
indirilecektir. 

Öğrendiğimize göre Aydın 
merkez kasabasında defterlerde 
yazılı isimler üzerinde biç bir 
itiraz vukubulmamı ı yalo ıı dlSrt 

yatandaı defterlere isimleri ya
zılmamıı olduğundan bahisle 
müracaatta bulunmuşlardır. 

Bu müracaatları tetkik etmek 
üzere heyeti teftişiye Pazartesi 
ai}nil toplanacak ve kararını 
verecektir. 

Müiıtehipsani intihabı Martın 
16 sındn başhyac&k ve 21 mar
ta kadar devam edecektir. 

INGILIZ 
lstih~arat dairesi müdür muavini 

Ankaraya geldi· 
Ankara, 24 ( A. A. ) - 1 General öğleden evvel genel 

İngiliz iıtihbarat dairesi mü- kurmay başkanı maraşal Fevzi 
dür muavini general Nefli, bu . Çakmak milli müdafaa vekili 
sabah ekispreıle Ankaraya gel- Naci Tınaz ve genel 'kurmay 
mlı iıtaıyonda, genel kurmay ikinci reisi orgeneral Asım Gün· 
istihbarat mildürü,' Ankara dilıü ziyaret etmiştir. 
merkez komutanı ve fngiliz Öğleden ıonra da harbiye o· 
aefaret erkinı tarafından kar- kulunu, Gazi terbiye ziraat ve 

lıy~uırnrul üyelerinden Bay 
Neşet Akkor ve Bay Raif 
Günaydın dün Çineye giderek 
müntehip ıani yoklamalarında 
bulunmuşlardır. 

Bu gün saat 11 de parti ıa
lonunda merkez Aydın yoklama· 
ıı yapılacaktır. 

·~ · 

B. Tevfik 
Karademir 

Bir yıl kadar mektupçuluk 
vekaleti yapmış olan vilayet 
maiyet memuru B.Tevfik Kara• 
demirin şarki Karaağaç kayma· 
kamlığıoa tayin edildiğini mem• 
nuniyetle öğrendik. 

B. Tevfik Karademir Aydın• 
da bulunduğu müddetçe tam 
bir cumhuriyet memuruna haı 
ve temiz hareketlerile her kese 
kendini sevdirmiş kıymetli ida· 
recHerimizdendir. Kaymakamlığa 
terfiioden doliyı tebrik eder 
yeni vazifesinde muvaffakiyet• 
ler dileriz. 

•••aOOI ...... 

ıılanmıt bir askeri kıta ıelim ismet lnanü enıtitülerini gez- 8. Hilmi gı• ttİ 
Japonlar reımt ifae __:_t_m_iıt_ir~. =========•~m~i'~ti~r·~~--- • Evvelki giln ıehrimize geldi-

A h h 
ğini yazdığımız Maarif Vekal~tl 

rnavutıukta mu•• ı•m a- umumi müfettişlerinden B. Hil· 

Gümrük 
--t-

Muhafaza teşkilatı 

Tarafından bir haf tada 
yakalanan kaçakçılar 
Aokara 24 (A.A.) - Geçen 

bir hafta zarfında gümrük mu· 
hafaza teşkilatı tarafından iki
si ölü olmak üzere 49 kaçakçı, 
152 kilo iÜmrük kaçağı, 8 türk 

lirası, hir silah, 18 kaç~kçı bay · 
vanı, 40 kesim hayvanı. 

İstanbulda 8 kaçakçı, 8 kilo 
inhisar kaçağı, 13 gram uyuş · 
turucu madde. 

Ege kara sularında avlanan 
4 balıkçı ile 2 balıkçı kayığı 

!_aka lanmıştır . 

Zehirli gazın tesi
rinde kaldılar 

Şanghıty 24 ( A. A. ) -
Merkezi Çinde Japonlar bugün 
boğucu gaz kullanırken ruzgi
rın istikametini . birdenbire de
ğiştirmesi yüzünden kendileri 
zehirli · gazın tesirinde kalmıı
lardır. 

Macaristan 
Antikominter pakhna 

iltihak etti 
Peıte 24 (A.A.) - Macariı · 

t~nın Antikominter paktına il . 
tıbakı hakkındaki protokol bu 
gün saat 14 de Macar hariciye 
nazırı, Almanya, ltalya ve Ja
ponya sefirleri tarafından me· 
rasimle imzalanmıştır. 

.................. ~ •••• + ........ .... _ ....................... ~ ••••• 

Aydın Halkevi Başkanlığından: 
.. Ar şubemiz tarafından 19 Mayıs 939 Ata

;urk .günq bir resim sergisi tertip olunmuştur. 
ergı karakalem, yağlı boya ve sulu boya ol

mak ·· uzere üç kısımdır. 

t 
Sfergiye kabul olunacak eserler, Jüri heyeti 

ara ında t k.k . b J .. . h . h .. n ·et ı ve yıne u urı eyetınce 
er uç kı · · t · 1 k b. "k· .. .. .. sun ıçın ayın o unaca , :!r, ı ı ve 

uçunculere mükafatlar verileceği gibi eserlerde 
satın alınacakt 

ır. 

Sergiye işt· "k k · · 1 · · d" ıra etme ıstıyen erın şım ıden 

adi larını Halkevi bürosuna kaydettirmeleri rica 
o unur. 

-. .......................... +-V --........... -~ .-. ~ ••• ~ ••• y ••••• 

mi dlin sabah Muğlaya hareket 

diselere intizar ediliyor etmiştir. · PUi 
Italya ~mavutluk limanlarından .ha_zı- Bayilerine levhalar 

lannl ışgal etmek tasavvurunda IIDIŞ Maliy~ ye~ilet~! d~mga pulu 
satan bayılerıo dukkanına ko· 

Londra 24 - Arnavutluktan gelen bitaraf müşahitlerio söylC"
diklerüıe 

1
g6re ltalyanm Arnavutluk limanlarından bir kaçını işgal 

etmesinden korkulmaktadır. Arnavutluğun Yugoılavyadan silah 
alması ihtimali (vardır • . 

Kralın iıtifa11 beklenmektedir. 

• 
İspanyada ! lngiliz 

Cumh;:i;;;tçilerle ! HariciJ,~-;,azırı
milliyetçiler ara- ! nın avam kama
sında müzakereleri rasındaki nutku 

d d• 1 Londra 24 (A. A.) - İngiliz evam e ıyor 1 hariciye nazırı dün avam kama· 
Bergos 24 - Hariciye nazı· I rasında Fransız - lngiliz antao-

zı reneral Gorgano ile Bay tının tam olduğunu bildirınit ve 
Berart ve arkadaflan arasın- tesanüdünün biç. bir . dev~~t~ 
da g6riifmeler ıaat 22,40 a ka· ~arfı teh~it. teşkıl etmıyeceg'lnı 
dar devam etmiştir. Bu görüş· ılAve etmıştır. l . . · ı· 1 Nazır, Fransız - talyan ıhtı· 
meler ehemmıyet ı o muştur. 1 fi l ·ıt · k b' 10 d a arının ngı ereyı sı ı ır su· 
y ~rın sabah saat a tekrar rette alikadar ettiğ'ini söylemiş-
muzakereye başlanacak ve pek t• 

k b 
ar. 

muhtemel olara u g6rUıme- Bundan sonra ne Franıanın 
ler sonuncu olacaktır. Bu bu- ne de ltalyanın bir trust arzusu 
ıuıta atideki tebliğ neşredil- izhar etmekliğini, Fransa ile 
mittir. lngilterenin barış istedikleri ve 

B. Berard ile generatl Gorga- fak at bu arzunun lngiliz ve 
no araıında baılıyan Ye gene· Fransız milletlerinin hayatlarım 
ralın Barselona hareketi müna· istediklerini ve hayati menfaatle-
sebetile inkıtaa uğramış bulu- rini, silahla müdafaadan istin-
nan" glSrüımeler ahiren tekrar kif edecekleri manasmı tazam-
baılamıştır. mun edemiyeceğini söylemiştir. 

nulmak üzere üzerinde ( damga 
pulu ) yazılı olan yeni levhalar 
yaptırmıştır. Bunları 12.5 kurut 
mukabilinde her biyı alarak 
diikkinına, balkın görebileceği 
bir yere koymıya mecbur tutu
lacaktır. Şimdiye kadar biyilik 
ruhsatiyesi ve bayi levhaıı al-
mış olan bayiler bu levhala!'1 
isterse almayacaklar, mecbun• 
yet yeDiden biyilik b~kkı al!°lf 
olanlar jçin tatbik edilecektır. 

Bu günkü hava 
durumu 

Devlet Meteoroloji ifleri mü
dürlüğünün tebliğine göre yur 
dumuz, İskenderun körfezi Uıe· 
rinden şarki Anadoluya doiru 
ilerliyen alçak tazyik ile bal· 
kanlar üzerinden ilerliyen yllk · 
sek tazyikin tesiri altına gir~e· 
ceğinden bu gün bavantra dogu 
ve cenup şarki An11dolu ile or· 
ta Anadolunun tark kısımların
da kapalı ve. yer yer yağlfh, 
Trakya. Kocaeli, Ege ve kara 
deniz kıyılarında kapalı, diğ~.r 
bölgelerde bulutlu geçeccgı, 

rüzgarların doğu cenuptan, d~
ğer bölgelerde umumıyetle ıı-
malden orta, karadeni.ı ve ege 
denizinde kuvvetlice eıeceif 
t ahmin edilmektedir. 
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YOZ: 2 

HaVamıza yardım 
iş_inde Aydın! 

Mitli ve içtimai bir mesele 
. olan teberrü ve ianelerin zaman 

geçtikçe halkımız arasında meş
ur bir vazife telakki edildiğini 
gördükçe öğünüyoruz. 

En küçük Türk çocuğundan 
tutun da, en ileri ihtiyara ka
dar benimsenilen yardım duy
gusu, Türk ihtiyarını döşeğinde 
bile kendisiyle meşgul ederek 
Emin esine, Ayşesioe ve f atma
sına olan vasiyetinde : 

" Hava kuru~una benim na
mıma elli lira vermeği unutma,,. 

Demesi, batta bu işin şuurun 
derinliklerine, tahteteşşuura ka
dar işlemiş olduğunu bize an
latmıya kafi geliyor. 

Halk;n, hükumetin, hükumet 
amir ve memurlarının bu işteki 
hassasiyeti, Türk semalarım is
tikbalin emin semaları haline 
koymıya yeter denilebilir. 
Hava ~urumuna yardım ve do· 
layısiyle semalarımızı takviye 
husiisunda gerek Vilayet maka
mının, · gerek ·jandarmamızın 
maddi ve manevi yardımların
dan - başka halkımız arasında 
zamanla artan; bazı yurt ve 
toprak severlerin de, kuruma 
olan yardın ve bağhhğı, müte
barız . bir şekilde azetmektedir. 

V.eri 

Hava kurumu şubelerinde va
zife sahibi ardaşların da bu milli 
vazifeyi fevkalade bir dikkat ve 
hassasiyetle başarmak için ge
ceyi gündüze katması da bu 
yoldaki duygunun yüceliğine 
ayrı şahit sayılmaktadır. 

Halkımızın bava kurumumuza 
olan diğer yardımlarından sarfı
nazar bu yılki kurban bayra· 
mında Aydın ve Denizli kurban 
barsak ve derisinden elde edi· 
len gelirin 40,738 lira 35 kuruş 
olarak kaydedilmesi, okuyucula
rıma halkımızın isteğiyle ve 
müşkilatsızca olan yardımıoı 

göstermeğe kafi gelir sanırım. 
Bundan başka kurbanlarını 

diri diri veya onun bedellerini 
ha\'a kurumumuza tetlerrü 
e~meleri ve buııun yekunu
nun da 600 lirayı tutması ikinci 
bir gurur ve fuhur .. vesilesi sa· 
yılamaz mı? 

Ben burada, bu şekilde hare
ket edip te kuruma S?e.-ek kurba
nını ve gerek onun bedelini ~er
mekle şahsen ve ferden ve bü
yük bir feragatle vazife1Jini yap
mış olanları sırasile ve yardım 
miktarlarile kayt ve bu hami
yet sever yurddaşla"ı teşhir et
meği yerinde buluyorum. 

ismi Lira Kurban 
adedi 

A'ydın 
Baklaköy muhtarı 
Eğrikavak ,, 

Doktor Halil Gözaydın 
Hamit Evgin 

9 
o 

o 
3 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ahmet Köse o 
o 
9 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Çiftlik ,, 
Ba,şçayır ,, 

Osman Çolak 
lsmail Candan 

llda 
Kara tepe 
Uzundere 

" 
" 

Mehmet Altıntaş 
Mehmet Memiş 

" Kuyucular ,. 
İlyas dere ,, 

Mutafa Tanrn•erdi 
Mustafa Bingöl 
Mahmut Mete 

Yavuz ,, Hidayet Tan 
Yahya Altınay Akça köy ,, 

Cumadere ,, 
Koçak ,. 

Ahmet Kaplan 
Mustafa Özcao ·t 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Bey köy ,, 
Cuma yanı ,, 

Mehmet Akbaş 
lsmail Karabaş 
Süleyman Taç Gökgiriş ,, 

Kızılca. köy ,, 
Kıran köy ,, 
Kosan 

Abdullah Atan 
Yusuf Aydın 
Ahmet Bilgin 

Dav;lya " 
" Mehmet 

Sökeden Kurban 
Şükrü Eğinli 1 
Atburgazı Muh. Hakkı Atay 1 

AYDIN'ın Tefrikası: 7 

Karaltı köyünden Mehmet 1 
Bağarasından Rama·zanKoral 1 

Muhtelif mikdarda para ve· 

YAZAN: -tr -tr 

• 1 Bakır Madalyon 1 • 

Etrafıoıı dolduran yüzlerce 
insan arasında belki hiç kimse· 
yi beldemiyen yalnız ben,varım. 
Yirmi altı yıllık ömrümün en 
~ğır yalnızlık acısını hapisha
nede duydum. Parmaklıklara 

dayanan, bekleyenin yuzunu 
biraz daha vazıh görmek için 
işiten, küfür eden bu günah 
yolcularının arasından sıynldım. 
Uzak karanlık bir köşede, . ba
şım ellerimin arasında çocuklu-

ğumdan beri yalnız, kimsesiz 
geçen ömrümü tekrar yaşama
ğa başladım. Hapishanenin taı 
bölmelerinde kaim, kaba bir 
ses dolaşıyor: 

- Hey Ahmet... Hangi ce· 

- Bügük Hiktige -

henoem deliğine takıldın?. Bak
sana bir saalbr seni bekliyor
lar. Ve ilave ediyor: 

Kim Ahmet bu bacı?. Bura· 
da bir sürü Ahmet var.. Kim 
bilir hangi köşede uyudu kaldı. 

Yavaş, yavaş kalkıyorum. 
Kendime dışarısını görecek ka
dar bir yer buluyorum. içimde 
ağlamak, boıalmak bir ihtiyaç 
oluyor? 

- Ahmet .. Ahmet. Neredesin 
canım. Sormadığım kimse kal
madı. Niçin üzülüyorsun bu ka
dar Ahmet?. Bak rengin sapsa
rı. Sonra hasta olursan sana 
kim bakar burada Ahmet?. 

- Ne çıkar Şükran?. 

. 

Ticaret odası 
~--

münhal azalıkları seçimi 

Kanunen 7 kişiden teşekkül 

etmesi lazım gelen oda heyeti 

azalarından 3 kişinin istifa et

miş ve istifalar.ı kabul edilmit 
olduğundan odalar kan~nunun 

45. İnci maddesi mucibif!Ce aza• 
lığa 3 kişinin intihabı icap et· 

n.' elctedir. · 
Ve yiıie kanunun 45 inci mad· 

desi mucibince azalığa girecek 
~ 

müntehip sanilerin !ubu kadar 
veya daha fazla rey almış olanda 
bulunmadığından, müntehipsani

lerin intihap he]tetİ tarafından 

davet edilmesi ile 3 azanın se-
. çilmesi için "şehrimiz ' ticaret o

dasınca ill>aylık makamından .. 
müsaade.i!ıtenmekte olduğu ha-

ber alınmışbr. 
...... ~'30<•_....._ 

]andat-'mada~· ; : ~ · .: .: · 

katısını yaralamış 
Koçarlının Çallı ·s1ğır köyün; 

den Mehmed: Ôzer aynı k5yden. 
Mehmed Tekeliye · .kaçan. 

~arısı Fatma Özeri · tabanca ile 

ağır surette yaralamıştır. 
Mehmed Özer yakalanu;İış 

adliyeye verilmi.ştir. 
4----- ....---.-.--

renler: .. 
Avşar köyünden Musta~a Hopacı 

" 
Musa Can 

" " 
Yusuf ıGünay 

" " 
Fatma Avcı 

" " 
.Süleyman Çolak 

" " Mustafa Yumrotaş 

" " 
Rukiye 

" 
" " 

Hüseyin 
" .. 

Ben burada, daha elde ede
mediğim belki pek çok yardımcı 
yurtdaı bulunduğuna güvenerek 
onları yurdadına şükranle an-
mağı bir şeref borcu bilirim ve 
ümit ediyor.um ki 940 yılı kur-

' banı bu sütunların alamıyacağı 
kadar yerdımcı yurtdaşlara ha-

zırlanıyor. -« 

- Sabırlı ol biraz Ahmet. 
Sana verilecek o kadar hava· 
disler!m varki! Biraz bekle. Dert
li abla izin alacak müdürden. 

,Seıı'i gardiyan odasına çağıra · 
caklar. Orada uzun, uzun ko
nuşuruz. Dertli abla o kadar 
iyiki Ahmet. Bir türlü anlata
mam onu sana! .. 

- Dertli ablamı geldi Şük
ran?. 

- Hem görsen Ahmet. İzin 
alauilmek için ne kadar uğraş· 
tı. Onların vazifesi daha güç. 
Her gün ilaç kokulu odalarda 
bir sürii hastanın dertlinin ara
sında yaşamak?. Bilmem Ahmet 
benim yap:ıbileçeğim iş değil. 
Sonda birde istedikleri zaman 
bir yere gidemiyorlar. İki saat
lık izin için kaç doktora rica 
etti bilsen?. Bak Ahmet gardi
yan geliyor. Muhakkak seni ça
ğıracak. Ben biraz uzaklaşayım. 
Orada seni beklerim. 

Vazife esnasında 
Suç işliyen Kırbekçileri hakkında 

memurin muhakemat kanunnu 
tatbik edilecek 

. Kır bekçileri hakkındaki 1330 
tarihli kanunun birinci madde
sine tevfikan istihdam olunan 
Kır bekçilerile belediye kanu
nunun 15 inci maddesinin 21 
inci fıkrası hükmüne göre Bele-
diye hududu dahilindeki arazi-

,. yı hasardan muhafazr icin kul
lanılacak ~ekçilerin zabıtai ida
riye ve adliye vazifelerini ifa 
ederken ika edecekleri suçlar· 
dan dolayı çarşı ve mahallit 

,. bekçileri gibi memurin muha· 
kemat kanununa tabi olmaları 
icap edeceği hakkında Dahili
ye Veka:etinden valiliklere bir 
tan'fm gönderilmiştir. Bu ta
mimde ez cümle : 

• 

Belediye kanununun 108 ind 
maddesi ( belediye zabıtaıın• 
karşı gelenler, devlet zabıta• 

sına karşı koyanlar gibi cexa 
görürler ) ye 102 inci madde
si de ( belediye reisi ile bili• 
mum belediye memur ve mliı-
tahdemler vazifelerinden milD'" 
bais veya vazifelerinin ifası er 
nasında hadis olan cGrllmleriD'" 
den dalayı memnriyn mubake· 
mat kanunu ahkamına tabidir ) 
hükümlerini havi olduğundan 
belediye hudutları dahilindeki 
araziyi hasardan muhafaza ile 
mükellef olan kır bekçilerinin de 
bu madde de mevzubahs mllı• 
tabdemlerden olduğu mtltalaa 
edilmektedir • 

-imar Planı olmıyan Belediyelerin 
yapacakları istimlakler 

Bir kısım bel~diyelerin, şehir 
ve kasabaların miistakbel imar 
~lanları tanzim edilmediği hal· 
de hiç bir esasa müstenit ol
maksızın ve bedelleri de tediye 
edilmeden vakfa ve eşhasa ait 
gayri menkulleri yol açmak 
bnhanesile istimlak ettikleri ve 
bazı yerlerde de maili inhidam 
olduğu ileri sürülerek alika-

darlara tebligat yapılmadan ve 
bazaiı encümen kararı da alın
madan tasarruf haklarına teca
vüz edildiği, bina ve meskenle
rinin yıktırıldığı vaki ıikiyet
lerden anlaşılmıştır. 

Dahiliye Vekaleti bu hususta 
vilayetlere bir tamim yapmıştır. 

Vekalet bu tamiminde ezcümle 
şöyle demektedir : 

" İleride yaptırılacak imar plan
larile lüzumsuzluğu taayyün ~de
cek istimlak muamelelerine te
vessülden içtinap edilmesi iktı

za eder. Bu suretle hem tasar
ruf haklarına riayet ve hem de 

Belediyeler fuzuli masraf ibti· 

Ahmet diyor gardiyan. Gel. 
Seni müdür bey çağırıyor. 

Kapının büyük demir kilidini 
gıcırtatarek açıyor. Ben aylar· 
dan beri alıştığım gibi bilekle
rimi uzatıyorum. Fakat o elleri· 
mi itiyor. 

- Hayır Ahmet diyor. Ke· 
lepçe getirmedim. İçeride seni 
iki kadın bekliyor. Yalnız on
larla konuşmağa gideceksin. O 
kadar. 

İçeride ikisini de beni bek
ler buluyorum. ikisinde de ayni 
heyacan var. İkisi de ayni za
manda bağırıyorlar: 

- Ahmet! .. 
Fakat gözleri. Heyecanların, 

isteklerin manasını gözlerden 
daha kuvvetli ifade edebilecek 
bir kuvvete inanamıyorum. Bi
risinin gözlerinde erkeğine su
sa yan, özleyen bir yangın var. 
Ötekinde şefkat, acı ve sevgi 
bakışları. Bu an için acıyan, 

yarından vikaye edilmiş olur. 
Değer pahası peşinen tediye 

edilmeden yapılan istimliklerle 
encllmen karanna mDıtenit ol· 
maksızın veya mutaıarrıffann• 
tebliğ edilmeden yapılan hedilll 
muameleleri kanuni takibab iı• 

. tilzam eder mahiyettedir. 
Gerek istimllk ve gerek he

dim muamelelerinde yukarda te· 
barüz ettirilen hususatıo daima 
gaz önünde bulundarulmua; 
plansız ve kanunsuz hareket 
edenler hakkında kanuni taki• 
bata tevessül olunarak mağdu• 
riyet ve şikiyetlerin vukuuna 
meydan verilmemesi ve bu hu• 
susta hassasiyet g6sterilmeıi ri• 
ca olunur. " 

Hakaret 
Kayserili olup Aydında otu

ran sıvacı Ali oğlu Şilkrii Ka"' 
yaya hakaret eden Osman ağlll 
Şuayip camızcı hakkında adU 
muameleye girişilmiftir. 

şef kat ifade eden bakışları ba• 
na daha munis geldi nedense.· 
Ve ben ilk defa ona yaklaıtııu: 

- Abla dedim Şnkran biral 
anlattı izin almak için ne ka• 
dar üzüldüğünü. Niçin zahmet 
ettiniz abla?. Bana en kara 
günlerimde g6sterdiğiniz ıevıl 
ve şefkati hiç bir zaman anut• 
mıyacağım abla1. Benim içİll 
dünyanın en temiz kalpli, bllr 
mete en çok liyik iuanı ıiıtl• 
niz •• 

- Çok mllbaleğa etme Ah• 
met. Eğer tesadnf seni bir bas; 
tahane karyolaıında kal'fllD• 
çıkarmasaydı seni, hayabn bl" 
tün kötü tecellilerine rağlDeO 
insanlığını, erkekliğini kaybet• 
miyen seni tanımıyacakhm. 

Humma nöbetleri arasında 
çırpınırken bile dudakların ıuı• 
rıldandığı ismi unutmıyor, ke"' 
kelemiyordu. Şükran diyordu• 

- Sonu var -
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Pa,is Mektupları : 

Pa is perasında 
Bir Gece 

-1 

Gece saat 9 .. Meşhur opera 
meydaoı korne ve insan sesle
riyle çınlıyor. Parisin en bilyük 
caddelerini birleştiren bu geniş 
meydanda, bu gece fevkalade 
bir faaliyet var .. • Elektrik ziya
ları altında haşmeti bir kat 
dnha artan Opera binası mev
kiine hakim bir kartal gururuy
la silzülüyor gibi . Henuz kapı
ları açılmadan meydan otomo
bil ve seyircilerle dolmuş.. Bu 
gece (Fransız askeri mühendis 
Politeknik) mektebinin senelik 
mahut balosu var, reisi cumhur 
baloya şeref verecek. .. 

Fransanın en bt.iyük aske· 
ri ve sivil şahsiyetlerin in 
yüksek tahsillerini yapmış ol
dukları bu tarihi mektep~ balo· 
sunda şerefiyle mütenasip şekil
de debdebeli ve muhteşem yap
mayı unutmamış. Paris yüksek 
sosyetesinin sabırsızlıkla bekle
diği gece, işte operanın kapıla
rını açmasiyle birden başlamış 

bulunuyor. Yersiz kalmak teh
likesini göze alamıyorlar, er· 
kenden beyaz merdivenler üze
rinde tuvaletlerini sürükliyerek 
içeri giriyorlar. Saat ona yak
laşıyor; birinci salon, Vestier 

Talat Kulag 

önünde bekleşen kadın erkekle 
dolu. Bileti verip antreye ayak 
basan her davetli dekorun deh
şet ve ihtişamı karşısında hay
retini gizliyemiyor. Birinci kata 
doğru yükseleu kauçuk merdi
venlerin iki yanında, sırma ku-
şakh, şapkalan püsküllü ünifor
malı askerler. 
ellerinde kılıçlarla gelenleri se
lamlıyorlar .. 

Merdivenlerden diğer katlara 
yüksek !alanların galerilerinde 
göz ahcı ·dekolte tuvaletleriyle 
süslü kadın gurupları toplanmıı 
arkasında sjyah smokin ve frak
lı kavalyeleriyle birlikte reisi 
cumhurun muvasalatını bekliyor
lar. iri ve kristal avizelerin ay
dınlattığı bu antrenin yüksek 
tavanı müzik sanatını fırçada 
calandıran meşhur sanatkirın 
meşhur tablosiyle örtülü •. Kat
ları birbirine bağlıyan kalın sti· 
tunlar etrafında kaynaşan gu
ruplar öne geçmek için itişi
yorlar.. Nefis pudra ve esans 
kokulan içinde dakikaları sayı 
yoruz.. Senenin en mükemmel 
ve şık tuvaletlerini teşhir etmek 
fırsatını bulan· bayanlar bir 
gururla, ağır ağır merdiven
lerden çıkıyorlar. 

1 RADYO 1 

2512/339 GUMARTESI : 
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. 
13.30 Pragram. 
13.35 M6zik (Cazband-Çigan) 

Lantoş orkestrası. 
14.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
14.10 Müzik.(Cazband·Çigan) 

Lantoş orkestrası ( devam'). 
15.00.15.30 Türk müziği. 
Çalanlar : Vecihe, Kemal Ni

yazi Seyhun, Eşref Kadri. Oku
yan : Haluk Recai. 

17.30 Proğram. 
17.35 Müzik ( Dans saati-Pi.) 

17.SS Müzik ( Keman !olo) 
Profesör Mecdet Atak. Piano
;a.: Ulvi Cemal! Erkin. 1 -
rıedernun Baçhy Kreisler (Gra

(~). 2 - Pugnani - Kreisler 
relüd ve allegro ). 3 - Kor-

•okoff • I< . 1 _ ) 
reıs er ( Guneş duası 

ye!~· 15 Türk müziği (Fasıl he-

r k. Bestenigar faslı ). Celal 
o ses li k 

Kakdi 'H 'i kı Derman, Eşref 
kay B' ~sa0n Gür, Hamdi To-

' asrı fler. 
19.()() Kon 

hadisele .) uşrna ( Dış politika 
rı . 

19.15 Türk rnüz•w. (S 
Şa . I . AA k V ıgı ıvaslı saz 

ır erı: şı + 
S h ık eysel ve ıbrahim 
ıvas a oyun h 

türküleri) ayaları ve. 

1~.45 TUrlt müziği ( Muallim 
Nurı Halil ( Kla ik repert d . . uarın-

an seçılmış parcalar ) ç 1 1 V . aa~ 

C
ar: . ecihe, Ruşen Kanı M t 
emıl. ' esu 

20.00 Ajans, meteorloji ha
berleri, ziraat borsası (fiyat) 

20.15 Temsil (Baki gecesi) 
Tertibedenler: Ekrem Reşid ve 
Avni Dilligil Temsil türk müziği 
heyeti iştirak edecektir. 

21.15 Memleket ıaat ayarı 
21.15 Esham, tJthvilat kambi· 

yo, nukut borsası (fiyat) 
21.25 Folklor (Halil Bedii). 
12.45 Müzik (Li eder - Pi.) 
22.00 Haftalık posta kutusu. 
22,30 Müzik ( Küçük Orkes-

tra - Şef: Necip Askın ) 1 -
Hanschmann - Andalusia (lspan
yol vals i). 2 - F ried W alter 
Rüya ( Keman solo ve orkestra 
için). 3 - Walter Noack - Ro
mantik üvertiir. 4- İtalo azzo
ni - Sabah şarkısı. 5 - Strausa 
Çardaş. 6 - Frauz Albert -
Ormanlarda ve nınnı. 

23.00 Müzik (Sinema sesi ve 
cazband). 

23.45 24 Son ajans haberleri 
ve yarınki proğram. 

Aydın vakıflar idare
sinden 

420 lirak keşfi olan vakıflar 
idare binasının cümle ve bahçe 
kapısile alt kat oda pençerele
rinin demir parmaklık ve üst 
kat anteresine kapı ve camekan 
yapılması işi açık eksiltıoeye 
konuldu. 

İhalesi 6/3/39 Pa:ıartesi günü 
saat 10 da Aydın Vakıflar ida
resinde yapılacaktır. 

Taliplerin ve fazla malamat 
isteyenlerin 31 lira 50 kuruş 
muvakkat• teminatla ve ehliyet 
vesikasile birlikte vakıflar ida
resin müracaatları. 
1137 17 19 25 27 

AYDIN 

Amerika da 
Parazitsiz 

radyo aletleri 
icat edildi -·-Son senelerin terakkilerinden 

en çok istifade eden bir tek 
ıey varsa, o da radyodur. Fa· 
kat, bu kadar ilerlemesi ve te· 
kemmül etmesine rağmen rad· 
yo, parazit denen zırılblardan 
bir türtü yakasını kurtarama
mıştır. 

Her fırtınada, radyonun sesi 
bozulacak, cırlıyacak, patır kü-
tür edecek, fak at mutlaka din
li yenlerin sinirlerini ayağa kal· 
dıracak. Yalnız böyle fırtınalı 
gecelerde değil, apaçık ha va-
larda dahi böyle elektrik deşarj· 
tarından mütevellit parazitler 
radyonun berraklığını bozar du 
rur. 

ilin 
Vilayet Daimi 
Encümeninden : 

979 lira 20 kuruş keşif be· 
delli Çine - Muğla yolunun 
64+ 000-64+ 600 kilometrele· 
ri arasında yapılacak kaldırım 
inşaatı açık eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme 13/3/939 Pazartesi 
gilnü saat 15 te Vilayet Daimi 
Encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif ve ıartname 
Nafıa müdürlüğünde görülebi-
lir. , 

Muakat teminat 73 lira 44 
kuruştur. 

isteklilerin Aydın vilayetin· 
den bu iş için alacaktan ehliyet 
yesikası, muvakkat teminatları 
ve ticaret odası vesikalariyle 
birlikte yukı,nda yazılı gün ve 
saatte vilayet daimi encümenine 

1153 Bunun sebebi ise, radyoların 
alıcı tertibe tı, verici istasyon· .ı;;;sa--. ...... ...,.~-===--;;;;;;o;;;;..--;;;o;;;;;;o;;;;;;;i;;;;;;ı;;--. .......... 
lann idi dalgaları için yapıldı· 11 aA n 

gelmeleri ilin olur. 
25 27 1 3 

ğındao, buna benziyen ber elek· 
trik dalgalarını, mutlaka radyo· 
ların almasındadır. Çünkü, rad
yolar, böyle idi dalgalar için 
hassas bir şekilde yapılmıştır. 

Geçenlerde, Nevyorkta bir 
tazahürat yapılmıştır. Buna se-
bep de, radyoların, icat edildi 
edileli başına dert olan parazit 
dalgaların külliyen ortaden kalk
masıdır. 

Armstrong isminde bir ame
rikali binbafı, parazit olmıyan 
bir radyo tertibatı bulmuştur. 
Bu raayolar o suretle tanzim 
edilmiştir ki, 40.000 vatlık son 
derece kısa dalgaları kabul edi
yor-

Armstrong, radyonun ilerle
mesine ençok çalışanlardan bi
risidir. 1914 de, diğer mühen
disler gibi, o da radyo ve tel
sizler hakkında uzun uzadıya 
hararetli tecrübeleri bilhassa, 
basit deşarjları radyolardan ve 
telsizlerden kaldırmak gayeıin
de toplanır. 

Bu Mühendis tam ıekiz sene 
bu iş üzerinde çalışmıştır. 1935 
de, Parazitlerin külliyen öoüne 
geçmak için yapılan bütün de· 
nemeleri terk etmiş, esasında 
yeni olmak üzere nihayet mil· 
kemmel bir verici ve alıcı ma
kine vücude getirmiştir· 

Diğer makineler bütü~. ele~
trik deşarjlarından motor gü· 
rilltillerinden filin müteessir ol· 
duğu halde, yeni mak~~e b.u 
dalgaların hiç birinden mutessır 
olmamaktadır. 

Armstrogun yeni aleti bugün 
Nevjersezde bulunmaktadır Bu 
alet muntazaman fevkalade kı
sa dalğa verecek katiyen para-
zit yapmıyacaktır. Önümüzdeki 
ilkbaharda işlemiye başlıyacaktır 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Aydının Dalama nahiyesinia 
alacaklı mezarlık civarında do
ğusu yol batısı yol kuzeyi mev-
lüt güneyi Süleyman ile çevrili 
6 dönüm bağçe Dalama köyün-
den Hüseyin oğlu Ali ünalın 
tescilini istediği bahçenin tapu 
ıicillinde kaydı bulunmadığından 
snnstsiz tasarrufattan tescili için 
gazete ile ilan tarihinden 11 
gün sonra mahalline memur 
gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya herhnagi bir hak idddia
sında bulunanlar varsa ellerin
deki resmi belgeleriyle b irlikte 
muayyen günde yerinde buluna
cak memura 1053 fiş numarası 
ile müracaatları ilin olunur, 

1149 

Aydın Tapu Sicil Mu
hafızlığından : 

Aydının Dalama nahiyesinin 
Kasar köyünün değirmen arka~ı 

namı diğer Pınar altı mevkiinde 
doğusu dağ batısı celep Osman 
ve koca Mehmed oğlu veresesi 
güneyi çay ile çevrili 35 dönüm 

mıktarındaki 300 ağaçlı zeytin
lik Aydının Saray içi mahalle-
sinden bakkal Mustafa kızı Na
ciyenin minelkadim malı iken 
18 sene evvel ölümile kızı sa
lepçi oğlu karısı Naciye Pakize 

Salepçi oğluna miras kAldığm
dan vt:kili Mustafa oğlu Mehmet 
Necip Ôzkanı vekili bulundu
ğundan bilvekale işbu mahallin 
satışını istemiş olduğundan bu 
gayri menkulün tapuda kaydı 

olmadığından senetsiz tasarrn
fata kıyasen mahallinde keşfi 

y:apılacağıodan tarihi ilandan 11 
gün sonra mahalline memur 
gönderilecektir. 

SlSzü geçen yerde mülkiyet 
veya her hanği bir aynı hak 
iddiasında bulunanlar varsa res
mi belğelerile birlikte yerinde 
bulu!Jacak memura veyahut o 
güne kadar 1054 fiş numarasile 
tapu sicil muhafızlığına müraca-
atları ilin olunur. 1148 

ilin 
Aydın Nafia eksiltme 
komisyonundan : 

Aydın sanat okulu demir 
atölyesi inşaatında kullanılacak 
950 lira 46 kuruş keşif bedelli 
inşaat malzemesi alımı açık 
eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe ait keşif ve şartnma

me Nafıa müdürlüğünde görü
lebilir. 

Eksiltme 16.3.939 Perşen-
be günü saat 15 te Nafıa mü
dürlüğü odasında yapılacak:ıır. 

Muvllkkat teminat miktarı 72 
liradır. 

isteklilerin muvakkat teminat· 
ları ye ticaret odası vesikala
riyle yukarda yazılı gün ve 
saatta Nafıa müdürlüğü odasına 
gelmeleri. 

1151 25 1 7 11 

YOZ J 

ilin 
Aydın Askeri Satınalma 
komisvonundan : ., 

1 - Aydında ciheti askeri• 
yenin göstereceği beı mtlhalde 
ayni keşif ve rfenni ıartname, 
resim ve planda ve her binanın 
bedeli keşfi 1931 lira 43 kuruı 
olmak üzere beştane bina yap-
tırılacaktır. 

?. - İsteklilere ya toptan ve 
yahut teker teker de ibale ya• 
pılabilir, 

3 - Toptan teklif halinde : 
A. ( Bu binaların heyeti u· 

mumiyesinin keşif tutarı 9657 
lira 15 kuruş olup ilk teminatt 
724 lira 28 kuruştur. Bu tak· 
dirde ihale kapalı zarfla yapı· 
lacaktır. 

4 - Teker teker teklif ha· 
liode: 

B. Bir binanın keşif bedeli 
1931 lira 43 kuruş olup ilk te• 
minatı 144 lira 86 kuruştur. 
Bu takdirde ihale açık ckıilt• 
me usu• :ıe yapılacaktır. 

5 - İhalesi : 15 Mart 939 
Çarşamba günü saat 11 de iz• 
mirde Bornovada askeri satın 
alma komisyonunda yapılacak· 
tır. 

6 - Bunlara ait keşif fenni 
şartname resim ve plln Afyon, 
İzmir Bornova Aydında aakert 
sn tın' alma komisyoularında 
mevcut olup ictekliler tarafın• 
dan müracaat vukuunda göıte• 
rilebilir. 

7 - İstekliler 2490 ~yılı 
kanunun 2,3 ür.cü maddelerın~e 
yazılı vesikaları ibraz etmege 
mecburdurlar. 

8 - Heyeti umumiyeıine İf· 
tirak etmek istiyen talipler 5 
inci maddede bildirilen g6n ve 
saatinden bir saat eveline kadar 
teklif ve teminat makbuzlarını 
makbuz karşılığı adı geçen ko· 
misyona vermiş olmalıdırlar.! 

9 _ Teker teker istekl ıi o• 
!anlar bildirilen gün ve ıaatın· 
da teminatlariyle birlikte 1ımir, 
Bornova askeri satın alma ko
misyouuna gelmeleri, 

(1150) 25 27 1 4 

ilan 
Vilayet daimi 
Encümeninden 

(989) lira 54 kuruş keıif be· 
delli Karapınar - Koçarlı yolu· 
nun 6 + 862 - 7+185 inci kilo
metreleri arasında yapılacak 
kaldırım inşaatı açık ekıilmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 13/3/939 pazarteıi 
günü saat 15 de vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif ve şartname 
Naıa müdürlüğünde görülebir. 

Muvakkat teminat 74 lira 16 
kuruştur. 

isteklilerin Aydın viliyetin· 
den bu için alacakları ehliyet 
vesikası, muvakkat teminatlan 
ve ticaret odası vesikalarile 
birlikte yukarıda yazılı lglln ve 
saatta vilayet daimi encümenine 
gelme{eri ilin olunur. 

1152 25 28 2 4 

•.•.•.••• Ab,,ne şeraiti ........ , 
: 
i Yılhğı her yer için 6 lira. i 
f Altı aylıtı 3 liradır. f 
~ idare yeri: Aydında C. H. i 
f P. Baıımevi. l 
: . . : 
: gazeteye ait yazılar açın l 
J yazı itleri müdürlüğüne, ilin· f 
i hır için idare müdürlütiine ! 
i 'DÜracaat edllmelidir. 1 
: ................................................ .. 



YOZ ı' 

ıi~ 1 6 !ıtı Qıılıı~ılıııi!ıı. ılı ! ılı il 

Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

Gazete Kitap Evi 
Görülen lüzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 

Palas oteli altına nakledilmiştir. 

İstanbul - Ankara - İzmirde münteşir bütün kitap, mecmua 
G ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan D 

kitap, mecmua ve gazete nüshalan en çok bir hafta için-
~ de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine altr. Çe-

şitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. ~ 
• 1~ 

,IP!~'"lll!:!.'llP!~~~~~~~~~~J~~~~ 

f)e.~-o:;:;~ş;;k:~ı<;ra;·~~ı 

I
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve f:ı 
• entani hastalıklar mütehassısı [+] 
• r+J 
+ Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu '+] 
+ Süleymanın hanesine naklettim. ~~] 
+ hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve [+l 
: öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, lr:~ 
+ kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra +l 
+ eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- J +l toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) t 
ff!;.~~~~~~IJl!lll~~~~ıı~~~ı 
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Eksiltme lıanı 
Aydın Su İşleri Dörüdüncü Şube 
Mühendisliğinden: 
A - Eksiltmeye konulan iş: 
Horsunlu - Nazilli sulama kanalınm 15+ 791-17-t 295 inci ki· 

lometreleri arasında Kayran deresi üzerinde proje ve keşifnamesi 
mucibince sulama kanal hafriyatı ve imalatı sınaiye ve inşaatı 

olup bedeli keşfi (25448) lira 22 kuruştur. 
B - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
C - Eksiltme günü: 
2/Mart/939 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 15 de Ay.-. 

dm Su işleri dördüncü Şube Mühendisliğinde yapılacaktır. 
D - istekliler şartname, Proje ve merbutatını 127 kuruş mu· 

kabilinde Aydın su işleri dördüncü şube mühendisliğinden alabi
lirler. 

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

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

(1100) 10 15 20 25 

ilin 
Aydın vilayet Daimi 

encümeninden 
1 - Aydın aygır deposu 

hayvanlarına yedirilmek üzere 
1640 kilo üzüm alınacaktır. 

2 - Üzümün siyah olması, 
bulunmadığı takdirde çekirdek· 
siz üzüm olacaktır. 
. 3 - ·1640 kilo üzümden 450 
kilosu Nazilli ye 450 kilosu Sö-
keye ve 740 kilosuda Aydm 
aygır deposuna teslim edilecek
tir. 

4 - İhaleye taalluk eden bil-
umum masraflar mü~teriye ait
tir. Eksiltmesine talip olanların 
6/3/939 tarihli pazartesi % 7,5 
muvakkat teminat mektuplarile 
vilayet encümenine fazla malu
mat almak isteyenlerin her gün 
vilayet encümen kalemine ve 
veteriner müdürlüklerine müra
caatları. 

1140 18, 20, 25, 27 

ilin 
Aydın Vilayeti daimi 
Encümeninden: 

Armutlu Mendres geçidinde 
yaptırılacak kayık. 

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

2 - İnşaat müddeti kırk gün-
d.. • ur. 

3 - İhale. 2/3/939 tarihli per
şenbe günü saat onbe,te vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat ak
çası 44 liradır. 

5 - han ücreti Dellaliye ve 
konturat masrafı müşteriye ait
tir. 

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

(1126) 15 20 25 27 

imtiyaz lllhlbi ve Umum1 Neıriyato 
MüdUrG : Etem Mendrea 

Basıldığı yer 
CHP Buımevi 

AYDIN SAYJ ı 46-4 

MEHMET GÜRER 
TECiM EVi 

AYDIN - OEMIRYOLU CADDESi ıa 32/2 

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 ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 
bilumum 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 icab ıdır. 

MARKON/ radyo 19/l9 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

12 ay veresiye satış '1IJ 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN: 

Kasa 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

r • 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 
1 , 

kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 
kabul etmez derecede ucuzdur 

• 


