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"inkılaplarımız, 
vicdanlarımızın 

• en azız 
varlığıdır .. ,, 

Naşit ULUG 

. H~lkevlerinin kuruluşunun ye
dıncı yıldönümü müsebetile Parti 
Genel Başkan vekili Dr. Sayda
mın söylediği nutuk, memleket 
u:ınnevverleri için yeni bir direk
tı~ ol?1uş ve inkilüp Türkiyesi
nın fıarlarını bir kere daha ixa
~a gil~el bir vesile teıkil etmiş
tır. Mılli Şefimiz İnönünün par· 
tide ve hükümettc vekili olan 
sayın doktorun sesine, Türk 
Milletinin ıuur ve vicdanının 
verdiğı karşılık onu ıamimiyetle 
ve heyecaole tasvip ve teyit 
olmuştur. 

lçmizde aklı eren her insan 
biliyor ve inanıyor ki, bugüokll 
tiirk varlığının iki mesnedi var
dır, bunlar da istiklal ve inkı· 
liptır. 

Türk istikliJinin kahkaramanı 
Atatürk, 1919 da kurup teıki 
litlandırdığı Anadolu ve Rumeli 
Müdaf aai Hukuk'" Cemiyetinin 
tabii ve hakiki vir devam\ ha
linde, Cumhuriyet halk Partiıi· 
ni, türk tarih ve milletine ve
rerek milli mücadelenin netice
sini ve kurtuluı savaşındaki 
milli birliği partimize mal et
miştir. 

Ebedi Şef, her biri diğerini 
tamamlayıp manalandıran ve 
hepsi birden mütecanis bir bü
tünlük arzeden inkılaplarını bu 
parti adına yapmış ve bu inki
lAplar teşkilitı esasiye kanunile 
diğer kanunlarımızda ve bu ka
nunların tedvinine esaı olan 
Cumhuriyet Halk Partisinin 
Proğramında yazılı olarak ifade 
edilmiştir. Ancak bu inkilip 

hamlelerinden sonradır ki, türk 
milleti ruhunun ve çehresinin 
bütün parlaklığı ile modern bir 
cemiyet halinde medeniyet dün
yasında yerini almıştır. Türk 
milletinin bu günkü müstakil 
v l .. ar ıgının muasır medeniyet 
dünyası içindeki mevki ve kud
reti: bu inkılaplar ve onların 
netıceleri ile ölçülmektedir. 

Bütün şark aleminde ilk ola
~ak vicdanlara hüriyet tanıyan, 

lir tefekkürü bu büyük inşanın 
tem ı· e ı olarak kabul eden Ke· 
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. - ıger ana vası ar a 

lıır ~kte - inkılapçılığı belli baş-
ııar tanımııtır. 

yılD~ Saydam'ın halkevlerinin 
d" '" . önümü münasebetile ver · 
ıgı nutukta inkılapçılık vasfı

mızın izah f ... 1 yolunda tekrar et-
ıgı yiice rn· ı1· Ş f" . 1 .. .. .. ı ı e ımız oo-

nunun •u .. l . .. kl .. k 
• • • y soz erı, tur u 
ıçın ınkıli 1 .. k pçı ıgın hayat ve ha-

d
a fartı olduğunu ne güzel ifa· 
e ediyor: 

b .. Tilrk milletini az zamanda 
Ütük bir medeniyet seviyesine 

yO ıeltmiı, tnrk milletine en kı-
Sonu '2 inci tayfada 
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General Neşli 
Ankarada bir çok yerler.i gezdi. Ve 

şerefine bir ziyafet verildi 
Ankara, 25 - lngiliz istih· misafir general ıerefine Anadolu 

barat dairesi müdür muavini Klübünde bir öğle ziyafeti ver-
general Netli bu sabah muhafız miş ziyafette Milli müdafaa ve· 
alayının tatbikatında hazır bu- kiletı" h ü t G ı ava m ı eşarı ene 
lu!Jmuştur. 

General 13/30 da Jandarma Kurmay bava müıaviri. merkez 
ve Polis enstitülerini ziyaret et- komutanı, İngiliz ıef ar eti Ateıe· 
miştir. militeri ve mihmandarı bulun· 

Genel kurmay istihbarat fU· muştur. General öğleden sonra 
besi müdürü Albay Behaeddin çubuk Barajını %İyaret etmiıtir. 

·-

lngilterenin Filistin 
siyaseti 

Harp halinde lngilizler Akabeden Kı
zıl denize ikinci bir kanal açacaklar 

Londra 25 - iyi haber alan 
mahfiller İngiltere büktimetinin 
Filistin siyaseti, imparatorluğun 
müdafaa silahlarına mUıtenit 
olduğunu beyan etmektedirler. 
Bir harp vukuunda Süveyt ka
nalının muhasarası halinde İn
giltere hükfuneti Kızıl denize 

l 

·-

Akabede nihayet bulmak Ozere 
bir kanal yapmak taıavvurunda
dır. Ayni zamanda Akabe lima .. 
nında bir deniz tayyare ü111l 
meydana getirecektir. 

logiltere h6k(imeti Maan ile 
Akabe arasında bir demiryolu 
inşa edecektir. 

Kont Ciano'nun v ·ar
şova seyahati 

Bu seyahatin hedefi Polonyanın bi
taraflığını temin etmektir 

Varşova, 25 - ltalya Hari· 
ciye nazırı Kont Ciano bugün 
öğle üzeri Varşovaya gelmiş ve 
istasyonda Hariciye nazırı Bek 
ile refikası, Almanya, Macaris· 
tan, Yugoslavya, Çekoslovakya 
elçileri ile hariciye nezareti ~r
kinı tarafından karşılanmıştır. 
Kont Cianonun maiyetinde ka
lemi mahsus müdüründen mada 

onbeş gazetecinin bulunması ha· 

riciye nazırının beş gtınlllk zi

yaretine ltalyanın verdiii ebem· 

miyeti sröstermektedir. 
Bu görüşmede İtalyanın Fran· 

saya yaptığı talebler karşısında 
Polonyanın ittihaz edeceği va· 
ziyet hakkında müzakereye ge

niş yer verilecektir. 
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: Aydın Halkevi Başkanlığından: t 
: .. Ar ~.u~.e~iz tarafından 19 Mayıs 939 Ata- : 
. turk .gunu hır resim sergisi tertip olunmuştur. ~ 
: Sergı karakalem, yağlı boya ve sulu boya ol- ~ 
· mak üzere üç kısımdır. : 

~ 

'. Sergiye kabul olunacak eserler, Jüri heyeti ! 
: tarafı~dan tetkik ve yine bu Jüri heyetince : 
: her uç 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. . . ~ • • •• T" • • • rwı= • • • ..... .-cw ...... ...---.-.. ..... - ..... • • • ....... • • • ... • • .. • ........... 'W' ... ~ 

Merkez Aydın 
Müntehibisani Parti yoklaması yapıldı 

Merkez Aydın müntebibi ıani 
yok:amaıı diin Vali ve Parti 
baıkaoımız 8. Ôzdemir Gilndayıo 
baıkanlığında il, merkez ilçe ve 
bu ilçeye bağlı kamuoyönkurul
ların iştirakile yapılmış ve vili
yetimiz yoklamaları bitirilmiştir. 

Gerek Aydın ve gerek diğer 

H. vekilimiz\ 
B. Şükrü Saraçoğlu 
Belgraddan hare

ket etti 
~~ 

Belgrad 25 - Türkiye bari· 
ciye vekili B. Şükrü Saraçoğlu 

diln akıam Belgraddao hareket 
etmiştir. İstasyonda hariciye 

nazırı Markoviç ile Türkiye 
elçiıi Ali Haydar, Bulgaristanın 

BeJgrad elçisi ve hariciye ne· 
zareti erklnı tarafından uğur-
lanmıştır. a.a. 
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İran Veliahtı 
Kahireye gidiyor 

Tahran 25 - 15 Martta Mı
ıır kralı Ferukun hemşiresi 17 
yaıında prenses F evıiye ile ev• 
lenecek olan f ran veliabtı Meb· 
med Riza peblevi bugün Kah
reye hareket etmiştir. Veliaht 
Bağdatda iki gün kalacak ve 

3 Martta lakenderiyede bulun· 
muş olacaktır. .......... (••· 
Namık Kemal 

pulları 
Posta telgraf ve telefon U· 

mumi müdürlüğünün Namık Ke
malin ölümü münasebetiyle bir 

seri pul çıkarmıya karar verdi· 
ğioi evvelce yazmııttk. 

Umum müdürlük çıkarılacak 
olan bu pulların mibtar ve kıy· 
metlerini tesbit etmiıtir. 
Namık Kemal seriıi pullar 3, 

4, 5, 6, 7, 8 ve 12,5 kuruşluk 

olmak Qzere 6 kımette 100,000 
ıeri basılacaktır, Pulların tize
rinde Namık Kemalin portresi 
bulunacaktır. 

kazalar yoklamalarında, ikinci 
müntehip namzetleri tam bir 

ittifakla tesbit edilmiı, Vilayeti
miz parti teıkilitının birlik ve 

mukabil emniyet ve sevgi duy• 
guları bu vesile ile bir kere 
daha tezahür etmiştir. 

Belediye 
-·-Reisimiz bugün 

Ankaraya gitti 
••• 

Belediye reisimiz B. Etem 
Mendreı Belediyeye ait bazı 
mühim işleri vekaletler neıdinde 
takip ve neticelendirilmesi için 
bu geceki Af yon tren ile Anka· 
raya hareket etmiştir. 

· ~· 

Gizli nüfusların 
tescili 

Usufüne göre yapılmıı olan 
evlenmelerle doğum, ölüm bo• 
şanmalardan kanuni müddet· 
leri içinde nnfuı kntnklerine 
yazdırılmayan vakaların cezasız 
ve pulsuz olarak kütüklere ge· 
çirilmeleri için çıkarılan kanu· 
nun yilrürlilkte bulunduğu müd
det içinde 2.729.980 gizli do
ğum, 1.597.018 gizli ölüm. 
825,676 gizli evlenme vakaları 
niifuı kütüklerine yazılmııtır. 

•••• 

Baraka satılıyor 
Yeni yapılan ceza evi için 

istimlak edilmit bulunan arazi• 
de bulunan barakanın mtizaye
de suretile satılacağı haber a· 
lınmıştır. 

Hava raporu 
Devlet meteoroloji işleri mO-

dürlüiilo den bildirildiğine göre yur• 
dumuz Ruıya tizerindeki yilksek 
tazyikin altında bulunduğudan 
bugün havanın Akdeniz kıyıla
riyle Orta Anadolunun şark 
kııımlarında çok bulutlu ve 
mevzii yağışlı, Egenin cenubun
da az bulutlu, diğer . bölgelerde 
kapalı geçeceği ve rüzgirlann 
şimalden orta kuvvette esecsği 
tahmin edilmektedir: 

lngiliz hükümeti 
F ranko hükümetini tanımak kararında 

Londra, 25 - Salahiyettar 

mahfillerde söylendiğine sıöre 

Başvekil Çemberlayn pazartesi 
günü öğleden sonra ln2ilterenin 
Bergos hilkümetini tanıdığını 
avam kamarasına bildirecektir. 

Amele pı:.rtiıi mebuslarile Libe· 
ral partisi mebuslannın muha· 
!efetine rağmen Çemberlaynın 
Bergoı hükümetinin tanınması 
lehinde büyük bir ekseriyet ka
zanacağı parlamento mahfille· 
rinde söylenmektedir • 



" İnkılciplarımız, vicdanlarımızın en 
aziz varlığıdır. ,, .. 

Ba, tarafı birinci ıahifede 1 
ıa yoldan temiz cemiyet haya
tının feyizli terakki yollarını aç
mış olan inkılaplar, kalp ve vic-
danımızın en aziz varlıklarıdır.,, 

Asırlarca geri kalmış bir ce
mi yeti, modern alemin seviye-
sine eriştirmek gibi muazzam 
ve müşkül bir davayı sırtına 

alan bir parti, yalnız siyasi se
çimlerde milletin reyini kendi 
hesabına k~zanmak içhı kurul
muş bir organizasyondan ibaret 
olarak taazzuv etmiş olsaydı, .. 
elbette tarihi vazifesini yapa
maz; kurtarıcı ve yetiştirici vas
fını ihraz edemezdi. 

Milli, sosyal, kültürel, siyasi 
ve iktisadi hayatının bütün de
rinliklerinde aynı zamanda bü
yilk tesirler ve değişiklikler 
icra etmiş olan inkılaplar yara
tan bir milletin içinde; bütün 
vatandaşları siyasi bir çatı al
tında toplayıp büyük bir sevgi 
bağı ile birbirine bağlamak, iş 
zümrelerinin menfaatlerini bir
biriyle telif ve tanzim etmek, 
vatandaşların biribirine uyan 
siyasi kanaatlerini prensipler 
halinde birleşip olgunlaştırmak 
bir inan halinde aşılamak vazi
felerinden başka, Cumhuriyet 
Halk Partisine, bu inkılaplann 
neticelerini en ücra köşedeki 
vatandaşa kadar maletmek, yeni 
fikirlerin derin manalarının mil
letçe an1aşılıp şuur halinde se-
vilm,sini ve benimsenmesini 
temin etmek mükellefiyetleri de 
düşünüyordu. 

Parti Halkevlerini bundan ye
di yıl önce bu maksatla kurdu, 
münevverler tarihin kendilerine 
yüklemiş olduğu milli ve şerefli 
vazifenin başına çağrıldı. Halk
evleri, Türk vatandaşlarını tek 
tek insanlar halinden çıkarıp 
onları duyuş, görüş ve anlayışta 
birleştiren, milli birlik ve bera· 
berlik hamurunu yoğuran, mile-
letin içindeki istidat ve kabili
yetleri işliyerek, bularak 'onları 
hayatın ve cemiyetin hizmetine 
veren, resmi tahsil dışında geniş 
bir halk terbiyesi organizasyonu 
halini aldı. Dün açılanlarla be
raber sayısı 367 yi bulan bu 
kutlu teşkilatın Türkiye ölçüsün-
de ifade ettiği şenişliği de gör
mek lazımdır. Bu gün, idare 
makanizmamızda tam teşekkllü 
varlık olan kazalarımızın yeku- ' 
nu kadar balkevi açılmış bulu-
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nnyor. Halkevlerinin bu geniş· 
leyişinin, vatanıri imkanları ve bu 
hizmetleri görecek elemanların 
mikdarlariyle ölçülü oluşu da bu 
evlerin ne kadar ciddt esaslar 
üzerinde kurulduğunun da bir 
teminatıdır. 

Bu evlerde çalışmak vazifesi, 
bütün bilgilerini bu milletin ev
ladı olmıya ve bu vatanın' ve
rim ve fedakarlığına borçlu mü
nevverlerindir. 

Vilayetlerde bu kadronun ba
şında memurlar, öğretmenler ve 
tahsil görmüş serbest meslek 
erbabı gelir. Esasen Halkevle
rinde çalışmak şerefini candan 
bir alaka ile paylaşan münev
verleri Başbakanın " Herhangi 
uyanık ve aydın bir insanın, 

yalnız gündelik işini, r,esmi işini 
görmekle vatani ve milli vazi
fesinin bitmiyeceğini iyi bilme
sini, halkevinde çalışmanın bir 
vatanperverlik tezahürü olduğu 
kadar, münevverlik vazifesi de 
olduğunu · hatırlamasını isterim,, 
söz1eri elbette çok teşvik ede
cektir. 

" lletliyen medeniyet alemi 
içinde Türkiye, ancak yurtdaş
ların kafasına, vicdanına, ener
jisine, hüriyet ve inkişaf imkan
ları veren bir inkilap zihniyeti 
ve neticeleri sayesinde hakiki 
ve yüksek mevkiini bu1acakhr.,, 
Veciz,si ile Dr. Saydam, yal
nız kültürel çalışmalarımızda de
ğil, bütün hayat branşlarında 

Milli Şefimiz lnönünün yüce 
rehberliği altında inkişaf eden 
ve vatandaşları saye ve yurda 
hizmete kuvetli ihtiraslarla bağ
lıyan yeni hamleler devrinin 
şiarmı ifade etmiş oldu. 

"... Hem yaptığımız inkilap
ları göz bebeğimiz gibi daima 
koruyacağız. hem de türk cemi-
yetini medeniyette en yüksek 
seviyeye erdirmek içio, gerekir-
se başka inılapları da yapmak
ta tereddüt etmiyeceğiz!,, sözü 
inkilaplarını büyük fedakarlık

larla başarmış ve onun prensip· 
!erini olgunlaştırmış ve devlet 
hayatında tedriç ve tekamül 
prensiplerine boynunu kaptır
mamıya azmetmiş olan bir mil
letin evlatları arasında çok en· 
gin bir akis, çok derin bir şevk 
uyandırmış bulunuyor. 

YAZAN: ic ic 

• 1 Bakır Madalyon 1 • 

Bana verdikleri bütün maddi 
varlıkları hatta hürriyetimi · de 
alsınlar. Fakat seni yalnız seni 
bana bıraksınlar. Eğer seni ·de 
kaybedersem yaşıyamam. ISü
rükliyemem bu hayat paçavra· 
sını daha fazla. Hem Şükran 
biraz izam etmiş her halde. Öy
le zannettiğim kadar üzülmedim 
Bu gün hastahanenin de ziyaTet 
günü. Ortadaki yegane .müşki
latta o. Hatta bu yüzden sizin
le daha fazla kalamıyacağım. 

Hemen beş on dakika konuşup 
gitmek meburiyetindeyim. Bana 
hak verirsin değilmi Ahmet?. 

Orada şefkate ve bakıma 

muhtaç bir çok zavallılar var. 

Büyük Hikaye -

Sana nasılsın iyimisin diye sor
mıyacağım. Çünki iyi olman 
lazım. İyi olma·u istiyoruz. O · 
muzuma hafif, hafif . vuruyor. 
Kendine · acımıyabilirsin belki. 
Fakat unutmaki Ahmet yalnız 
değilsin hayatta. Seni düşünen, 
seni her şeye tercih eden birisi 
var Ahmet. Onu sen de düşün
meğe mecbarsun. Şükranı gös
teriyor: Bak Ahmet diyor. Bu
nu düşüneceksin onun için ölü
mü nasıl küçük gördünse ıçın

de bulunduğu üzüntüleri de kü
çük göreceksin. Konuşacak bir 
çok şeyleriniz olabilir. Benigıde 
vaktım geldi. Bir daha sefere 
seni daha iyi, daha sıhhatli gö-

Avcılarımız 
Karahayıta gitti 

Halkevimize bağlı avcılar ku
lübumüz, . Karahayıt ve kozalaklı 
mıntakalarında en az elli kişi
lik bir domuz sürek avı tertip 
etmek üzere bugün kamyonlarla 
Karabayıta haraket etmişlerdir 

Sürek Karahayıt - Kozalaklı
sıralılar istikametinde yapılacak
tır. 

Avcılanmız bu süreğe 14 saat 
devamlı şekilde iştirak etmek 
icin tam tcchizatlariyle · yola 
çıkmış bulunmaktadır. 

··~ ......... 

Hayvan vergisi 
yoklamasına 
başlanıyor 

Hayvanlar vergisi ıçın me\·
cud ve hayvanların yoklamasına 
yakında başlanacaktır. Yoklama 
def terleri 15 marta kadar vila
yet makatnına verilmiş olacak
tır. 

Bu ıenekj . verginin · hayvan 
mikdarının artış nespeti dolayı-
siyle mühi~ bir gelir temin e· 
deceği anlaşılmaktadır. 

Geçen yıl hayvan yoklamasın
da mmtakamızda 23608 koyun, 
16638 keçi, 55 tiftik, 1619 deve 
2415 manda, 14400 öküz, 26577 
inek adedine · nazaran bu mik
darların bu yıl ki yoklamada 
1/3 nispetile artmış bulunması 

ihtimal dahilindedir. 
_....,•.>()CM-C ··-

Hayvan kaçakçılığı 
gittikçe azalıyor 

Hüliumetimizin . aldığı ted
bir halk köy muhtarlarımızın 

gösterdikleri shasasiyetle son 
yıllar da hayvan kaçakçılığı 
asgari hadde düşmöş bulunmak
tadır. 

Köylerinde kaçak hayvan 
çıkmıyan köy muhtarlarına her 
seneki kanuni nisbet dairesin
de verilmesi lazım gelen ikra· 
miyeler bu yıl da mal sandığın
ca tamamen verilmiş bulunmak· 

tadır. 

recegım. Bana müsaade edin. 
hoşca kal şimdilik Ahmet. 

Çıkıyor. Konuşamıyorum. Ko
nuşamıyoruz. Söylenecek bir 
çok şeylerimiz olduğu halde. 
Nihayet o yırtıyor h .. vanın dur
gunluğunu. 

- Ahmetciğim diyor. Kurtu· 
lacaksın. Buna emin ol. Ben 
her şeyi imkan dahilinde hazır
ladım. Ben oradan, o çamur 
yuv J sıodan çıktım artık. Küçü-
cük bir odam var şimdi. Orası
nı ne güzel süsledim görsen Ah 
met!. Kendim çalışıyorum. Yan
lış anlama Ahmet. Bir kadının 
yapabileceği en dürüst işleri 
yapıyorum. Dikiş dikiyorum. 
nakış işliyorum. Ne kadar zevk· 
li bilsen Ahmet!. İnsanın terte
miz bir kazancı olunca hayatı 
daha emniyetle karşılıyor. Seni 
o kadar özliyorumki Ahmet. Bir 
defa kurtulsan. Ondan sonra 
üzüntüler bizden uzaklaşacak. 

FİLİSTİNE 
Sevk edilecek kasaplık 

hayvalar hakkında 
Alınan malumata göre. Filis

tine seykedilek olan kasaplık 

hayvanların tabi olacağı sıhhi 

ve umumi şartlara dair filistin 
yüksek komiserliğinin çıkarmış 
olduğu talimatnamenin bir sureti 
veteriner umum müdürlüğünden 
vilayetimize gelmiş bulunmak
tadır. 

Hummai kulai dolayısiyla Tür
kiyeye dahil olmak üzere diğer 

Çekirge mücade
lesine başlanıyor 

Çekirgelerle mücadele husu
sunda ziraat vekaleti ziraat iş· 
leri müdürlüğünden şehrimiz 

ziraat dairesine gelen bir emir· 
de kış mücadelesinin şimdilik 

mükelleflere yaptırılması ve 
bilihara vaki olacak sürfe mü

cadelesinde vekaletçe tahsisat 
ve malzeme gönderilecegi bil· 
dirilmektedir. 
. Ziraat dairemiz emrin iktiza
larını ifaya hazırlanmaktadır. 

Mücadelenin fasılasız devam 
etmesi aksi takdirde mücadele
nin inkitaı neticesinde sinekle· 
rin yayılması ihtimali olduğu 
mevzu bahistir. 

• 

Irak hükumetinin bir isteği 
Irak hükümeti, Bağdat elçi

liğimize müracaat ederek cum-
huriyet hükümetinin vilayetler 
idaresi teşkilatı ve idaresi hak-
kındaki mevzuatının toplu bir 
-halde gönderilmesinin teminini 
istemiştir. Irak hükümetinin is
temiş olduğu vilayetler idaresi
ne ait bütün mevzuat elçiliği

miz vasıtasiyle lraka gönderil
mektedir. 

Her şeyi, maziyi onun karan
lıklarını unutacağız. Yeni bir 
yarın için yaşıyacağız. Kızların 
hepsi çok iyi ifade verdiler .• 
Her şeyi olduğu gibi söylediler. 
Fakat Ahmet sen çok bedbin
sin. Müdafaa etmiyorsun kendi
ni; Her şeyi oluruna bıraktın. 
Sevmiyorsun Ahmet beni. Bel
ki de af edemiyorsun. Unuta
mıyorsun mazimi. Ne yapayım 
Ahmet. Bu öyle kötü bir lekeki 
silinmesine imkan yok. Ancak 
ölüm unutturabilir bunu. ister
misin Ahmet bu acıyı sana u-
nutturabilmek için öleyim?. Ra
zı olursan ben de ölüme yalnız 
senin için seve seve atılacağım. 
Yanına yaklaştım. Parmak· 

larımı kabarık siyah saçları 
arasında dolaıtırıyorum. Nemli 
gözleri gözlerime dikiliyor: 

- Neler söyliyorsun Şükran?. 
Diyorum. Bana kuvvet veren, 
benim için yaşa Ahmet diyen 

bazı memleketlerden Filistine 
sevkedilecek kasaplık hayvan" 
lar hakkında alAkadarların bu 
talimatname ahkamına dikkat 
ve riayet etmelerinin kateyell 
icap etmekte olduğu ve bu ta" 
limatın alakadarlara duyrulması 
için lazımgelen tedbirlere baf 
vurulması ziraat vekiletindeo 
şehrimiz veteriner müdürlüğüne 
bildirilmekte olduğu öğrenilmiştir• 

Zeytinlerde .sinek 
görülüyor 

Zeytin ağaçlarımıza, depolar 
daki zeytinlere ve sair küme 
halindeki zeytinlerimize ~ô 10 
nisbetinde zeytin sineği musal" 
lat olduğu görülmüştür. 

Ziraat dairesi bunlarla da 
mücadele için Ziraat vekaletin" 
den müsaade istemiş ve müca" 
dele aylannı tesbit etmeğe baş" 
lamıştır. 

Mücadelenin Mayıs . ve Hazi"' 
ran aylarına tesadüf edeceii 
öğrenilmektedir. 
~~~~~~~~~~~~--___.. 

ıı 
ZABITA 

HABERLERi 

Sarhoşluk 

:ı 

Sokakta rezalet çıkaracak 
derecede serhoş olduğu görüleP 
Ortaklar köyünden Tahir oğh' 
Şükrü kayanın üzeri aranması 
neticesinde bir de tabanca çık· 
tığından yakalanmıştır. 

§ Eski avukatlardan oluP 
rezalet çıkaracak kadar ıerbof 
olduğu görülen Halil oğlu MU
nir Akay, poils devriye me01U" 
ru tarafından euine götürülme1' 
istenmiş ise de polise hakaret 
ettiğinden dolayı adliyeye 'le" 
rilmiştir. 

sen, nıçın bu kadar bedbinsin ?. 
Sevgimden şüphe etmen bil~ 

benim için bir işkencedir.. seo• 
her şeyden fazla seviyoruo>· 
inandığım. taptığım yegane .,,r 
lıksın hayatta Şükran. Eğer 
mazı unutulamıyorsa bund•"' 
bu ezeli kirin sevgimiz üzeı:inde 
siyah bir bulut olarak kaloı•" 
sından ne sen, ne de ben oıe" 
sul tutulamayız. Bu lekeyi se" 

nin genç alnına paslı bir oı•"' 
dalyon gibi takanlar utansıl1• 
Seni düşüren tali ve hakikat 
utansın. 

Gencim, gençsin. Yaşay;c,1' 
daha bir çok yıllarımız var· 

Dün tekrar ele geçilmesi imkiP; 
ıız bir kayıptır belki. fak• 
yarın. O daima bizimdir. O d•~ 
ima bizimdir. Onu iyi geçirJJ>e 
bizim elimizdedir Şükran. se· 

"ıı· ninle buralardan uzaklaşac•g 
- Sonu uar -
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Bursaya kadar 
- t-- . 

-7-
O. Becerik 

Bahkf'sirden bütün yerler iş• 
gal edilmiş bir halde ayrı· 
lan otobusümüz, şehir dışın· 
da birdenbire durdu. İki ki
ıilik yerlere üçer kişi sıkıştırıl· 
mak, aralıklara istif edilmek su
retiyle, belediye hududu dışında 
bekliyen 7-8 yolcuyu daha ala· 
rak yola düzüldük. 

Demek oluyorki bu dert her 
yerde var •. Fakat kabahat hiç 
bir zaman şoför ve patronda 
değil, bile bile bu zahmete ve 
eziyete katlananlarda .. 

Şehirden bir kilometre uza· 
ğa kadar elinde çantası, sırtın· 
da heğbesi yürüyen, orada bir 
ıaat yağmur altında otobüs 
bekliyen bu adamların bu fe
dakarlığına mukabil maddi bir 
istifadeleri de olmuyor. Her du· 
rakta, her yolcu inişinde bil
hassa dikkat ettim, bunlar da 
diğer müşteriler kadar ücret 
ödüyorlar. 

Umumileşen bu otobüs ni
zamsızlığının önünü almak için 
motosikletli seyyar devriyeleri 
yol boyunca kontrola çıkarmak· 
tan başka çare yok. 

Balikesir • Susırlık • Bandırma 
yolu 7 • 8 yıl önce bıraktığım 
vaziyette duruyor. Tamir için 
şosanın iki tarafına yığılan taş
lar, zamanla dağılmış.. Çanak· 
kale yolunu yapan, Edremit, 
Bürhaniye yollarını tamamlıyan 
Balıkesir vilayetinin bu yıl da bu 
yola başlıyacağını şoför müjde· 
liyor. 

Bu yolda harap olan kam· 
yonlarla eriyen milli servetin 
korunması bakımından bu müj
deye şoförden çok ben sevin· 
dim. 

İki tarafı zümrüd vadilerle 
ıüslü şosanın çokurlarına bata 
çıka ilerliyoruz. Sıksık yaylı 
Bursa arabaları. kamyon, kam· 
yonet otobüsle karşılaşıyoruz. 
yaya pek az görünüyor, yüklü 
hayvan hiç görmiyoruz, Tektük 
dört tekerleki öküz arabeları da 
eksik değil.. Ara sıra rastladı
ğımız köyler, umumiyetle mamur. 
Toprak örtülü ev yok. bütün 
köyler kiremitle kapanmış ev

lerle kurulmuş. Köylünün giyimi 
temiz ve yeni .. Refah ve ondan 
gelen neşesi pek mütebariz ... 

Susurluk yakınındaki madene 
Yaklaşırken bisikletli hÖy deli· 
kanlıları görünmeğe başladı. 
kunlar madende çalışan amele
lermiş. 

Yarım saat kadar kaldığımız 
~~sır lık kasabası da hiç de
~~'memiş .. Yeni yapılan karakol 
ınasından çarşı ortasına yaptı· 

rılan a , h l k . b• srı a adan baş a yenı 
ır Yapı yok .. 

~usırlıktau sonra Bandırma 
yo Undan l h . t• K ayrı ınca cum urıye ın 

ermeati .. . w 

mua çayı uzerıne kurdugu 
zzanı bir b t k" .. .. tikten e on opruyu geç-

yadigarlsonra, eski devirl~rin 
arı har h k" .. 

ler dünle bu .. a~ a şap opr~-
ne .1 &unun mukayesesı-

yetlve~ı .e olmak için mevcudi
erını muhaf 

la 'b· azaya çalışıyor
r gı ı sırıtıyorlar K " .. d". 

l . . . opru o 
şeme crmı mubafaz . . t 
1 k l a ıçın uza ı· 

l
akn a asların Üzeriı:ıden 3 ton· 
u ot b" ·· 
• 0 usu geçirmek cidden 

hır maharet .. 

Balıkesir hududundan Bursa 

AYDIN 

Paris Mektupları : 

Paris Operasında 
Bir Gece 

Karşı galeride kırmızı altın 
sarısı sırmalı elbiseleriyle davet
lilere askeri marş dinleten mü· 
zika takımı... Pariste bulunan 
pek çok türk vatandaşlarımızda 
bu gecenin zevkinden mahrum 
kalmak istememişler, batta bir 
aralık resmi ve göz alıcı üni· 
formalariyle bir Türk erkanı· 
harbinin salona doğru :ilerledi .. 
ğini gördüm... Saat 10,5 ğa 
yaklaşıyor, son muvasalat eden· 
ler aceleyle yukarı çıkıp yer 
bulmağa çalışıyorlar... Bir an 
hafif bir fısıltı bütün galerileri 
dolaştı, müzikalar faaliyette ... 
geniş kapı açılıyor ve reisicum
hur general ve yüksek rütbeli 
zabitlerle birlikte yavaş yavaş 
sağa sola tatlı tatlı tebessümler 
göndererek ilerliyor. 

2-
Talat Kulag 

koşuyorlar, kor~unç bir gürül· 
tü ve bir şimşek .. 

Perde ağır ağır inerken göz
ler hali o sahneyi arar gibi 
hep bir yere takıldı. Salon ay
dınlanıyor ve hakiki dekor bü· 
tün güzellğiyle tekrar gözükü· 
yor. Bir an, her kes ayakta .. 
Reisi cumhur seyircileri selam· 

ladıktan sonra yine geldiği gibi 
bin türlü üniforma ve tuvalet 
arasından geçerek otomobiline 
giriyor. 

Yarım saat evvel bir tiyatro 
halinde bulunan büyük salon, 
koltuklarının üstü örtülü sah· 
neye birleştirilerek geniş bir 
dans salon haline getiriliyor. 
Cazlar nefis tangolarını dinle· 

tiyor ve çiftlerde yaldızlı baca
lardan seyreden ihtiyar tuvalet• 
lilerin nazar ve gıbtaları ara· 
sında daosediyorlar, şampanya· 
lar içiliyor, kahkahrlar çınlıyor. 
Sabahın saat altısına kadar 
opera binası yerinden oynarca· 
stna neşeyle taşıyor. 

Dünyanın en güzel şehrinin 
en güzel gecelerinden biri de bu 
oldu. 

Karapınar 
Halkevi halkın sevinçle

riyle açıldı 
Karapınar ( Hususi) - Yeni 

Halkevimiz, halkımızın coşkun 

tezahürleriyle açıldı. 
İlk okul salonunda toplanan 

büyük bir kalabalık önünde 
prog-rama saat tam 15 te istik
lal marşile başlandı. lstiklll 
marşını müteakip başöğretmen 
Kemal Özer tafından halk ev· 
lerinin sosyal ve kmtürel rol· 
leri izah edildi. • 

Kemal Özeri müteakiben ilçe 
yönkurul üyelerinden Mustafa 
Güven de ayni mevzu etrafında 
halka, halkevlerinin faydalarını 
ve medeni memleketler için bu 
nevi kültür kurullarına bissedi· 
len ihtiyacı tebarµz ettirdi. 

Törenden sonra Milli Şef 
ismet İnönüne, Baş vekil 
Refik Saydama, Parti genel sek-
reteri Fikri Tuzere tazim tel
grafları çekildi. 

Toplanan kamunyön kurulu 
. belediye reisi Yusuf Salahaddin 
Eğribozu Halkevi başkanlığına 
ıeçti. 

--t•>OO<•-

İki yıla mahkum 
oldu 

Karısı Hatiçe Avcuyu döver
ken gözünü kör etmekten suçlu 
Çine Soğukoluk köyünden Meh· 
met Avcu ağır cezadaki son 
duruşmasında 2 sene 3 gün 
hapse mahkum olmuştur. 

Salam vaziyetine geçen üni· 
formalı askerlerin havada par
hyan kılıçları arasından geçe· 
rek riyaseticumhur locasına gi
riyor... Arkasında, kollarında 
bayanlariyle reısı cumhuru 
takip eden generC\ller, mebus
lar ve senatörler ayrı ayrı lo
calarında yerleşiyorlar.. Büyük 
salondaki revüyü görmek için 
kapılara koşan yüzlerce tuvaletli 
kadın, erkek girmek imkanını 
bulamayınca Parisin en iyi sekiz 
orkestrasl bulunan diğer sekiz 
salona dağılıyorlar. 

RADYO 
Büyük salona girince gözler 

sannt ve estetik zevkinin inceliği 
kar~ı!'ında adeta parlıyor. 

Geniş salonun etrafınde 4 kat 
tavana kadar yüksek muhteşem 
yaldızlı localar .. 

Ön koltuklarda elleri dürbün
lü, tuvaletli bayanlanlar, tavan
da salona yık yağdırcln koca
man avizeler. Üç taraf üzerin· 
de bir daire şeklinde yükselen 
locaların ortasında reisicumhu
run ki fevkalade bir manzara 
arzediyor. Perdenin açılmasını 
bekliyen seyircilerin bütün göz
leri locada. Vakit geldi, salon 
~ararıyor ve perde ağır ağır 
iki yandan yükseliyor. İşte el 

ve zeka sanatının bir sahneye 
sığdırdığı muhteşem dekor. U
zaktan mavi semaya doğru be
yaz bulutlar yüseliyor, hafif bir 
duman bir şimşek. Bevaz tülle
re bürünmüş yüze yakın genç 
kız ayaklarında miiziği canlan
dırarak dönüyörlar dans ediyor· 
lar ... Orkestranın tonuna ken
dilerini bırakıp sıçrıyorlar .. 

Suni rüzgarın hafif fısıltısı ve 
yüz genç baletin ince ve kıvrak 
sesleri, uçuşan beyaz tüllerin 
arasında kıvranan bu sanatkar 
vücutlarda dans tekniğinin in· 
celiğini teşhir ediyor.. Müzik 
hafifliyor, dansözler jestlerini 
hafifleterek uzaklaşıyorlar, ar
kada yükselen bulutlara doğru 

sınırına çok harap bir köprüyü 
geçerek 2'irdik .. Yolun da tamir 
edilmiş ve tamirine devam edi
len yerler müstesna, bilhassa 
Mustafa Kemalpaşaya kadar 
olan kısmı o kadar ha-
rap olmuş ki, otobüs 5-10 kilo
metre süratle gidiyor. 

26/2/339 PAZAR: 
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 Program. 
12.35 Müzik (Küçük orkestra) 
13.00 Memleket saat ıayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik. 
13.50 14.30 Türk müziği. Ça

lanlar : Vecihe, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. Okuyan: Necmi 
Rıza. 1 - Salim beyin hicaz 
peşrevi. 2 - Her zabmı ciğer
zuze Asım bey. 3 - Şevki bey 
Demem cana. 4 - Ruşen Kam 
Kemençe taksimi. 5 - Hacı 
Arif - Benim halim firakınla. 
6 - Bimen • Yıllar ne çabuk. 
7 - Saz semaisi, 

17.30 Proğram 
17.35 Müzik (Pazar çayı) 
18.15 Konuşma (Cocuk saatı) 
18.45 Müzik (pezar çayı devam) 
19.15 Türk müziği ( fasıl he-

yeti • Uşşak faslı) 
Tahsin Karakuş ve Safiye 

Tokayın iştirakile 
Çalanlar: Hakkı De~man, Eş: 

ref Kadri, Hasan Gur, Basrı 
Üfler, Hamdı Tokay. 

20.00 Ajans, , meteoroloji ha-
berleri. 

20.15 Türk müzği 
21.00 Memleket saat ayarı 
21.00 Müzik (Neşeli plaklar) 
21.10 Müzik (Riyaseti cumhur 

bandosu - Şef : İhsan Künçer) 
22,00 Anadolu ajansı ( spor 

servisi ). 
22.10 Müzik ( Cazband. Pl.) 
22.45. 23 Son ajans haberle

leri ve yarınki proğram.~ 
2712/39 PAZARTESİ 

12.30 Program.; 

12.35 Turk Müziği - Pl. 
13,00 memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik ( Neşeli plaklar) 
13.45.14 Konuşma ( Kadın 

ıaati). 
18.30 Proğram 
18.35 Konuşma (Cevat Mem· 

duh - Keman tarihi ve teka
mülü ) plaklarla misaller. 

19.00 Konuşma ( Doktorun 
saati.) 

19.15 Türk müziği. 
Fasıl heyeti ( Hicazkar faslı). 

Çelal Tokses, Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, Ham
di Tokay, Basri Üfler. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha-
berleri, ziraat borsası (fiyat). 

20.15 Türk müziği. 
21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvilat, kam

biyo - nukut borsası ( fiyat ). 
21.30 Müzik (Küçük orkestra) 
22.30 Müı ik ( Opera aryaları 

Pl. ) 
23.00 Müzik ( Cazband - Pl ) 
23.45 24 Son ajans habeı leri 

Aydın vakıflar idare
sinden 

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

İhalesi 6/3/39 Pazartesi 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 idn-
resin müracaatları. 

1137 17 19 25 27 

ıan 
Vilayet Daimi 
Encün1enh.1den : 

YOZ 9 

979 lira 20 kuruş keşif ,he• 
delli Çine - Muğla y'olunun 
64 + 000-64 + 600 kilometrele· 
ri arasında yapılacak kaldırım 
inşa tı açık eksiltmeye konul• 
muştur. 

Eksiltme 13/3/939 Pazartesi 
günü saat 15 te Vil4yet Daimi 
Encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif ve şartname 
Nafıa müdürlüğünde görülebi
lir. 

Muakat teminat 73 lira 44 
kuruştur. 

İsteklilerin Aydın vilayetin· 
den bu iş için alacakları ehliyet 
yesikası, muvakkat teminatları 
ve ticaret odası vesikalariyle 
birlikte yukımda yazılı gün ve 
saatte vilayet daimi encümenine 
gelmeleri ilan .olur. 

25 27 1 3 1153 

Aydın Askeri Satınalma 
komisyonundan : 

1 - Aydında ciheti askeri· 
yenin göstereceği beş mahalde 
ayni keşif ve fenni şart!1ame, 
resim ve planda ve her bınanın 
bedeli keşfi 1931 lira 43 kuru§ 
olmak üzere beşta,ne bina yap• 
tırılacaktır. 

2 - İsteklilere ya toptan ve 
yahut teker teker de ihale ya· 
pılabilir. 

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

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

4 - Teker teker teklif ha· 
tinde: 

B. Bir b
0

inanın keşif bedeli 
1931 lira 43 kuruş olup ilk te· 
minatı 144 lira 86 kuruştur. 
Bu takdirde ihale açık eksilt· 
me usulile yapılacaktır. 

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

6 - Bunlara ait ke,if fenni 
şartname resim ve plan Afyon, 
İzmir, Bornova Aydında aakeri 
satın alma komisyoularında 
mevcut olup i ı: tekliler tarafın
dan miir acaat vukuunda göste
rilebilir. 

7 - İ tekliler 2490 sayılı 
karıunun 2,3 üocü maddelerinde 
ya zılı ves=kala rı ibraz etmeğe 
mecburdur! ar. 

8 - Heyeti umumiyesiue iş
tirak etmek istiyen talipler 5 
inci maddede bildirilen gün ve 
saatinden bir saat eveline kadar 
teklif ve teminat makbuzlarını 
mnkbuz karşılığı adı geçen ko-
misyona vermiş olmalıdırlar. 

9 - Teker teker istekl ısi o
lanlar bildirilen gün ve saa tın· 
aa teminatlariyle birlikte İzmir, 
Bornova askeri satın alma ko-

. mi~youuna gelmeleri, 
(1150) 25 27 1 4 

• 

Abone şeraiti ........ . 
:········ i i Yıllığ ı her yer için 6 lira. f 
i Altı , aylığı 3 liradır. ! 
~ (dare yeri: Aydında C. H. ~ 
l P. Bnsımevi . i 
i gazeteye ait yazılar için ! 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilan- r 
: l ıır için idare müdürlüğüne ! 
~ 'tlÜr acaat edilmelidir. ; 
! .............................................. . 

• 
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Sümer Bank 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden: 

Pamuk ipliği satışı: 
v · 8 r:- b .k 1 . 12 No Paketi 415 kuruş 
n..agserı ez ra rı ası ma ı, 

16 48 " ,, o " 
Nazilli Basma Fabriksı ,, 24 ,, ,, 580 ,, 
Freili Bez Fabrikası ,, 24 ,, ,, 580 ,, 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında : 
10 balyalık siparişler için ,, ,, 575 ,, 
15 ,, ,, ,, " " 570 " 
25 ,, ,, ,, " " 565 " 
50 ,, ,, ,, ,, " 560 " 

Fiatlarla fabrikada teslim şartiyle satılmaktadır. İplik 
müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi 
verecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara 
yarayabilecek ·pamuk ipliği müstebliklarinin de ihtiyaçlarını 
gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebile-
cekleri ilin olunur. 1120 
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Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

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

Palas oteli altına nakledilmiştir. i 
İstanbul - Ankara - lzmirde münteşir bütün kitap, mecmua 

4J ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
kitap, mecmua ve gazete nüshalan en çok bir hafta için
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe
ıitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 

1098 
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! Doktor Şevket Kırbaş ! 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ! 
• entani hastalıklar mütehassısı • • • + Muayenehanemi Nazilli köprüsü karıısındaki tapucu + 
+ Süleymamn hanesine naklettim. J. 
• hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve + 
: öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, ~] 
+ kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilah icra !1 
+ eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- +l 
t] toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) j•l 
~~."8~·····················"1 

ilin 
Aydın vilayet Daimi 

encümeninden 
1 - Aydan 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 Nazilliye 450 kilosu Sö-
keye ve 740 kilosuda Aydın 
aygır deposuna teslim edilecek
tir. 

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

l140 18, 20, 25, 27 
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ilin 
Aydın Vilayeti daimi 
Encümeninden: 

Armutlu Mendres geçidinde 
yaptırılacak kayık. 

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

2 - inşaat müddeti kırk gün
dür. 

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

4 - Muvakkat teminat ak-
çası 44 liradır. · 

5 - İlan ücreti Delliliye ve 
konturat masrafı müşteriye ait
tir. 

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

(1126) 15 20 25 27 

imtiyaz anhibl ve Umumt Neıriyat 
MGdürü : Etem Mendreıo • 

Baaıldığ'ı yer 
C H P Baaııanl 

AYDIN SAYI ı 46$ 

MEHMET GÜRER 
TECiM EVi 

AYDIN - DEMIRYOLU CADDESi >a 32/2 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 
çeşitleri her marka Gramofon ve en ~on çıkan plaklar, iğneleri 
bilfımum 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. 

MARKON/ radyo 1939 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. l 12 ay veresiye satış en 

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 

.. 


