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ş::;~!1~~::;::~~=S·jingiltere Hariciye Nazırı . Mebus 
_ 1 _ intihabı hazırlıkları 

Geçenlerde kulaiım~- :~;:~~~- Bir harbin neticesinin vehame-
lardı , şehircilik müteha111sı ge .. 

devam ediyor 
~-

tirilm~ işi suya dDtmOı, ÇUnkO tı•nden bahsederek her mesele B~ledıye meclisi taraftar dejil- • 

Mebuı iı ı tibabına esas olmak 

llzere vilayetin her tara• 
fında baılanmış olan baıırhklar 
faaliyetle devam etmektedir. 

mııl • 

Belediye encümeninin bu te- nın konferanslarla hallı• mu•• m• şebboınntı hoı g&rmiyen aıllar 
bulunabileceğini ummu.J orduk. 

d Çokluğun, (zararın nereain· kün olacag" ını so·· yledı· 
•n dönftlse kirdır.) Pirensibi 

taraf tarı olduğuna da lcaniydik. 

Bayram olmasına ve re.mi 
dairelerin tatil bulunmaaını 

rağmen gerek mahalle milmea 
ıillcri ve gerekse belediy me 

Bu havadisi yerinden öğren· 
mele kararını verdim. Beledi
yeye gittim. Reisin, ıebircilik 
miltabaasııile çıktığını öirenin· 
ce, hayretle ayrıldım. 

So.n~a 6ğrendim; Belediye 
meclıaınde, mliteha11ıs getirme 
liizunıunu liyık olduğu ehemmi· 
yet ve müstaceliyetle tellkki 

morları aldıkları talimat daire 
Londra. 4 ( A. A.) - lngiliz Harbın önüııe geçmek için geçeceğini ümit etmektedir. ıinde ıehrin mevcut nnfu•unu 

hariciye nazırı Lord Halifaks beterin ilCtidarı dahilinde olan Bu bizim de çok aziz olan bir tespit işile uğraımıılar ve dU11 
saylediği bir nutulta fÖyle de- her ıey yapmek çok doğru bir arzumuzdur. Fakat dünya mü· esas defterleri tamamen hazır 
miıtir: hareket olur. Fakat İngiliz mil- ıeJlAh bir kamp haline geldikçe lanmıştır. 

" Bizim için ecnebi devletlerle leti mOaellib bir ihtillfa girmek her keı için milıkillat mevcud Belediye yazı işleri memurla• 
ticari milnaaebetlerimizi dilzelt- mecburiyetinde krldığı takdirde olacaktır. rı da dün akıama kadar daire-
mekten ve Amerika ile ticaret bu ihtilafın her keı için ne ola· . Beynelmilel bir konferansla lerinde çalışarak esas defterle• 
anlaımaıı imzalemaktan daha cağına bir an 1Uphe etmem. haledilmiyecek_ Beynelmilel hiç bir rinin noksanlarıoı tamamlamıt• 

etmeyen de yok deiilmiı. 
•. Fakat rejimin, baı ıehirden 
ıtıbaren bUtUn tehirleri hattl 
belediyesi olan ka1aba ve kay
lerin bile, ilmi, ııbhi, içtimai 
!ktiaadt esaslara dayanılarak 
!mar P~ojeleri yapıldıktan ıonra 

miihim bir ıey olamaz. Hitler; uzun bir ıulb devreıi mesele yoktur. 1 lardır. Dün akıama kadar Ay· 
- dın merkez kazasına bağb na• 

1 h b d • • ı , • 1 hiyelerin ve Aydın civanndald spanya ar 1 evam ıngı terenın köylerin esas defterleri heyeti 

1 

teftişiyeye tevdi edilmek llzere 

ed 1• yo 980 
vilayet makamına gelmiştir. r Amerikadan satın Öğrendiğimize göre vilayet, 

.., ! defterleri bugün hayeti teftişi· 
~Jd\'1'1 +~vv~-rF'lP-r ı ,.~··~ ... , ....... 611,.11~ı'-Jwltlİ •·hı.iv• ~- Kıın;.rıne şı 1 

-
~üdafa~ya Çalışıyorlar 

ramlı imar ."e- inta liareketıcl'lni 
baılanmaaı Pirenıibini en yllk
ıek aallhiyetle tatbik mevkimde 
bulunan cumhuriyet valisi, Na· 
faa Veklletine baı vurmuf, Ay· 
dın şehriyle olan yllksek alaka· 
ıını ve kıymitli teveccllhlerini 
asla esirgemeyen 11yın Nafia 
Vekilimiz Ali Çetinkaya, Aydı· 
nın bu dileğile de bizzat allka
lanarak Vekiletin ıehir müte· 
ha1111larından ylikse mlibendiı 
Hilmi Baykah Aydına gönder

Madrit 4 - Neıredilen millt 
müdafaa neıtretinin tebliğinde 

tevliler tarafından itg•l edildi · 
ği ve merkez cephesinde Mad \ 
ridin merkez mahalleıinin müs 

Nevyork 4 (A.A.) - lngilte· . .->~~-h • • 
re bükümeti tarafından_ Am:ri· 1 Romanya ancıye 
kan fabrikaların• sipar•ı ed~t~n rı Bükreşe 
200 b mbarduman tayyareıının nazı Katalonya cepbeıinde ve bntnn 

bölgelerde muharebenin şiddetle tevliler tarafından ~o~bard~~n 
edilerek bir çok sıvıl abalının birine; kısmı evvelce sevkedil· döndü 

devam ettiği ve cumhuriyetçile 
rin mukavemetine rap.en ıahil 
bölge1inde bazı hatlanu mns 

almeaine sebt:biyet verildiii bil 
dirilmektedir. a.a. 

miş ve ikinci kıımtda bu gün _.. ~ 
se•kedilmek nzere vapura ytlk · Bükreı 3 ( A. A. ) - Bel 
letilmiştir. - ....... - \1 gradta bulunan Romaay• laari 

miı .. 
Sekiz yıllık gazateci hayatı· 

mızda bir çok iılerdek atlamıı 
olmamız tabiidir, Fakat bu atla
yııımız cidden bir rekordur. Bu· 
nu telifi için burada bulundutu 
m6ddet zarfında mütabaa1111n 

peıinde koıtuk, durduk .. Fakat 
bu defa da mukni mukabelelerle 
mütehassıs bizi ıusturdu. 

Nihayet belediye mecliJi iza· 
larına harita llzerinde verdiii 
izahata not almak suretile bu 

iti bu ıütünlarda teşrih etmek 
faraabnı bulmuı oluyoruz. 

Şehir imar planlannın en iyi 
tarafı, vekiletin taatikile te· 
kemmiU ettikten sonra, tatbik 
aahasında biç bir tadile imkin 
bırakmaması ve ıahıi görüş ve 
içtihat kapılarını betonla ör
mesidir. 

Bunun, tehirlerin imarında 
nekadar mühim bir nokta oldu
ğunu, olmuı bir vaka ile teıbit 
edeceğim. 

330 senesinde Burdur ve ls
partada vukubulan bir sarsıntı
~·~ sonra, o zaman Konya va
l~ıı -olan Bay Azmi her iki ıeh
rın haritalarının yaptırhlarak 
inşaata başlanmasını tebliğ etti. 

Devam\ 2 in ci aahlfeJe 

Yugoslav Kabinesi 
istifa etti. 

İstifanın sebebi beş nazırın 
kabineden çekilmesidir 

Belgrad 4 ( A. A. ) - bugün Stodiyanoviç kabinesi iıtif a 

etmiş lir. da 
Bu istifaya sebep, hırvat meselesinden dolayı nazırla~l ar .. sıl 

1 ihtilif çıkması ve merkeziyete taraftar olmayan boına ar a, 1 0 

•en nazırların kabineden çekilmeleridir. d' . 
. d d l b kil Sto 1yanovıç Bu suretle kabıne sarsılmasın an o ayı aıve . . 

naibi kırali Prens Potun sarayına ıidcrek kabioenın ıst fasını 
bildirmiıtir. · 'h b 

Bu istifa hidiseai geçen kinunda yapılmış olan ınb a attan 
beri için için kaynamakta olan muhalefetin neticesidir. 

.-----
Kont Ciyanonun l Estonya, Letonya 

yeni seyahati \ ve Litvanya kon-
'°' feransı 

- ""'-" ciye nazırı Bükreıe d&nmiftlr. 

Şamda nümayişler Bu hususta neşrediltn rCllDI 
tebliğe nazaran; bu ziyaret iki 

Elli kişi tevkif memleketi allkadar eden ~tıtthı 
meselelerin tetkiluna vesıle ~kl 

edildi muş ve iki doıt ve mllttef~ 
memleket arasında mevcut aı ı 

Şam 4 (A.A.) - Polis talebe \ mlinasebetleriu idameıi ~uıu 
tarafından hazırlanan nümayişe sunda kartıhklı olar~k ı~a~ 
mani olabilmittir, Elli kiti tev· j dehir iki taraf tam bırn n~e~~ 

k tabakabnı mut• 
kif edilmiı ve mağazalar te rar 

1 
naz~r m.u 
etmışlerdır · 

açılm1şbr. ... ... . .. . • ... . ......... ,..... .... * 
- AA .A.f'Jlıo 4-A--..._,. .... ~ ....... +.A.> .... ~ '-- - '--

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

.. k .. .. bir resim sergisi tertip olunmuştur. 
tur gunu 1 b 1 boya ol-
Sergi karakalem, yağ ı oya ve su u 
mak üzere üç kısımdır. . 

S rgiye kabul olunacak eserler, Jüri he.yeti 
e k"k · bu Jüri heyetınce 

tarafından tet ı ve yıne b. .k. e 
h ··ç kısım için tayin olunacak, ır, ı ı v 
er u ... · ·b · serler de 

üçüncülere mükafatlar verilecegı gı ı e Nazır Varşova ve Berline I 
gidecek 

Bcrlin 3 (A.A.) - ltalya ha-

riciye naıırı Kont Ciyanonun 

bu ayın sonlarında Varşovaya 

gideceği ve bu seyahati esna

sında Berlini de ziyaret edeceği 

ıöylenmek tedir . 

Riga 4 (A. A.) - Estonya, 

Letonya ve Litvanya hariciye 
nazırları konferansı bu üç dev· 

letin bitaraflığının kendi men

faatlerine ve baraı nefine uy· 

gun bulunduğuna karar vermiş· l 
tir. 

satın alınacaktır. 

S . . tı·rak etmek istiyenlerin şimdiden 
ergıye ış . 

1 
. • 

adlarını Halkevi bürosuna kaydettırme erı rıca 

olunur. 



\'Oz• 2 e 

Birinci Köy Ve Zir~at Şe 

• 

AYDlN 

ilik mütehas
le .. . 

-1--

I Hlva r~por~ ] 

On alt<evinın Kalkınma ko -0sman Bece 
Baftarafı 1 inci sayfada 

'Bordur harita11n1 yapma~ iç~!1 
büyük llir ıevinç için'1e 
şirken gördüm.. O güo, koca 
bina, bu küçücük yavruların 
.eslerile :doldu, bqfildı, 

Aakara, 4 - De•let meteor• 

loji işleri umum inldllllibündea 
tebliğ olunan Ttttkiyede hava 

durumu raporudur: -19- de Konya düyunu umumıye m~
hendisi Avusturyalı Koynovıç 

Ormansız yurdlann göçtüğü 
tarihi bir hakikat olmaıından 
aarfınazar giinün hadiselerile de 
vakıalar halindedir. 

tırap vermektedir· . 
Köylü ziraatten ihti\iıı vakıt 

ettigi zaman çalışbrılmak sure· 
tiyle sözü geçen yollar (açıl.ırsa 
hem köyllye iyi bir it yerı ve 
kaunç bazırlanmıt hem memle
ket çürümeye mahkum bir ser· 
vetten istifade ettirilmiş olur. 

ile Adana haritasını yapan ve 
tatbik eden Almaoyah mühen- · 
diı Dofleri davet etti. . 

İçlerinde; kimsesizliğin .erdi· 
ği ezeli ızt-• karşı, himaye 
JiOllaıllHD l.ı.ş.alit a 

• Suhunet: Saat on d&rlte ya• 
pılan rasadata g6re gündtiz ıu• 
huneti dofru ve cea•p Anado• 
\usunda 1 - S 8erece dAlmu,, 

diier bölgelerie bet derece 
yükselmiıtir. En yiikaek ıubunet• 5 - ltletme 

m .. tlr Msler e bq llar da 
kıvılcımları uçuşuy ... 

6&zlerinde tftrk çocuklarına Tiirkiye ormanlarında tedri
cen devlet iıletmesi kurmak 
P"•IİbİDe dayanan kanun ve 
mevzuatımız ele alınarak tan· 
zim ediliıiit itl4tme rapora o· 
kundu : 

Muhteviyab eıaı itibariyle 
ll)akaada ve memleket ihtiyaç· 
laruıa uygun görülmüş yalnız 
keru.te ve yakacak miistahsili 
vatandaıların ormanlanmızdan 
faydalanma~ nisbetini artırma~ 
bakımından aşağıda yazılı cı
'betlerin Ulveten teklifi muvafık 
g&rnlmtışttır. 

6 _ Bilfarz kimya sanayii 
gibi yalnız muayyen bi~ ihti
yaca yarayabilecek haşebı uzak 
mesafelerden sarf yerine kadar 
getirmek için çok fazl~ n~kliye 
parası vermek mecburıyetı var
dır. Bundan ötürü bir tarafta 

a~- --- öltl\ ve... dı· 
ter tali lşlercp ~dam et.ıe"k 
üzere o zaman Surdur 1rı utaıar• 
rıfı olan Qay Refeijn (Bur~~ 
mebusu, Büyük Millet . Meclısı 
reis ve illeriqden) emnle oıta 
tahsil ge~leri•i topJ&cb. BU P.' 
te çalışanlar arasında ben de 
vardım. 

Harita bitti, ul(lli~ • ! 
cadde ve 10kak i!tıkamet\ennı 
tayin etmek üzere idare ve be· 
lediy• aediai asa&.ıu ~ 
etti. Her keı kendi ve yalan· 
tarının evlerini haritada arama-

has olan bir kıymet biline pa · 
rıltııı, hallerinde kadr'işilaslıla 
karşı bir gönül feragatı ile biraz 
çekinse• biıaz mütebessim aııo.a· 
ı bekliyGD kl~ere ıora· 

-aa ? 
Onlar birazda irtesi günkü 

ler; Edime, Zonguldak ve Siirt· 
te 4, .. IBalıkesir ve Kocaelide 5, 
Diya,ıbakirda 8, Bodnmda 11, 
Aatalya ve Adanada 12 dere• 

cedir. 
y ağıt vaziyeti : 
Bu gi).n hava Karadenizin 

tark kıyılarmda kaf>'lı, Dotu 
ve Orta Anadolu ile Karade
nizin garp ıt181mlannda bvlatlu, 

diter bölgelerde açık olarak 

ı - Ormanların idare ve 
tıletmesinde nihai gaye bunlan 
'ömumiyetle fazla varidat veren 
kora 1ekline sokmak olma\! la 
beraber yapraklarını d&ken 
ağaç ormanlarınm m&him bir 
kı11111nı da baıit ve mllrekkep 
bataklık halinde idare etmek 
urareti vardır. 

2 _ Bir orman ne ıekilde 
ijler• iıleti11 elde edilen haıe
bln tamımını kereste yapmaga 
imli:ln yoktur. 

Gaye kereste yapılamıyan 
bu abamı önce adeden fazla 
•atandaıa it veren ve daha 

.... • • -- ---,, -- A'I. ··- A.:.,vw:ı 

ai yamata ayırmak olmalıdır. 
3 - Gerek bataklık orman

larımızın hasılatı, gerek keres
•1Y' ormanlarmıwn artıkları, 
devrik ve çOrük enkaz yakacak 
ihtijactldtZI ka11dayabilecek du· 
rumdadır. Binaenaleyh müstah· 
sillerimizi lwanet ;çin dışarıdan 
odun ve odua kömürü idhali 
ıaeıınediltnelidir. 

4 - Ormanlarda imalittan 
artm11 aksamdan veya katği 
tefrib ve ayıklama ıuretile hu· 
ıwe ıelecek baıepten istifade· 
~i itıal eyliyen sebeplerin 
içinde en mühimlerini bir çok 
ormanların nakliyata müsait 
)'ollardan mahrum bulunması 
Ye nakliye masraflarının fazla
lığı teşkil etmektedir. 
N~ıa yeııi bir yolun güzer· 

giJunı çizerken askeri noktai 
mücbire gibi işletmeye açılacak 
ve yahut itlemekte bulunan 
onnanlarımızın da bu yoldan 
i~ifacle edebilmeaini göz öo6n· 
de tutarsa memleket ve orman· 
ctlıkta majfetini temin edenler 
b:esabına çok büyilk ve hayırlı 
bir hizmet yapmıı olur. 

S - O.rmanlara civar ve a
ralarında idi bir patikadan baı 
ita muvuale yolları bulunmıyan 
bir çok kaylerimiz vardır. 

Bu yolıuzluk köylnmüzll bil
ba11a k1Jın ihtiyaçlarını temin 
huıuıunda milıkilita maruz bı
raktliı gibi mabitle milnaiebet
tı bulunmalarına ve inkişafla
nna da mani olmaktadır. 

Keza malareç yolundan mah
rumiyet ormanlarımızı ekonomik 
ıekllde işletmeye ve artıkların· 
dan faydalaomağa imkan bırak· 
madıgı için ormancılıia da iz-

bu iıe yarar haıep arbklarımız 
ormanlarda çürüyor. Diyer ta· 
raftan kimya eauyiiaıizin ibti· 
dai maddesini t .. kil eden ha· 
ıep dış memleketten satın alı· 
nıyor. 

Diğer memleket orman iılet· 
meleri çok eıki olup bütün te· 
ıisabıu amorti etmiş vaziyette
dir. Sonra Hükümet memleket 
dışına ihracat yapan ~ereste 
mOıtahsilerine ayrıca pnm ver· 
mektedir. Buna binaen ta Rus· 
yadan Derinceye kadar metre 
klipti yedi buçuk liraya kadar 
kiğıdhk köknar bapbi ıetiıili-
yor. 

Bu gUnkil ıartlar altında Dev· 

let yardımı olmakıızın ~ii'td 
fal>Tikasına en yakın ormanla· 

liye ücretleri11de •• a1gari bir 
tarife tanzim etmek suretiyle 
mtistahsile yapılacak yardım 
orman artıklarımızın kıymet ka· 
zanmaıında büytik bir amil ola· 
bilir. 

7 - Memleketin ambalaj ih· 
tiyacını karıılamak üzere halen 
orman işletenler ve il~ride işle

tecek olanlar hakkında hazır· 

lanmış kanun projesinin birinci 
ma&ldeai ıöyle tadil edilmelidir. 

(Devlet ormanlarını işlemekte 
bulunan veya iflotecek olan 
orman müteahhitleri işlettikleri 

orman senelik k6knar ve ladin 
tahammülleriııden her sene ras
yonel bir işletmenin mllsait ol
duğu ve hOkiimetin tayin ede
ceği bir nisbet dairesinde am· 
balaj kerestesi yapmağa mec
burdur. 

Bir müesseseden yukarıki fık
ra mucibince taahhüt ettiği 

miktardan noksan vereceği be
her metre küp kereste icin beş 
lira ceza alınır.) 

8 - Orman kanununun 18 

ğa başladılar. 
Dofle~ • , .. ~ tıi~ 1111t· 

bayram se iııcillin neşesile ce~ 
.taplayorlar t 

- Bize elbise veriyorlar A· mam: 
_ Efeadileı-, caddelerin na~ıl 

açılacağı, ıokakların naııl genış· 
liytceği fen işidir. o~.:.ı be~ ya
pacağım, ben çizecegım, sız~en 
caddelerinizin kaçar metre en~n
de sokakların ne 'kadar genış 
likte olmasını kararlaştırmanızı 
bekliyorum. 

Doflerin bu ıöılerini arlialıyan 
Bay Refetin kat'i emıile 8, 10, 
15 20 metre esa11 kabul olundu. 

Dufler 0 gece hiç birimizi 
evleıimize gönde1;111edi, sabaha 
... r o • m9 
bll, çinl m'trekk ülleitiıde 
geçtik. Ertesi günü öğleden 
vel, idare meclisi ve l ~ 
azaları mutasarrıf Bay R91ttı 
Wıi~rr~k...\&lk.sfsi)ei · . 
ettiler. 

Bu merasimt. D flelln D AZ· 
leri takip etti. 

- Efe~il~ .. be~ Almuy,.4J 
~enldea iki ıehir kurdum, Ada· 
aada da bir eser yaraUım. Siz· 
d ~n rica~ bu haritanın bir nok· 
tasına dokunmadan. tatbik edin. 
Eier üzerinde, oxnamağa kal
karsınız, tavsiye ederiııı bu ha
ritayı yok farzedin, istediğiniz 
gibi inşaata müsaade edin .. 

Defle i · t IUz.,cl k~-
~ile k •. ~2· icll as· 
kerJen ızin1i olarak: urdura 
döndüğümde, Hapislaae b' ası 
duvarları ele alınit n 
hükumet caddesini, bahçe du· 
varları ele alınarak <fe§iıliri1mls 
gördüm. Neticede şu 'Olmuı: 
doğru cadde biraz ileride bir 
kavisle kırılmış, haatane c:•adeli 
sağda kalmış •. Dofterin aklında 
olmıyan bir çok sokaklar açıl
mıf, bir haylisi kapafılmıı .. 

O zaman Burdurda bir Bele· 
diye müheddisi de vardı. Daha 
sonra bu haritanın tatbiki Be
lediye mimarı denilen ve sık ı .k 
değiıen belediye reislerinin em
riyle yürüyen bir usta başının 
bilgi ve malumatına bırakılmış! . 

Şehircilik mütehassısı söze 
başlarken; memlekette, yandık• 
tan sonra ilk defa harita yap-

ğabey. . 
Bir diğeri hemen ilave edı· 

yor! 
- Ayakkabı iç çamaşırı da. 
Bu anda gözlerinde daha bat

ka bir parıltı, içlerinde daha 
co.ıkun bır heyecanın dolaıtığı
nı anlamamak, hissetmemek 
milm'kün olmuyor. 

Öğleyin onları, Halkevinin 
trasasında büyük, tertemiz ve 
y~rni bir · v · 
• u k~ı --et.k~ t...ıı: ... 

11;ubu, sankl benim biraz evel 
M•t~m çocuklardan ibaret 

etUmif gibi. 
<'~a•i\nfin f'~P.CRD r-Vfiılfi-: 

alinde t'o~nan Osman Bece· 
ba oh it~i objektifi· 

ne doldurmanın kendisine ver· 
.il.iti zevkle, pnla rla teli er .teker 
llİeftul oluyor. 

Fotoğraf çekUdikten eoa a 
~up dağıhyor. Bf'z bir lahza 
biriblrimize bakıyoruz. Ve zan· 
nediyorfıln ki o andaki his v' 
düşüncelerimizde • bir ortaklık 
husule geliyor. 

"~- - .• ç ürk istillbaliili ~l ve 
~ki ~a vrusu.. Seni sevindiren· 
lee, iıbD, de senin kadar bağ
lltığıinz Te saygımız var Emin ol!,, 

lJftD yaklansa da bu güne 
~kaa.. ~umltyri)r,tia koynunda 
cumhyriyetin i{ucağında her ço· 
ouk dijeri kadar bahtiyar olmak 
sırıma ermekte veya o sırra er· 
dirilmekle ne mutlu ve ne mu
kaddes işler başarılıyor .. 

Seviniyoruz.. St. vindirilenleri 
gördükçe seviniyoruz.. Ve Mı 
aeviaç .bize, değerli baıarıları
mızın değerli bir armağanı 
ve Oau muhafaza bize şerefli 
bir borç oluyor. 

geçmiıtir. 
Rtızgir; Trakya ve Orta A• 

·_..dolunun ceaubu şarkiıinde 
.garptan, doiu Anadolu ile K~
radeniz kıyalarında prktan dt" 
ğer b81gelerde umumiyetle ti• 
malden en çok saniyede 5 met 

re .Uratle eııniştir. 
Muhtemel bava vaıiyeti : 
yurdumuz doğu we olta Arı•• 

delu ile ~lkanlardan gellf 
ylksek tas1ikia teairi altın• 
kalacağından yann havanın ka• 
ra deniz ıtoyılarında çok bulut• 
\, "' tm ve orta •n.tdolQ}lUll 
ılrıt-~ıaımıaımaa bulutlu, dlğet 
balgelerde umu1Piyetle az bu"' 
lutlu ve yer yer açık ge~cejİ 
rüzgarların Trakya, Kocaeli .. 

-Egede garptan, diter b&lgelır 
de prktan orta kuffette ese"' 
c~ği, silhanetlerin bir az dah• 
düşeceği tahmin edilmektedir. 

Bugün An karada ha va ~lı 
IJ~f, diıgir cea~ garbi_.. 
aaaiyede 1 metre dratle e.air 
tir. Siıhunet sıfır olarak t•Wt 
edilmiştir. Hava tazyiki 1035 
milvardır. 

Bug6n lstaobulda hava az bu-
lutlu geçmiş rüzgar ıimali şar. 

kiden aaniy4de 4 metre .ıutl-' 
esmif lir. Suhunet 7 derece, lar 
va tazyiki 1031 milvardır. 

Ko111tu memleketlerde bav• 
vaziyeti : 

Bugtia hava, ~tamda karlı, 
Sivaıtopolda kapalı, Blkreş .,e 

lskenderonda bulutlu, Var11•' 
Odesa ve Sofyada çok bulutld 
geçmiş, rüzgir garp istikallle 
tinden eımi§tir. _An yüksek •11 

hu~t lskeııderuacla 10 det' 

nci oıaddesinde ve 3444 numa· tırmak teşebbüsünün Aydında 
doğduğundan ve yapılan harita• 

Ben bu miiııa.ebetle bayrımı· 
nı, bayram edea küçük yokıul· 
larJmız adına, kıymetli ilbayımı· 

zın ~kaAJwında buluacf.Wu 
Aydın himaye kollarına ve on· 
larıa de;.rli bqarıcıiarıaa ha· 
yatta; en genç yaşımın en layemut 
bir borcu bilmekle belki vazife
m\ yapmış oluyorum. 

cedir. 

ralı kanunun istihdaf ettiği ga · 
ye ormancılıkla geçinen köylü
ye iş vermek ve refahını artır

mak olduğu halde kanunun köy
lüye verdiği bu hak ve menfa
atleri maalesef köylünün bilgi-
sidiğinden ve vaziyetinden isti
fade eden bir kısım mutavassıt· 
lar istismar eylemektedir. 

Devlet iıletmesi kurulan ~r· 
lerde köylü için devamlı bir iş 
yeri açılmış demektir. 

aın aynen tatbik olunmuş bu· 
lunmasından takdirle hebsetme· 
sini, yukarda yal!mğım misali 
kafamda canlandırarak çok ye· 
rinde buldum. 

Bu gün iftiharla gördüğümüz 
muntazam cadde, düzgün sokak
ların, şehir haritasını ilk tatbik 
edenlerin fen ve fen adamlanoa 
olan hürmet ve itimatliruıın 
eseri olduğunu unutımyalım. 

Tek tük al<saklar görüyorsak 
bunun ihtisas tanımamak ve mft .. 
tahassıs saymamaktan doğan 
neticeler olduğunu da bilelim. 

Fakat bu vazife yine biliyo· 
rumki bu başarılar önünde aciz 
ve zavallı kalıyor .. 

" Onlar için ,, o kimsesiz 
yavrular için yapılan bu işlere, 

her yetim anası, biliyorum ki, 
içinde yurduna, cumhuriyetine 
ve onun doğurduğu fazilete; in-

ıaoca bir bağlılık duyuyor. 
Biz; bize fazilet ve yardall' 

•everlik işaret edenlerin yolfO" 
da ve izinde yiirtlmeğe ... 
içmekle bir böyilHilk clu,.,..., 
ruz. 

Ve bu büylldliğü yiae, .,_ .. 

şanlan yardım itinin ba19rıeff 
!arına ve onlann baıkanı kır' 
metli ilbayımıza borçlu kalıY"' 
ruz. 

Çiğdedl 
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Edebiyatta iki 
Mühim Esas 

Ankara Hukuk fa. 
k ··ıtesinin tetkik 

seyahati 

[RADYO ] 
512/39 PAZAR 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZW LUGU 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kes. 20 Kw. 

ııan 
Köşk merkez nahiyesinin elek· 

trikle aydınlatılmasına kay ida· 
re heyetioce karar verildiğin
den lUzum görülen projenin 939 
senesi 20 şubatında ihalesi y4• 
pılmak ilzcre münaka•aya ko· 
nulmuıtur. Arzu eden elektrik 
mühendislerinin Köşk muhtarlık 
dairesine müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

~-

Ôğ!etmen : Y. Göksel 

Aydının açtığı yeni edebiyat 
ıahifesi bende ilk defa olarak 
edebt bir yazı yu:maL hevesi 
uy ndtrdı. Tabii bu hususta ne 
bir edip ve ne de batka şekilde 
ortaya ÇIKDılf aeğilim. Y clnız 
gayem okuyucularım üzerinde 
bu hususta bir sempati uyandır· 
maktır. Buna mazhar olur am Re 
mutlu .. 

eğer bütün o parlak şan ve 
föhretler birer birer sönüp git
mekte ise bunun başlıca ıebe· 

bini mefküre ile hars buhranın· 

da ve o çorak muhitte aramak 
lazım gelir. 

Ankara Hukuk fakültesi tale
belerinden 40 kişilik bir grubun 
medeni hukuk profösörü Hüsc· 
yin Cahit Qiuz.1-ı.nun baş· 
kanlpda olmak üzere Fransa· 
ya bir tetkik gezisi yapacakları 
haber alınmıştır. 

T. A. P. 31,70 m. 9t-16S Kes. 
20 Kw. 

12.30 Proğram. 
12.35 Müzik küçük orkestra • 

Türk edebieatıoın bütük bahis
leri son devir ve gençlik içindir. 

Geziye yakında çıkılacak ve 
Fransada adlt ve hukuki mties· 
seJeler ziyaret edilecektir. 

şef : Necip Atkın. 
12.35 Varyete proi'ramı • Tan· 

golar, valıler, Çigan ve saire. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans, meteoroloji habederi. 
13.10 Müzik ( küçük orkestra 

Kötk muhtarı 
5, 8, 12, 16 

Bizde edebiyat bir çok cephe
den kısımlara ayrıhr. Fakat e-

saslı bir seziı yaparsak her 
halde iki önemli nokta üzerinde 

duracak ve edebiyatı da böyle· 
ce il<iye ayırmış olacağı1. 

Birisi mefkure, diğeri de bara 
edebiyata. 

Bu yalnız bizim edebiyat için 
değil, bütün dünya edebiyata 

için de bir tasnif kabul edile· 
bilir. 

Geçmiş ve eski kitaplan bir 
kere karıştırır ve bir de yeni 
kitaplara şöyle gözümüzün a
nünde bir resmi geçit yaptıra· 
cak olursak mutlaka gözümüzün 
nerelerde kamaıbğının ve elle .. 
rimizin de nerelerde titrediğinin 
farkına varırız. işte oralarda 
her halele bir ananenin, bir in
kilibın fulelerini araştırmak ha-
kikaten gerekli olacaktır. Me
sell : Fuzuliye büyüktür diyo· 

ruz çUnkü bir harsı temıil edi· 
yor. U\:ioa .. ~ ,, •• - -&.-- ....... 
Na ık Kemal ne heybetli ve 
ne azametli görünür, zira bir 
inkilabın hemen hemen mebdei· 
dir. Bu itibarla Fuzuliyi bir ır-
mağa, Namık Kemali ise bir 
volkana benzetebiliriz. 

Tabiatta olduğu gibi c'm1yet· 
te de hiç bir hadisenin mucize 

tarzında vukubulduğu görülme
mi1tir. Ba~lı başına bir içtimai 

m le olan edebiyat dahi Bu 
kaidenin haricinde değildir. l~te 
onu da çıkaran ve doğuran bir 
takım amiller mevcuttur. 

Bazı kim!eler 11 Şairlik" deni· 
len şeyi, bir doğuş, bir fitret 
hadisesi addederler. Tabii buna 
tamamile yanlış bir telakki ve 

yanlış bir görüş diyemeyiz. Yal · 
nız şu varki hiç bir istidat yok
tur ki tenmiye edilmesin.:lşlenmi-
yen her hangi bir zekanın her 
hangi bir şeyi ibda ettiği kati· 
yen kabul edilemez zaten gö
rülmemiştir. 

Hayata yalnız havasıyla gi
ren genç ıairlerimiz kuılar gibi 
terennüm ediyor, zira o tabiatın 
her parçası gibi herekatı insiya
kidır. Güler, fakat niçin güldü
ğünü bilmez ağlar, bu ağlayııın 

1 

ıebebleri kendisine yabanci kal .. 

maktadır. O halde deoilebilir ki 
melekelerin biç biri Uzerinde 

1 
dimati bir hakimiyeti mevcud 
değilair. Oaun için haricı Ale· 
min daima bir esiridir. Bahar 

oldu mu çi_çekler a~r sular da 
ç.ağlamıya baılar yefil çimenlik
lerde bekleyen bir de ya ruklu 

vardır. 

anda 
yoktur. 

Tabii ıairlerin o 
keyfine payan 

lıte o vakit terennüm etme
ğe başlar veyalıut artık k1' gel· 
miştir, kar yağıyor her tıırah 

ais bürümüı, ıair, dıtarıya çık· 
mak ister fakat çıkamaz canı 
sıkılır, bu can sıkıntısını ifade 

etmek üzere avazının çıktığı 
kadar sesini etrafa duyurur bunaan aa &.oLU LU ...... ____ _ 

hüzünlii olarak bir şiir meyda· 
na gelmiştir. O vakit artık yaş 
farkını gösterir. Haricin müsbet 
veya menfi hasaıiyetine karşı 

adeta bir saiırhk hasıl olmuıtur 
Şairlik boşta dönen bir otomo
bil tekerleğini andıracaktır. Ôy· 
le bir tekerlek ki artık dönecek 
hiç bir mecal kalmamııtır. 

Bu bal gençlerin ihtiyarlarda 
affedemedikleri bu beyhude dö
nüşün neticeıioden başka bir 

ıey değildir. Edebi tenkitlerde 
ve mUuakaşaların ekseriya mev· 
zuu bu neviden olduğunu gör il· 
yoruz. Bu b6yle olmakla bera· 

ber bazı ecnebi şahsiyetlerini 

göz önüne getirecek olursak 
yetmiş seksen yaşlarına kadar 
verimlerini temdit edegelmifler · 
dir. Bu vaziyete ne diyelim? 
Yalnız edindiğimiz kanaate gö
re Fransızlar için doğru olabi· 
lecek olan bu hal bize göre -

6yle dciildir. Çünki bunların 
kudret ve kabiliyetlerini temin 
eden manevi ve fikrt unıurdan 
bizde bir az noksanhk vardır. 
Demek oluyorki ne bir hars 
ırmaiından ıu içmiı ve nede 
mefkure ateşinden pay almış 
bulunuyoruz. 

lıte bu ytbdendirki her şey
den evvel benliğimizin daracık 
çerçevesinden kurtulmamız li-

ıını geliyor, ne vakit ki edebi
yata teveccüh eden ıstırapları
mız genel ve ulusal diltüncele-

rİQ bir vasfı mümeyyizi olacak, 
ne vakit güzellik iyilik ve doğ-
ruluk temayülleri esaslaıacak 
ancak o vakit yeni bir Türk 
ıanatındau bahsedeceğiz. Hem 
iftiharla bahsedeceğiz. Y.akın 
yurd nesli Arap, Acem harsına 
yilz · çevirdik ~d gilıalerdenberi 
hangi taıafa ve hangi ışığa dö· 
necek bir cemaat hıtlind~dir. 

Fakat ıunu çok iyi yiliyoruz 
ki, bir rubu asırdan beri devlet 
müesseselerimizden tutun da 

l\U9 .Clsıt~!l•~!~• kaaar ıo~yal 
safhasında günden güne ne ka· 
dar büytık bir ıüratle adımlar 
attığımızı ve bu yüzden de 
Garplılqtığımızı hissetmekteyiz. 

Zira Türk edebiyatı davası 
her şeyden evvel türkçe mese-
lesidir. Ve Tilrkç.eııin özü ancak 
Ttırk hanının içindedir. Dünü, 
hiç bir suretle başka dillerde 
arayup bulamayız hem böy!e 
dolambaçlı şeylere baş vurmaga 
ne hacet bizim kendi edebiya· 
tımızda gerek dHimizin ve gerek 
duygularımızı tenmiye ede
cek ~yet ıüzel. bedii, fikri ve 
hissi unıurlar bulunmaktadır. Her 
milletin edebi ve bedii inkişafı 
yolunda yürüdüğü gibi bizde de bu 
menba mevcuttur Onun için her 
ulus edebiyatı kendi dehasın· 
dan ve mevcudiy:etinden hasıl 
olan bir mecmuadır. Ve her 
milli deha dahi, kendi havası· 
nın kendi ırkının kendi harsınıo 
ke~di mayasının mahsulünden 
b;ışka ne olabilir. 

devamı ). 
13.45 Türk müziği. Çalanlar: 

Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan. Okuyan: Necmi Rıza. 
1 - Nihavent peşrevi. 2 -
Nuri Halil • Nihavent şarkı : 
Bir goncai terdir o. 3 - Hacı 
Arif • Nihavent ıarkı : Ben bu
yi vefa bekler. 4 - Hacı Arif 
Nihavent şarkı : Şara~ iç g~l 
feminde. 5 - Hacı Arıf • Nı· 
havent ıarkı : Saçlarına bağla· 
nalı. 

14.15. 14.30 Konuşma ( Ev 
kadını saati ). 

17 .30 Proğram. 
17.35 Müzik ( Pazar çayı-Pi.) 
18.15 Konuşma (Çocuk saati) 
18.45 Müzik ( Şen oda mü· 

ziği.) İbrahim Özgür ve ateş 
böcekleri ( Fantezi. ) 

19.15 Türk müziği • ince saz 
heyeti ( Ferahnak faslı ). Ça
lanlar : Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi To
kay, Basri Üfler. 

t)knv1111J,: _Tahsin Karakuş. 

leri. 
20.15 Türk milziği 
Çalanlar : Refik Fersan, Ru

şen Kam, Cevdet Kozan. Oku· 
yanlar : Mahmud karındaş, Se 
mabat Ozdenses. 1 • Peşrev. 
2 • Bimen - şarkı ( Yüzüm ıc;n 
batırım ıen ) 3 • Salahaddin 

f>ınar • Erisem. 4 • Ruşen Ka~
Kemençe taksimi. 5 - İbrahım 
efendi - Yanar derdi fırakınla. 
6 • Salahattin P.ınar • Şarkı 
Sormadın halimi. 7 • Faiz Ka-
pancı • Şarkı • Büklüm büklüm 

ıırma saçın. 8 - Arif bey - Şar
kı : Düşermi şanına. 9 . Civan 
usta • Şrkı : Her kimde vardır 
aşk iptillsı. 10 • Etem efendi -
Saz semaisi. 

21.00 Memleket sa~t ayarı. 
21.00 Neşeli plaklar R. 

ilin 
Aydın As. Sa. Al. 
Komisyonundan 

AlaY,ın dört aylık 7700 k'lo 
pırasa, 1300 kilo lahna, 8700 
kilo ispanak, 1000 kilo karnı· 
bahar münakasaya çıkarılmıştır. 
İhalesi 15/Şubatl 939 çatşamba 
günü saat 15 de yaP.ılacağından 

taliplerinin askeri satın alma 
komisyonuna 98 liralık muvak
kat teminatile bitlikte müracaat 
etmeleri ilan olunur. 1089 

29 7 11 14 

vaları. 
19.00 Konuşma. 
19.15 Türk müzi~ (Fasıl he• 

yeti : Bestenigar ;saba faslı ) 
20.00 Ajans, meteoroloji ha .. 

berleri, ziraat borsası (fiyat) 
20.15 Türk müzigi ( Klasik 

proğram) 
1 - Osman Girayhan • Baya .. 

tiaraban petrevi. 
2 - Sadullah ağa - Bayıtia· 

raban bir.inci beste. 2 - i.Jı.iq&i 
beste 4- ağır ıe i S - Sa· 
...tnlla aO-a. R sat Erer • Keman 
yer ıarkı: Humarı yok. 7 - ~e· 
mi - Bayatiaraban ıarkı : Baka· 
sız hüsnün. Dede cfepdi • Ba
yatı - Karşıdan yar gül~ gile. 
9 _ Femi • Bayatiaraban şat:kı· 
Çeşmanı o mehııeşin. 10 Mahmut 
Celalettin paşa • karcıar t•ıkı: 
Vahı meyusi. 11 - Sadu\lah 
ağa _ Bayatiaraban: Yürilk . ıe· 
mai. 12 _ Etem efendi • Bay~
ti araban : saz semasi. 

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

biyo _ nukut borsası (Fiyat) 
21.30 Müzik ( Oda müziği ) 

Piyano : Cemal Reşit. Kem'11 : 

21.10 Müzik (Riyaseti cumhur 
bandosu - şef : İhsan Künçer). 
1 - Sellenich-Hint marş•. 2 -
Richardy - İspanyon rapsodiıi. 

Oı han Borar. Viola : izzet Al .. 
bayrak. Ce\lo : Edip Sezen. C. 
M. Von Weber . Pianolu kq,r· 

tet ( Si bemol majör, apuı 8) 
Allegro Adagio ma non troP,P.O 

Menuetto ( Allegro ) · F~~ 
(Preıt9) 

3 - Fauchet-Senfoni. 4 - glu-
ck - Orfeo operasının balesi. 

Bu şekil istidatlar hiç evlen
memiş kızlara benzerler. Ruhi 
ve deruni varlıkları, menbaları 

kuruyuncaya kadar dibi görün

miyen ucu bucağı bulunmayan 
bir hayal kuyusuna doğru mut· 
tasıl akıp gider. Fakat öyle bir 

" . ~I ~ • ~ 
Süleyman Gezer-Osman Sezgıner 1 5 - Glazounov-Stenka razine 

( Senfonik parça ). 
22.00 Anadolu ajansı ( Spor 

22.00 Müzik (Küçük orke1tra· 
şef : Necip Aşkın ) 1 • Şubert· 
Moment müsikal (fa minört opqa 
94, N. 3 ) 2 • Nesvadba -. Lor· 
ley tarkısı üzerine fantezı. 3 -
Nielse - Maskarede komik ope· 
rasından İspanyol daesları. 4 , 

gidiş ki hiç bir kafaya serinlik 

ve hiç bir yere kuvet vermeden 
hiçbir kalbi teshir etmeden bu 

ıey boşuna akıp gider. Böyle
lilde biz de ne kafalar, ne ze
kalar hedere uğramış gitmiştir. 
Eğer şimdi geçmiş neslin sima

ları bize usanç vermekten 
baıka bir şeye yaramıyorsa 

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

Palas oteli altına nakledilmiştir. 
İstanbul - Ankara - İzmirde mlinteıir bütün kitap, mecmua 

ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir,. bulunm~y.an 
kitap, mecmua ve gazete nüshalan en çok bı~ hafta ıçın
dc getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerıne ah~. Çe
•itli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yerı. 
... 1098 

servisi ). 
22.10 Müzik (Neşeli plaklar) 
22.45 23 Son ajans haberleri. 

6/2/39 lP AZARTESİ 
12.30 Proğram. 
12.35 Türk müziği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayan, 

ajanı, meteoroloji haberleri. 
13.10 14 Müzik ( hafif uver

türler ve fanteziler • Pl ). 
18.30 Proğram. 
18.35 Türk müziği halk ha-

Lehar - Libellentanz operetind.t:n 

t · 5 Mozart - Se ma16r pon porı. - ~ 

divertimentod~uı menile~ ~l!nıı. 
Sumann - 4 üncü senfonın}n ro· 

7 de Michelil - Busel4;r 
mansı. • 
!lerenadı. 8. Johann Strauss • 
Şark hikayeleri. 

2 . Müzik ( cazband • Pi ~ 
23.45.24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 
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Birleşik Pam11:k lpliğ~ ve 
Dokuma Fabrikalan Müessesesi 

9 

Pamuk ipligi satışı: .· 
M • B r,, .,_ -. I . 12 No Paketi .. 4.}5kuruş 
n.agserı •z ra ""•sı ma ı 16 4A.n-· 

" " w , " 
Na~illi Basma Fahrik11 n 24 ,, ,, Ş80 ,, 
Frelli Bez Fabrikası n 24 ,, ,, SŞO ,, 
10 halgalık sipariıler için ,, ,, 575 ... 
15 ,, ,, ,, ,, ,, . sm · 
25 ,, ,, ,, " " 565 
50 ,, n ,, n H 560 tt 

Fiatlarla fabrikada teslim ıartiyle satılmaktadır. iplik 
mliıtehliklerlnin yukarda yazılı fabrikalara gönderec~kleri 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçlan nlıbetinde iplik siparifi 
Yerecekleri Ye 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara 
yarayabileceli: pamuk ipliti mi1ıtelıliklarinin de ihtiyaçlarını 
gene aynı prtlarla yalnız Ereğli fabrikasına siparif edebile-
cekleri ilin olunur. 4-3 1033 

................. 
Doktor Şevket Kırbaş 

Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 
entani hastalıklar mütehassısı 

Muayenehanemi Nazilli köprliıil k•rtısındaki tapucu 
Sllleymanın bane1ine naklettim. 

hutalaruu her glln saat yediden 1ekize kadar Ye 
6j'leden ıonr ıaat (içten altıya kadar kabul eder. idrar, 

kan, balgam, maddei gaita ve her tilrlfl talılilitı icra 
eder. Veremlilerde fennin en IOD tedaYili olan Pinomo- t] 
torakıi ile baıtalan tedavi eder. (971) tJ 
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Aydın Nafia eksiltme 
komisyonundan : 

1 - Ekıiltmeye konan it : 
49,329 lira 51 kurut keıif be
delll Nazilli htlkUmet konağı 
lııfaabdır. 

2 - Bu İfe tartname ve ev
rak ıunlardır. 

A - Ka~la zarf uıulile ek
ıiltme ıartnameıi. 

B - Mukavele projeli. 
C - Bayındırhk ifleri geDel 

ıartaameıi, yapı itleri ıeraiti 
umamiyeai. 

D - Fenni ıartname. 
E - Ketif, metraj cetvelleri. 
F - Reıimler. 

latiyenler bu evrakı Aydm 
Nafia mfldilrlilğllnde görebilirler. 

3 - Ekıiltme 1312/939 Pa
zartesi g8n8 ıaat 15 te Aydın 
Nafia mtldGrlflğll odaımda ya
pılacaktır. 

4 - Ekıiltme kapah zarf u
ıaliledir. 

S - Ektiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 3700 liralık mu
vakkat teminat g6ıtermeai, iha
leden 8 glln evYel bu iıe gire
bilccejiae dair Aydın viliye• 
tinden ehliyet veıikaıı alm11 ol
maıı, 40,000 bin lira değerinde 
bir tek bina yapmq bulunmuı 
ve mBteabbidin bizzat mühendis 
yeya mimar olmaıı veya bun
lardan birile m6ftereken teklif 
y•pmaıı ve mukaleyi imza et
me1i lizımdır. 

·6 - Teklif mektnpları yu
karıda ilçllncii maddede yazılı 
ı.-ttan bir saat eveline kadar 

Nafia daireı· •etiDIMelı. elc.
silfme ~isvonıııai·•:•:- • -
l>uz mu abilinde verilecektir. 
Posta ile üönderilecek mektup
lann nihayet Dçtlnctl maddede 
yazılı saatte gelmif olma11 ve 
dıt zarfın mflbi1r mumu ile iyice 
kapablmıı bulunmaıı lazımdır. 
Poatada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. 1057 

ıs 24 :u 1 

ilin 
C. H. P. Karapınar Ka
munyönkurul başkan -
lığından : 

C. H. P. Karapınar kamun
y6a kuruluna ait Karapınarda
ki natamam yarı yapı kurağın 
677 lira 96 kuruş bedeli keıifli 
çata akıamının yapılması 15 
gOn milddetle ekıiltmeye ko
nulmUftur. Tafıilit almak i•te
yenlerin ıartnameyi görmek 
lizere karapınar parti batkan
hğına mflracaat etmeleri ilin 
olunur. (1097) 29 31 7 10 

1

........ Abone ıeraiti ........ 1 
Yıllıfı her yer için 6 lira. 1 
Alb aylıtı 3 liradır. 1 

1 idare yerlı Aydında C. H. 
i P. Baume.1. 1 
1 rauh7• ait yuılar lçia 1 
1 yazı itleri mlldürlfltüoe, illn- 1 
l lar için idare mfldürlüfüne 1 
1 'lllraeaat edilmelidir. i ................................................ 

imtiyaz aııhlbl ve Umum1 Netrlyat • 
MUdllril ı Etem Menclrea 

Baaıl .... yer 

AYDIN 

MEHMET GÜRER 
ECIM EVi 

AYDIN - ı>EMIRYOLU CADDESi Ji 3212 

S&ygı değer müşterilerimden gQrdüğüm- büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mafazama 

yeniden pek çok çeşitl~r getirdim. 

Arıunuza muvafık envai Çefİt tuhafiye mallan ve en iyi ıtnyat 

çeıitleri her marka Gramofon ve en son çıkan pliklar, iğneleri 
l>ilumum alitı muıikiye, burdavat, pipo ve ııbhi ıigara ağızlık

ları ya11ı yuvarlak f antazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 
lambalan envaı çeıit tıraş bıçaklan, oyuncaklar veıaire gibi 
mallan eşi gBrlUmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz lcabuhr. 
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radyo 1999 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın milşterilerimize iftiharla bildiririm. 

,..-. 12 ay veresiye sahş --

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN: . 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 


