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Sayısı : 100 Para 

Gerekirse 
• 

yenı 

inkılaplar 
Kemal Ünal 

Sayın Baıbakan doktor Refik 
Saydam, halkevlerinin yedinci 
yıldönümli ve yeniden 158 halk
vinin açılış tört"ninde özlü nu
tuklardan birini ıöyledi. Nu
tukta halkevlerinin şimdiye ka
dar başardığı işlerle bundan 
~nra yapacağı hizmetler güzel 
ızah edilmiştir. 

Doktor Refik Saydam, halke
vinde çalışmanın, uyanık ve 
aydın bir insan için bir vatan
perverlik tezahürü olduğu kadar 
bir münevverlik vazifesi de ol
duğunu söylediler. Bununla, bü
tlln yetiımiş olanlar, Halkevle
rindeki yetiftiricilik hizmetine 
iki katlı bir mükellefiyetle çağ
rılmıı oluyor. Milnevver zilmre 
bu aıil ıeıe, yeni açılanlarla 
birlikte aayıları ve yıllar ilerle
dikçe çalııma sahaları biraz da
ha artmış olan 367 Halkevinin 
çatısı altında cevap verecektir. 

Sayın Baıbakan, "bu hu ..... ;_ 
ci toplantıdan istifade ederek iç
timai ve ferdi hayatımız bakı

mından en ehemmiyet verdiğimiz 
bir noktayı tebarilz ettirmek is
temişlerdir: bu nokta, türk inkı· 
labıdır. "Medt:niyet alemi için
de Tlirkiye: ancak, yurddaılann 
kafaıına, vicdanına, enerjisine 
hllrriyet ve inkişaf imkinlannı 
veren bu inkıllp zihniyeti ve ne
ticeleri saye~inde, hakiki yilk
ıek mevkiini alacaktır. ,, İnkı
lapçı vasfımızın manasını da B. 
Refik Saydam şu cümlede izah 
etmişlerdir : " Hem yaptığımız 
inkılipları göz bebeğimiz gibi 
daima koruyacağız, hem de türk 
cemiyetini medeuiyette en yük
sek seviyeye erdirmek için ge
rekirse baıka · inkalipları yap
makta tereddüt etmiyece
ğiz.,, Baıbakan bu inkılapların 
bayati ehemmiyetini Milli Şef 
lnönünUn ıu cümlesinden nakle
derek anlatmak istediler: Türk 
milletini az zamanda büyük bir 
medeniyet seviyeıine en kısa 
yoldan temiz cemiyet hayatının 
feyizli terakki yollarını açmış 
olan inkılplar, kalp ve vicdanı
mızın en aziz varlıklarıdır.,, 
.. Kemalizm diye vasıflandırdı
gımız bu aziz varlıklar, bir in-
~k. öb'?riyle ölçUlmiyecek veibil· 
a ıa ır ili . . . d m etın sonıuz bayatı 
1~'? .e kurtarıcı ve kurucu te-
ıırını kalp . 

h
. ve Yıcdanlarda her 

zaman ıııetti k k 1 eli Milli deha rece uvvet er r. 
. ,mııda asırlarca yatan 

fazılct ve kıymetin •1 k ti . 
ebedi Şefin elinde yaası t uvbe. erı, 

. ıa ıcı ırer 
hllvıyet aldı. Millet b t . aya ının 
her ıubesın~. temasta ayrı bir ad 
alan bu degışmeler, bu inkılip
lar, Atatürkün en büyük inkilip
çı olarak yetiştirdiği Milli Şefin 
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B.Lebron 
Iran şahına bir 
dostluk telgrafı 

gönderdi 

Tahran, 22 - lran veliahdi
nin yakında yapılacak evlenme 
merasimi dolayısile Fransız Cum
hur reisi B. Lebron Şahinşaha 

bir telgraf çekerek kendisinin 
ve Franııı. milletinin İran mil
letine olan dostluk ve sevgisini 
bildirmiştir. 

Reisicumhur; siyasi münase
batın munkati bulunması dola
yııile bu merasime istediği ıe
kilde iıtirak edemiyeceğini bil· 
dirmiıtir. 

Şahinıah Rıza Pehlevi ban 8. 
Lebrona teşekkür etmiş ve bu 
fırsattan iıtifade ederek diplo
masi münaaebatın inkıtaı ıebep
lerini tekrar bildirmiıtir. a.a. 

1 ••>M>-c•..-

Irak kabinesi 
feshedildi 

. ~·ödad. ?'.l - Hükümetle teı· 
rıkı mesaısı meselesi ... _,_ a .• ;ı aı 
çıktığından parlamento feshe· 
dilmiştir. 

Yeni intihap tarihi henüz teı· 
bit edilmemiıtir. a.a. 

B. Çemberlayn'ın 
çok mühim bir nutku 
lngiliz Başvekili silahların çoğalması 

bir huzursuzluk doğurmuştur diyor 
Londra 23 - Baıvekil Çem· 

berlayn dün akıam Langşirde 
söylediği bir nutukta ezcllmle 
her tarafta mlidhiş silahların 
terakilmünden dolayı bir nevi 
huzursuzluk hissediyoruz. Bunun 
önüne geçmenin imkanı yoktur. 
Hafif de olıa her hangi bir bA
disenin ölüm makinesini doğu· 

racağından korkuyoruz. Nifak
ları ortadan kaldırmak ıçin biç 
bir fedakirlıktan çekinmiyeceğiz 
demiftir. 

Hatip; f ngilterenin silAhlan
masının ehemmiyetinden bah
settikden sonra 938 de ihtiyar 
edil~n masraflann rakamlarını 

a.a-

Kont ciyanonun 
Lehistan seyahatı 

ltalya hariciye nazırı Varşoda 
üç gün kalacak 

Roma~22 - Haticiye nıazrı Kont Ciyano llç gtln kalmak üzere 
perşenbe gilnil Varıoya gidecektir . 
_ Havans ajans muhabirinin iyi haber alan mehafillerden 
ogrencııgıoe aore; v arııvcı1.1 ... ,, - . . 

6 • ~ " 

Avnıpa meselesi !llevzuu bahsedilecektir. ' -
Kont Ciyano evelce söylendiği gibi Varşvadan Berline uğramak 

ıuretiyle değil doğruca Romaya avaet edecektir. a.a. 

• ilbay 
Bozdoğandan 

döndü -Müntehipi sani parti yokla· 
masanda bulunmak üzere Boz• 
doğana gideceğini haber ver• 
diğimiz ilbay ve parti başkanı
mız ô. Günday dün refakatle
rinde ilyönkurul üyelerinden 
Neşet Akkor ve Raif Günaydın 
olduğu halde Bozdoğana gitmiş· 
ler ve geç vakit şehrimize av• 
det etmişlerdir. 

İlbaym bu gün de Çineye gi· 
deği haber alınmıştır. 
~ 

: ilk öğretim gazetesi 
4 martta çıkacak -·-Öğrendiğimize göre maarif 

vekaleti tarafından her hafta 
çıkarılacağını evelce yazdığımız 
ilk öğretim gazetesinın ilk nüıbaıı 
Martın dördüncü cumartesi günü 
çıkmış olacaktır. 

Sekiz milyon 
-···-Liralık tahsisat nasıl 

sarf edilecek 
dün sekiz milyon ıngım. m .... ,.1. 

munzam hava tahsisatı projesini 
Avam kamarasına tevdi etmit· 
tir. 

Filistın Konferansı 
akim kaldı 

Amerikada ---
Yeni hava ve deniz 

üsleri yapılacak 
Vaıington 22 - Mümessiller 

meclisi on iki ha va ve deniz 
üssü yapılması hakkındaki ka
nuni müzakereye başlamıştır. 

Sekiz milyon liradan üçbuçuk 
milyon lirası yeni tayyare ve 
kordon balonu mübayaaıına, iki 
buçuk milyon lirası yeni tayyarel 
fabrikaıı kurulmasına, yarım 

milyon lirası mühim İngiliz mer· 
kezlerine dikilecek balonların 
ilk masraflarına, bir buçuk mil
yon lirası da mevcud fab.rikala~ın 
genişletilmesine sarfedılecektır. 

Bu neticenin lngilterenin F ransadaki 
mevkiini müşkilleştireceği söyleniyor 

Londra 23 - Filistin arap 
konferanıı; araplarla yahudile-
rin kendi tezlerinden fedakar
lıkta bulunmamaları yüzünden 
akamete uğramıştır. 

Konferans; Filistindeki arap
ların istiklali projesinin tahak-
kuliundan evvel tedhişçilerin 
harekatının durdurulması için 

eliyle de bize çok feyizli netice
ler verecektir. Onlan filhakika 
göz bebeğimiz gibi koruyacağız. 
Gene sayın Baıbakanla birlikte 
bütün vicdanlar duymaktadır ki 
"bu milletin medeniyette en yük
sek seviyeye erişmesi için gere
kirse başka inkılaplara da,, ha· 
zır bulunuyoruz. Kemalizmin 
yalnız korunması için değil, onun 
büyük sahibi türk milletinin sa-
adet ve refahı için gereken her 
inkılabı, bu memleket başında 
şefi ve yüreğinde imaniyle her 
zaman yapacaktır. 

lnönü devrinin parolası şu o
luyor : İnkılabı korumak ve ge-

mandater devletin tedbir alma· 
ıını istemiştir. 

salahiyettar yahudi mahfille-
rinde Filistin konferansının bil· 
kuvve akamete uğramasının 

lngilreyi, Franıanın Suriyede 
uğradığı vaziyete maruz kılaca· 
ğı söylenmektedir· 

e.a. 

reken yeni inkılapları yapmak. 
Kemalizmin türk ruhunda uyan
dırdığı müstesna kabiliyet, şim-
diye kadarki inkılaplarda oldu
ğu gibi bundan sonrakilerde de 
bizi muvaffak kılacaktır. Bu in
ktliplar nelerdir, bunların ne ne
vini ne de hududunu çizmeğe 
imkan vardır, ancak türkün 
ilerilik hamlesilyle yüksek şuuru, 
Milli Şefinin asil rehberliğiyle en 
iyi tedbirleri vaktinde bulmak
ta ve isabetle takdir etmekte ya-
nılmıyacaktır. Ve Kemalizm nes
li bu-! inan içinde yarına emni
yetle bakmakta ve yarın için 
çalı,maktadır. 

Bu ilslerin yapılması için elli 
iki milyon dolar sarfetmek icap 
edecektir. a.a. a. a. 

• 
lngiliz menabiine göre 
Şarki Afrikada 69654 İtalyan 

askeri varmış -------
Londra 23 - Avam kamarasında Hinderson şarki Afrikadaki 

İtalyan askeri mikdarının ne olduğunu sormuş ve B. Batlı cevap 
vererek lngilterenin şarki İtalyan Afrikasında bulunan ~t~lyan.v~ı: 
keri mevcudunun 69654 olduğunu resmi men hadan ogrendıgmı 
söylemiş ve ilaveten tabii bu rakamın ara sıra ~eğ_iştiğini ve beı ay 
zarfında bu rakamın arttığı anlaşılmıştır demıştır . 

=-
Suriye kabinesi niha· 

yet teşekkül etti 
Şam 23 - Suriye kabinesi Lütfi Haffar tarafından aşağıdaki 

surette teıkil edilmiştir. 
Baıveki ve Maarif nazırı 
Dahiliye ve Millimildrfaa nazırı 

Maliye ve Hariciye nazırı 
Adliye nazırı 
Milli iktisat nazırı 

Lütfi Haffar 
Mazhar Paşaristanı 
Faiz FahviYi 
Nesib 
Selim a.a. 



yQz: 2 

Terbiye balıisl•ri: · 

Okullarda resim ve 
sanat tebiyesi · 

Senelerce dini tesirler altında 
kalan milli kültürümüzün en 
fazla müteessir olan şubesi re
sim tedrisatı idi.ITürk milletinin 
kendisine has istidat ve kabili
yetleri yaratıcı kuvvetleri sön
meğe mahkfım edilmişti. Cum· 
huriyetio ilAniyle istikliline ka· 
vuşan kültürümüzde yapılan 
inkılaplardan en mühimi resim 
ve sanat sahasında olmuştur. 

Bugünkü ilk ve orta okulların 
müfredat proğramlarını tetkik 
edersek resim ve iş dersine 
diğer dersler kadar hatta husu· 
ıt bir ehemmiyet verildiğini g8· 
rilrüz. Bu suretle eski okulların 
uyuşturucu ve can sıkıcı tedri· 
ıatı yerine iş prensiplerine da· 
yanan faal tedrisat kaim olmuş· 
tur. 

Resim ve iş dersi blltün ted
riıab muşahhaş ve canlı bir hale 
getirdiklerinden bilhassa ilk o• 
kulun umumi mesai plinı meya· 
nında mühim bir terbiye vası
tası olmuttur. 

Bu günkü resim dersi çocu
cuğu ruhiyat noktai nazarından 
da tetkik etmeği ihmal etme
miştir. Çocuk muhayyilesinin 
faaliyetle meydana gelen resim 
veya model talebenin neşvüne
masını muhtelif J cihetlerden ta· 
nınmasına yardım edecek esaslı 
vesikalardır. Bu da bir zaruret
tir. Çünkil ancak bu suretle 
onlann hakiki ihtiyaçlarını ao
lıyarak ona göre tedbir alabi
'! · ..... ua c~asıara göre resim iş 

dersi; çocukta uyku halinde bu
lunan yaratıcı kuvetleri inkişaf 
ettirmeği, çoğaltmağı ve çocu
ğu bizzat bir şekil ve iş mey
dana getirmeğe sevketmeği va· 
zif e telakki eder. 

Resim dersinin şekli vazifesi· 
de çocuğu bedii terbiye saha
sında faaliyette bulundurmaktır. 
renk, ıekil, satıh, mekan, uslüp 
hakkında fikir vermek muşahhas 
tekiller üzerinde ahenk temrin
leri yaptırmak ve güzel sanatla
rı tetkik ettirmek sayesinde ço
cuğa hayat için zevk esasları 
verilir. Böyle bir zevkin yurda 

AYD/N'ın Tefrikası: 6 

Yazan : Öğretmen F. Yücel 

oturduğu yere, kıyafete, meslek 
hayatının icaplarına şekil ver
mekle ve güzel sanatlara dair 
noktai nazar ve kanaat sahibi 
olmağa mühim tesirleri vardır. 

Yukarıdaki izahttan sonra re
ıim iş dersinin bir okulun me· 
saisinde ve terbiye sahasındaki 
mühim rölünü anladıktan sonra 
eıas gayesini kısaca şöyle hu
lasa edebiliriz. Görme faaliye
tini mütemadiyen tetkik ederek 
talebenin bir mevzuu resimle 
ifade edebilecek kabiliyetlerini 
yükseltmek, muhabbetle faali
yetine ihtimam, yaratıcı kuvvet-
leri inkişaf ettirmek, tabiatın 

güzelliklerini hissdebilecek kud
retlerle techiz etmen ~>nlarda 
şekil vermeğe yarıyacak irade
yi kuvvetlendirmek güzel sanat 
eserleriyle ünsiyet ettirerek 
şahsiyetlerini teşkil etmektir. 
~ 

Germencikte 
Açılış Töreni 

Germencik (Hususi) - Halk 
evimiz, halkımızın candan itti· 
rakiyle açıldı. Mahalli progra-
ma girilmeden evvel hazırlan

mış olan radyodan Başvekil 

doktor Refik Saydam derin bir 
sükütla dinlenildikten sonra is-
tiklal marşı ile mahalli progra· 
ma geçilmiş oldu. 

tı başkanımız doktor Sabri. A

kın, bir söylevle halkımıza Halk 
evlerinin ileri hamleler yaratan 
içtimai müe11eseler olduğunu 
ve ona kavuşan Germenciklile
rin bahtiyar sayıldıklarını izah 
etti. 

Törenden sonra Milli Şef is
met İnönüne, Refik Saydama, 
genel sekreterliğe ve ilbayımız 
Özdemir Gündaya tazim tel· 
grafları çekildi sevinçlerimiz ve 
bahtiyarlıklarımız bildirildi. 

Bilahare yapılan yönetim ku
rulu seçiminde Alim Şemin Hal
kevi baıkanlığına, Nuri Ôzsoy
da as başkanlığa seçilmişlerdir. 

YAZAN: il * 

* l Bakır Madalyon 1 * 

- Boğmak suretiyle ~!dürdü· 
ğün Yusuf oğlu Ômeri daha 
evvel tanınmıydın?. -Aranızda 
ıeçmiş her hangi bir hadise 
Yarmıydı?. 

- Hayır tanımıyordum. Ta· 
nımadığım için de aramızda halli 
lazım gelen bir hadise de yok· 
tu. 

- O halde onu niçin öldür
dün?. 

- Ölmemek için,. 

- Onun seni öldürmek i!\te-
diğini is bat eden delillerin, 'şa· 
hitlerinl varmı? 

- Ölünceye kadar günahı· 
mın lekesi olarak yüzümde taşı
mak mecburiyetinde olduğum 

- Büyük Hikaye -

yara. 
- Başka?. 

- Kanunlarım ve temiz vic· 
danlarınız!. 

- Kanunlarımızın adaletine 
Yicdao ve kanaatlarımızın bita
raflığına itimat edebilirsin. Fa
kat bunlar kurtulabilmen veya 
cezanı hafifletebilmen için kafi 
birer d . lil sayılmaz. İşlediğin 
cinayet bir çoklarının bilhassa 
bir çok kadınlarıo gözleri önün
de ve bağrışmaları arasında ol
muıtur. Eğer bu suçu ıırf nef-
sini müdafaa için işledinse bu· 
na şahit olanlar bulunmuştur 
her halde. Onlardan bu mese
le hakkında ıahadet edebilecek• 

Vi iyetin 
Alakadar dairele ... 
rine bazı kanunlar 

geldi -·-Ba,vekllet neşriyat ve Mü
devvenat müdürlüğünden vi.!!:_ 
yetimize bazı alakalı kanunlard.an 

1 
gelmiş ve bunlar alakadar daı-
relere birer uüsha tevzi edilmiş
tir. Gelen kanunlar şunlardır: 

1 - 3573 Numaralı zeytinci
liğin ıslah kanunu. 

2 - 3578 numaralı idarei 
umumiye kanununun bazı mad· 
delerini tadil eden 2630 numa
lı kanunun 2 inci maddesini 
değiştiren kanun. 

3 - 3586 sayılı arazi vergisi 
kanununun bazı hükümlerini 
ve arazı vergisinin 1935 mali 
yılının sonuna kadar olan baka-
yasının terkinine dair olan ka .. 
nun. 

4 -- 3588 numaralı muvazene 
vegisi kanonunun birinci mad-
desinin 5 inci fıkrasının değiş· 
tirilmesi hakkındaki kanun. 

• 
5 - 3590 numaralı damga 

resmi kanununun tasdikine dair 
olan kanun. 

Maarif teftişleri 
Maarif vekaleti umumi müfet-

- __ _ .,.... '-'• • aa&W1 uu.u v~ıt;-

den evvel şehrimize gelmiş ve 
bazı mektepleri . gezmiştir. 

Söke fidan istiyor. 
Söke Ziraat muallimliği tara· 

fmdan Söke mıntakası köyleri
ne dikilm~k üzere, şehrimiz zi· 
raat dairesinden 1000 okaliptos, 
1040 Katalpa. 450 isfendan, 160 
badem üzerine şeftali, 225 erik 
75 turunç 155 ' zerdali üzerine 
kayısı ve 320 dut fidanı isten
miştir. 

Fidanlar önceden tayin edilen 
fiyatlarla Sökeye gönderilmek 
üzere hazırlanmaktadır. 

kimseyi tanımıyormusuo ?. 
Bugün Cinayetimden bende 

kalan hatıra yalnız yüzümde 
taşıdığım yara ve parmaklarım 
arasında can veren adamın ha
yalidir. Bunlardan, bu iki acı 
izden başka etrafımı çeviren 
insan kalabalığından hiç kimse
yi hatırlamıyorum. Bu salonu 
doldur~n insan kalabalığı ara
sında onlardan bu feci sahneyi 
başından sonuna kadar gören
lerden bir çoğunun bulunduğunu 
zannediyorum. 

Eğer zan ·ıettiğim gibi bu ta
nımadığım şahitler hakikaten 
burada mevcutsalar, her şeye 
rağmen içlerinde insanlık mef. 
humundan bir parça kalmışsa 
gördüklerini ve bildiklerini be
nim için değil bir hak için söy
lesinler. Bundan başka göstere
cek bir tek delilim, ve söylene· 
cek bir tek sözüm yok. 

Arkamda her an biraz daha 

Tütün idesi için 
Beyanname vermeyenler ceza görecek 

3337 sayılı kanunun 19 uncu diğimize göre vaktinde beyan· 
maddesine göre tütün fidesi name ~ermiyenler hakkında 
eken ekiciler inkisarlar idare- kanuni takibat yapılacağından 
sine bir beyanname vermeğe fide ekimi ile meşgul olanların 
mecburdurlar. inhisarlar idaresinde mecut 

Bu yıl tütün fidelerinin ekme matbu ve hazır beyannameler• 
zmanı gelmiş olduğa halde bu 
hususta İnhisarlar· idareöine den alarak doldurmalannı tav• 
müracat yapılmamıştır. Öğren- siye ederiz. 

Koşu yapılacak 
Bölge beden tarbiyesi başkan

lığı tarafından 5000 ve 2000 
metreli koşular tertip edildiği 

haber alınmıştr. 5000 metrelik 
koşuya büyükler 2000 metrelik 
koşuya da küçükler iştirak ede
bileceklerdir. 
Koşu 26 şubat pazar günü 

saat 14 de yapılacaktır. 

1 
ZABITA 1 1 ıı HABERLERi :: 

Evvelki akşam! Cumhuriyet 
mahallesinde oturan Sait Meh
met kızı 18 yaşındaki Şadiyeye 
bıçak çektiği iddia edilen Gü
zelhisadan Etem oğlu 329 lu 
Mehmed Gökçen adliveye veri· 
miştir. 

• 
Y ozgatta Halkevi 

çalışmaları 
Ankara 23 -Yozgat Halkevi 

dört oparlör getirerek şehrin 
muhtelif yerlerine koymuştur. 

Vali Halkevi önünde toplanan 
halka oparlörle radyonun mede· 
ni memleketler için ~lan değe· 

rini anlatmıştır. 
· Bugünden itibaren şehre rad
yo neşriyatı verilmeğe başlan· 
mıştır. 

-·~ 

Vaşington un 
yıldönümü 

Vaşington 23 - Bütün Ame
rika Vaşingtonun 207 inci yıl
dönümilnü tesidetmektedir. 
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Aydın Halkevi Baskanlığından: 
Ar şubemiz tarafından 19 l'llayıs 939 Ata

türk günü bir resim sergisi tertip olunmuştur. 
Sergi karakalem, yağlı boya ve sulu boya ol
mak Üzere üç kısımdır. 

Sergiye kabul olunacak eserler, Jüri heyeti 
tarafından tetkik ve yine bu Jüri heyetince 
her üç kısım için tayin olunacak, bir, iki ve 
üçüncülere mükafatlar verileceği gibi eserlerde 
satın alınacaktır. 

Sergiye iştirak etmek istiyenlerin şimdiden 
adlarını Halkevi bürosuna . kaydettirmeleri rica 
olunur. 

fazlalaşan bir mırıltı var. Yal
nız bana bak an bir çok gözle
rin sırtımda örümcekleodiğini 
hissediyorum. O sırada kalaba
lık arasından bir ses, bir kadın 
sesi adeta bağırır gibi söyliyor: 

- Ben varım. Eğer dinlerse
niz ve inamrsanız sözlerime. 
Ben her şeyi gördüm. Bütün 
bildiklerimi söyliyeceğim. 

- Ben de .. . 
- Ben de .. . 
- Ben de ... 
Hakimler, dinleyiciler, hepsi 

susuyor. Her kesin kafasında 
başka manalar alan istihf amlar 
var. Bu nedir?. Bu nasıl bir 
ruh tahavvülü?. Nihayet haki
min ayni ahenkli sesi ortalığa 
hakim oluyor: 

Kanun nazarında her kes mü
savidir. Ve ilave ediyor: 

- Mahkeme şahitlerin din
lenmt:si için ( . . • . ) gününe 
talik edildi. 

Ve ben kollarımın hürriyetini 
yine demir kelepçelere teslim 
ediyorum. Ayni süngülerin göl
gesinde mahbesime dönüyorum. 

* Hapishanenin ziyaret günü. 
Her kesin gözü demir parmak-
lıkların arkasında. Oradan gö
rünecek tanıdık bir yüz arıyor-
lar. Hapishane arkadaşlarımın 
hepsinin bir beklediği, bir özle" 
diği var. Güneş görmiyen yüz· 
lerdeki sarılık bu gün hiçte o . 
kadar zavallı görünmiyor. Hep-
sinin yüzünde bir bayram se-
vinci bütün günahlarına r'\ğmeıı 
kalın demir parmaklıkların ar 
kasında tamamen unutulmayış
larının rengi var.. Ziyaretçisi 
bir az geç kalanlar sabırsızla
nıyor. Renksiz yüzlerinde belli 
endişeler dolaşıyor. 

- Acaba gelmiyecekmi? .. 

- Sonu var -
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Evliya Çelebi ağzı 
ile Denizli 

( Berber esnafı 
beyanındadır ) 

Yazan: F. A. 

Denizli kaıabai muazzamaıın
daki esnaf anı berberan iki kı· 
sım olup bir kısmı çarşuyukebir 
namındaki atik kasabanın bu
lunduğu kal' a ve civarında, bir 
kısmı da Delikliçınar adındaki 
mevkide ticaretgih kurarak ic
rayı sanat ederler. Bunlar diğer 
.eanafan gibi tqkillta bağlan
mışlar ve örfüadetleri üzre bir 
yasa vaz eyliyerek ana göre 
amel itmekte bulunmuşlardır. 

Denizli kasabai latifesindeki 
debbağ, pabuşcu, keçeci, demir· 
ci semerci, 1'lboyacı ve bakırcı 
esnaflarında olduğu gibi berber 
esnafının da ( Yiğitbaşı ) ları 
vardır. Berberler ıilsilei merati
be riayet ederek aanatlannda 
terakki ederler, uıulleri icabı 
bıçak kullanıp sakal kazımağı· 
çin ( Peıtemal kuşanma ) tabir 
olunan merasim yapılmak ge· 
rekliidür. Amma en son merte· 
heleri zenneklnın başlarını ütü
leyup saçlannı dağlamağı hece· 
rebilen ve (ondüle) denen zen
nekln tıraıını icra edene ber· 
her başılık tevcih olunur. Bu 
berber başalar içinden de (Yi
ğit başı) aeçilür. 

Denizli tehri ıehrinde berber 
baıılık rütbei refiaaını iktisap 
etmiş bir çok kemeıneler var 
ise de bunların içinde sanatın
da mahir ve miiıtcrisi kesir 
birisi vardırkim bu zati ili ka
dir ( cici Berber ) ismile mü· 
samma olup Denizli berberleri· 
nin ( Yiğit başıhk riltbei refia
ıını iktisap eylemiştir. Bu zatın 
dükkAnı Delikliçınar mevkii~de 
bulunup ruzüşep icrayı sanat 
eyleyerek dükkanına gelüp tıraı 
nevbeti bekleyen müşterilerine 
yaz günleri, nefis dondurma, 
limonata ve nar şerbetleri ve 
kıı günleri de çay; ihlamur 
ikram ederek izaz eylemektedir. 

Bu fakiripür taksir, Denizlide 
meksüaram eylediğim günlerde 
braşım uzayup miri müşarün
ileyhin dükkanına uğramağın, 
türlü dilbazlıklarla karşuma çı· 
kup sedirde yer gösterdi. Tabın 
daki nezaket ve nezahet hase
bile karşıma gelüp el pençe di
van durarak ( ne arzu eylemek
te olduğumu ) sorarak emir 
bekledi. Bu hakir de uzayan 
•aç ve sakalımın perişan haline 
bir düzen verilmesini istemek-
liğim üzerine, benden önce ge
lüp sedirde sıra bekliyen müş
terileri gösterüp kemali hicap 
v~ e~eple ne vbet beklemekliği
nu rıca etti ve bu müddet zar-
fında çay liabve, ıhlammur gibi 
oıeırubattanl hangisini emreyle
diği . 
h k'!1~ sordu. O sırada bu 
da ırın karnım acıkmıı bulunuyor 
. u, aç karnına bir şey içmek 
ıstemedi v • • -

( A gımı soyler söylemez 
man ef end· h . . d l ı azretlerı ! Hıç 

aç uru ur mu ? ) d' k k l . .. ıyere o-
uma gırup beni ü ··kı . 

d ··kk" d ı ru ercesıne u anın an çıkar . . .. .. .1 h. . ıp mırımuşa-
runı ey ın hcarethane . t 

sıne mu -
tasıl olan ( Yıldız ) lokant 

d
.. d asına 

götür u, .. ora a ön~e iıtiha aç-
maklık uzre Denızlinin nefis 
üzümlerinden mamul Arakımu
ıaffaıından Ye türlü mezelerin-

... 
AYDIN 

lngiliz Seyyahı Mis Gubi 
·heyecenlı 

Kutub ıeyabatına çıkan bir 
kadın, Mis Gurbı, birkaç ay evel 
dönmüttü. Londrada bir kitab 
neşreden bu İngiliz kadını, sırf 
mecera hevesile çıktığı seyaha· 
tinde gördülerioi anlatırken, "şa
irane hulya ,, nın altında gi:ıı:li 
kalan "hayat faciaları,, nı gör
düğünü, bunları hatırladıkça içi 
sızladığını yazıyor. Ve "·beyaz 
renkli dekor içerisinde gördük
leri,, nin bir kısmına aid intiba
lannı şöyle sıralıyor: " Büyük, 
rahat ve tehlikeden çok masun 
vapurlarla buz parçalar kımıl
danan suları yarmak, sıcak ka· 
mara pencesinden timalin hari
kuladeliğini temaıa ile hayranlık 
duymak, fevkalide bir baret 
değildir. Bayle yapmak, hoı bir 
tatil devresi geçirip ferahlamakta 
birdir. 

Halbuki bu vaziyette o mem
leket ve oradaki insaların acına 
cak bili gözlerden uzak, hem de 
çok uzaktır. İş, onların arasına 
girerek yaıamaktadır ki, o za
man insan ıaşırır, ıimal iklimin
deki manzara güzelliğini artık 
hemen hemen gözü görmez, de
rin bir ıstırap duygusiyle o~
ların arasına karışır. Günün 
birinde oradan ayrılarak kendi 
m~mleketine gelince de, içi sız· 
lıya sızlıya o iklimde yaıamak 
zorunda kalanlan hatırlar. Beni 
de, kutba doğru yol alırken, 
ıırf 1 oraların harikuladeliğini 
seyretmeği ve ne yalan söyli
yeyim, hafif tertib de macera
lar geçirmeği düıünüyordum. 
Sonra da bunlan salonlarda 
kırıla döküle anlatırken tabii 
glililmsiyecek ve benim pervasızlı
ğıma takdir ifade eden karıımda
kilere belli belirsiz dudak bii
kecektim. 

Halbuki timdi iş, hiç te o za
man umduğum gibi değil ; şim
di intıbalarımı gayetle ciddi 
mülahaza ediyor ve anlatırken 
hiç te gülümsemiyorum; ne gü
lümsemek aklımdan geçiyOI", ne 

den getirterek ikramda bulundu, 
filhakika lokantaya girince en
fime çarpan et'ime rayıhasından 
bütün ittiham açılarak bir hay
li şişe boıalt~p, Yıldız lokan· 
tasının et'imai nefisesinden ne
vale çin oldum. 

Trraş nevbeti bana gelince 
miri müşarünileyh ciciberber, 
beni dükkanına götürerek san' -
atının bütün inceliklerini göste· 
rüp kellemi kazıdı ve başımı 
bembeyaz liğenine eğerek gü · 
zelce sabunladıktan sonra saka
lımı çok maharetle kesdi ve bu 
fakiri pür taksirden para da 
almayarak uğurladı. 

. Cici berber tarafından bana 
yapılan bu izzet ve ikramı eşi
len debbag esnafının müdürü 
umuru (Tahir Berkay) adındaki 
zatiali kadir de yeni tabakhane 
zaviyesinde kendi esnafları na
mına azim bir ziyafet hazırla
mış olduklarını, bana bildirmek 
üzere ikamet ettiğim mahalle 
gelüp haber vermişlerdir. Gele
cek mebbaste de bu ziyafetin 
nice keşide edildiği tahrir kıh· 
nacaktır. 

hatıratını 

~ ·13eyazcrekôr·-' 
içinde geçen 

hayat 
~· ••• ~ V\f' .... 

Lapongada göç eden aile· 
nin e/radından biri lıastaltı
nır da gol meşakkatine da· 
yanamazsa, oldulu yerde 
mukadderatına terkedilir, 
bu hal, bırakan için de, bı
rakılan için de tabiidir. 

anla~yor 
olan kimse de, evvelce baıka
larını öylece bırakmaktan çe• 
kinmemiıtir. Böylece anne, ba
ba, kardeş, çoluk, çocuk kendi 
haline bırakılmak, onlarca Adet 
biikmündedir. Şimdi bu ölmek 
üzere karlı, buzlu yerde tek ba
tına bırakılan, ıu ve bu zaman· 
da yukanda saydığım en yakın
larından birini, birkaçını, yahut 
hepsini birden yilziiıtü bırak
maktan çekinmemiı, o zaman 
kendi sıhhatte olduğundan, değ
neğini karlara ıaplıya, buzlara 
vura vura, ileriye doğru yol al
mııtar. Hangi ileriye ? Meçhul 
bir istikbale 1 Ve işte ıimdi 
onun malQm olan hali ! Artık 
zamanla sıra kendisine gelmiş· 

de dudak bükmek... Bu mevzu 
bence artık hafif tertip bir mev
zu, bir eğlence mevzuu olmak· 
tan uzaktır ! Önce Lapooyaya 
doğru yollandım. Ora sakinleri· 
.nin lisanından tek kelime anla· 
madan, bana refakat eden ba
sit, sadık yerlilerle birlikte, Ren 
geyiklerinin çektiği kızaklı ara· 
balar da, ben ve eşyam ve bir 
kaç yerli kılavuz, on tenecik 
Ren geyiği tarafındanJ çekile 
çekile ilerledik. Böylece " Bin· 
giil memleketi ,, denilen arazi
den geçtik. Suyun diz boyuna 
yükseldiği yerlerden saatlerce 
bata çıka, geçip, gördüğüm ve 
öğrendiğim ,eyler karıııında 
irkildim. Az yiyecekle iktifa 
eden kızak çeker Ren geyikle· 
rini ancak doyurabilen pek az 
yeıillik belirmiı saha ortasmda 

~tir ve o, bu Akibete katlana
caktır. Bu vaziyet bize akıl 

.. almaz gibi gelir ıüpheıiz ve 
beni, ürpertici masallar uyduru· 
yor, çirkin şakalar yapıyor 
sananlar bulunacaktır ihtimal, 
fakat. ben, içim burkularak ıa
hidi olduğum vaziyetleri anlat
maktan baıka bir ıey yapmıyo• 
rum; ister inanılsın, ister inanıl
masın: Uponyada ve Lipon~a
lılar arasında vaziyet bu mer• 
kezdedir. Şimalde geceler buz 
gibi soğuktur. Soğuk, buz gibi 
soğuk esen rüzgar, bütün şid· 
detiyle iliklere işler Hava, içi, 
dıtı donduran havadır. 

Öbek 6bek ateı yakılır, alev· 
ler insan boyunu aşan meıa
leler halinde, rüzgarın sağdan 
soldan tiddetle esmesine tibi, 
aav~ulur durur. Bunların etrahn· 
da çepçevre duranlar, ısınmak 
için uğratırlar, gene de tirtir 
titrerler. Ren geyikleri, en sadık 
en kanaat edici, her türlü me
ıakkata katlanan yorulmak bil
mez yol arkadaılarıdır. Şimalin 
yukarı kııımlarına doğru, üzeri 
bol karla kaplı yerlere kızakları 
çeken bu sevimli ve sevgili 
hayvancıklar, insanlan eşyalari
le beraber ti oralara kadar gö
tOrmüşlerdi. Şimdi onlar,- birer 
birer kesilmekte, yüzülmekte ve 
kızartılmaktadır. Kendi kanın· 
dan ~olan insana acımıyanlar, 

hayvana mı kıymıyacaklar? 
Acıkan insanlar, onlann etini 
gövdeye indiriyor, kemiklerini 
sıyırıyorlar. 

ı o kadar umulmadık ıeyler gör· 
düm ve öğrendim ki... Sert ha· 
valı iklim seri yapılı insanlar 
ortaya çıkıyor, huıunetin yanı 
sıra huşunet kendini gösteriyor. 
Buralarda yaııyan adamların, 
tabiat zoriyle kendilerine mah· 
sus kanunları vardır. F eliket 
ve tehlike zamanlarda, yardım· 
cıların hayatlarına da mal olsa 
karşılıklı yardım esası, tabii bir 
sevk halinde tezablir etmekte, 
kavilden file intikal etmekte .•• 
Onların esas kaidesi, bayat ka
nunu budur, böyledir. Lakin, 
mantıki bir teselslll de mefkut. 
Hareketlerinde tenakuz dolu ..• 
Nasıl mı ?. Meseli, bir yandan 
kaide ve kanun böyle olduğu 
ve hakikaten muhtelif hadi
selerde bu bükümleri yerine 
getirdikleri halde, göçebece ile· 
ri gidit sırasında aile efradın
biri veya bir kaçı hastalandı 
mı, zayıf düştü de yol meşak
katine daha fazla dayanamıya
cak mı, onların oldukları yerde 
kendi hallerine bırakılmalarını 
gayet tabii görüyorlar; bırakan 
sağlam .taraf da, bırakılan sağ· 
lıksız taraf da 1 bırakılan hesa
bına, bu bal, orada yardımsız, 
bakımsz can çekişmek, can 
vermektir. Kalan, oldugu yer
den başını kaldırabilirse ken
disini o halde bırakanları göz
lerile ta uzaklarda görünüş
leri silininceye kadar takip edi· 
yor. Gidenler, arada bir başla
rını çevirerek arkalarına baksa
lar bile, bir daha geri dönmi
yorlar. Onlar gözden kaybolunca 
ölmek üzere geride bırakalan, 
mukadderabna boyun eğiyor. Bu 
ihmalden, o likaydiden dolayı ı 
hiç bir ıikiyeti yok; terk edilmeyi 
gayet tabii bulmağa alışmışlar. 
Çünkü timdi burada 6lmekte 

Ren geyiklerinden kalacak 
olan şey, sadece postlarıdır. 
Kasapları, postlara sarınaran 
ııınacaklardır da ! Ben kOçücük 
bir balıkçı gemisine de bindim; 
fakat, gönül eğlendirmek isti· 
yen bir seyyah sıfatiyle değil, 
bir tayfa olarak.. Buzlu ıularda 
balıkçıların çıktıkları balık av
larında nasıl uğraştıklarını haf
talarca yakından takip eder· 
ken , türlü tehlike üzerimize 
yilrildü. Evet, tam manasile yü
rüdü; heybetli buz kütleleri 1 O
lan biten her şey, çocuk oyun
cağı depildi; bilikis... Şiddetli 
bir fırtınaya tutulmuştu. 

Dalgalar ilzerimizden aşıyor, 

yalnız geminin direkleri dalga· 
lardan yukartda uzanıyor, tekne 
sularla örtülüyordu. Kaptan 
kaptan köprüsüne iple sımsıkı 
bağlı olarak bağırıp çağırıyor, 

kumanda yeriyordu. Hepimiz 

1 
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ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 94'5 Kca. 

20 Kw. 
12.30 Proğram. 
12.35 Türk mOziği • Pi 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri 
13.10. 14 Müzik (Kilçiikorkeatr• 
Şef: Necip Aşkın) 

1 - Moussorgıky - Gepak 
2 - ainzer • Serenad 3 - Nie• 
mann • V alı Boston 4 - Koea· 
ter - Hind ninnisi 5 - Solazzl • 
Aşk serenadı 6 Strauss : Viya
n& ormanlarının efaaneai. ' 7 -
Martin Uhl • Grinzinge birdaba 
gitmeliyim (Vals) 8 -Fritz i6pp 
• yaz akşamı (Süiti) 

18 30 Proğram. 
18.35 Müzik ( Operetler· P.l) 
19.00 Konuıma ( Tayyareci 

konuşu\ or.) 
19.15 Türk müziği ( Faııl be· 

yeti : F eraknik faslı ) 
20.00 Ajans, meteoroloji ha• 

berleri, ziraat borsaıı ( fiyat ). 
20. 15 Türk miiziği. Çalanlar: 

Vecihe, Kemal Niyazi, f4ref 
Kadri, Cevdet Çağla. Oka)'Ml• 
lar: Müzeyyen Senar, Mahmut 
Karıdaş. 1 - Suzinak peffeti. 
2 - Refik man1&y Sua..k 
ıarkı (Zevkin ne iıe tlyle,:3 -
Arif bey hicazklr ıarkı ( . Bir 
halet ile ıtizdil ). 4 - Zeii · ~
rif Suzinak ıarkı (Sevdim seve• 
li ). 5 - Ksman Nihat ·1'ti4ili 
bicazkir şarkı (Altpım ı:gMlfi). 
6 - Cevdet Çağla - ~i'f"elit. 
tekıimi. 7 - Sadetttn ~k· 
Muhayyer şarkı ( Ne ı'lildiD 
g8raem onu ayaklarım tlolattf ). 
8 - Sadettin Kaynak - Tü~k'U 
(Dağlar dağımdır benim). 9 -
Faiz Kabancı • Türkll c( Ama• 
dağlar canım daitar ~
gören yokmu). 10 - ~llrldl (Si
nemde bir tutufmut yanmlf 
ocak plsaydım). 

21.00 Memleket saat ayan 
21.00 Konuşma (baftelakısp• 

faaliyetleri )~ 
21.15 Esham, bthYillt, ka• 

biyo • nukut borsası ( fiyat ). 
21.30 Mlizik ( Riyaseti cum• 

bur flarmonik orkeatraıı ) 
Şef : Praetorius 1 - L. Va 

Beethoven : Piyano için koa· 
çerto, do majör, Nr. 1, dp 15. 
Allegro con brio Largo. Rondo, 
Alleğro. Solist : Ferhunde Er· 
kin 2 - Franz Schubert: 1 ina 
senfoni, re majör, ( 1813 yanl
mıt ) Adagio - Alleiro vivaca 
Andante. Menuetto - Trio. Al· 
legro vivaoe. 

22.30 Müzik ( Opera aTy81an 
- Pi. ) 

22.45 Müzik ( Cazband çilan) 
Lantkı orkeıtraıı. 

23.45.24 Son ajanı haberleri 
ve yarınki proğram. 

iiiiiiiiiiiiiiiii&ôiiiiiiliiili&ili&miii__..iiiiioiiii~-..... --

i p le r le bellerimizden direklere 
bağlı vaziyette idik. Çitnkil 
'bzerimizden aşan dalgalardan 
bizi denize sürllkleyip aşırma11 
işten bile değildi. Balıkçı gemi
ıııi aehıetli sarsıntılar geçirirken 
bir de ne görelim? Bir buz kit
lesi, üzerimize yllrüyor gibil 
Daha doğruıu, fırtına bwn:a 

' ( Liltfea çevtrllabı ) 



voz.. 4 

bindiğimiz gemiyi ona doğru 
itiyordu. Kırıp geçirici, mahve
dici buz dağının boyu aşağı 
yukarı altmış metreydi; yani 
bizim ceviz kabuğu gemiden 
beş kat daha yüksekti. Aramız
daki mesafe, azaldıkça azalı
yor, birbirimize yakınlaıtıkça 
yakınlaşıyorduk. 

Gerçi fırhna buz kütlesini de 
üzerimize yürütüyordu, fakat o, 
ağırlığına nispetle tabii yavaf 
yavaş yürilrken, biz hafifliğimiz 
nispetinde hoplıya zıplıya gidi
yor, fırhna marifetile bir oyun 
topu gibi üzerine fırlatılıyorduk. 
lstemiyerek, ecelimize susamış 
gibi, koıkoca buz kütlesine mey
dan okuyorduk. Bir çarpışma 
oldu mu, gemi tuzla buz olur ve 
hiçbirimiz bu çarpışmada canı
mızı kurtaramazdık. Bereket 

· versin, son dakikada, hatta bel
ki de ıon saniyede, mucize ka
bilinden, buz kütlesi istikametini 
değiştirdi de rahat bir nefes al· 
dık. Şimdi Londrada, kendimi 
mllbalağalı, müfrit macera heve
simi gidermiş, bu marazdan şifa 
hissederek şimal intibalarımı be
lirten, o timal inıalarmm ve hay
vanların acıklı mukadderatını 
dUşllnilyorum. 

ilin 
Aydın Vilayet Daimi 

Encümeninden : 
(766) lira (32) kuruı keşif be

delli kuyucak ilk okul tamiratı 
açık ekıiltmeye konulmuştur. 

Ekıiltme 2/3/939 perşembe 
giin6 saat 15 de vilayet daimi 
encfimeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif cetveli ve 
ıartname nafıa mndnrlilğünde 
görOlebilir. 

Muvakkat teminat 57 lira 47 
kuruıtur. 

isteklilerin Aydın vilayetinden 
ba iş için alacakları ehliyet ve-
ıikaıı için ihaleden 8 gün ev
vel viliyete müracaat etmiş ol
maları ve muvakkat teminat
lan ve ticaret odası vesikalari-
le birlikte yukarıda yazılı gün 
ve ıaatta viliyet daimi encü· 
menine gelmeleri ilin olunur. 

15, 19, 24, 28 1128 

Londrada 
Filistin konferansı 

Londra 23 (A.A.) - Filistin 
konferanıı hakkında yapılan 

gayretleri çıkmazdan kurtarmak 
için lngiltere hükümeti tarafın-
dan bu sabah yahudi a janlarile 
Mısır, Iran, Suudi, Arabistan 
mümessilleri ile hariciye nazırı 
lord Ha lif aks uasıİıda bir tela
ki kararla~tırılmıştır. 

Filistin arap murahhasları 

bu içtimada bulunmaktan imti
na etmişlerdir. Bu konuşmada 

doktor Vayidman Filistin yahu
dilerinin noktai nazannı izah 
edecektir. 

İngilterenin 
Teslihat politikası İtal

yanlarda heyecan 
uyandırdı 

Londra 23 - Avam kamkra· 
sının teslihat için büyük rakam
lı masraflar kabul etmesi İtal ... 
yada heyecan uyandırmıştır. 

Macaristanın 
Siyasetinde değişiklik 

olmıyacak 
Budapeşte, 22 - Başvekil bu 

sabah mebusan meclisi önünde 
proğramını okumuş, dahili ve 
harict ıiyasette selefi lmredinin 
politikasını takip edeceğini bil-
dirmiştir. a.a. 
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! Yıllıtı her yer için 6 lira. f 
İ Alb aylıtı 3 liradır. i 
i idare yeri: Aydında C. H. j 
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Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

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

Palas oteli albna nakledilmiştir. . t 
İstanbul - Ankara - lzmirde münteşir bütün kitap, mecmua 

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

~ 1098 

Memleket hastanesi bakteriyoloğ 
entani hastalıklar mütehassısı 

ve 

Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki t~pucu 
Süleymanın hanesine naklettim. 

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

SAYI ı 463 

MEHMET GÜRER 
TECiM EVİ 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESi 112 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 
çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 
bilümum alitı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık

ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik . 
lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 
malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKONI radyo 1939 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

fj/11 12 ay veresiye satış 911 

Basımev·m · zde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Kasa 
vra ayt 

Evlenme 
..,,, 

ogum 

defterleri hazırlanmıştır. emiz işçilik, En iyi cins 
kağıt, Sağlam cilt, Buna karş lık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 


