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Ahlak 
Düşkünleri 

Mahmut Esat Bozkurt 
-2-

Padişahı merhum, veziri mer
kumu boğduktan sonra nadim 
o~u~, meytini huzura gC>türüp 
mg~bı merhamet ile nazar ey
ledıkte; ne güzel, elma gibi kır
mızı yanakları varmış. yazık ol
du ki kıydım !.. 

Dedikleri mütevatırd· B . ır.,. 

. u ahlak düküoleri, bütn bu 
ııkandallar içinde d d 
b 

secca e en 
aş kaldırmazlar .. 
Doğruluğu, ahlikı kimseye 

vermezler ... 

Herkesi dinsizlik ve ahlikıız
lıkla suçlandırırlardı. 

Dini ve ahlakı; çeşitli, hayal 
almaz rezaletlerine bir kalan 
yaparlardı. 

. Rahmetli Ziya paşa, pek ye
rınde: 

"Çok kişilerin baçı çıktı ziri

demitti. 
begalde,. 

Bunlar bu cinsten adamlardı. 
Bütün bir verimi, b&yle bir 

ablak düşkilnlüğn olan eski 
kültüre imrenenlere acıyorum, 

Zavallılar! .. 

Bunlar, " Allah, Muhammed n 

adını dillerinden düşürmezlerdi. 
Herkesi ahlaksız gören bu se

filler, herkese ahlik viz eden 
bu yalancılar, içki dilşkilnlilğil
nün, ırz düımanlığının hayale 
ıığmıyanlarını yaparlardı : Mi
bed k&şelerinde, saray odaların
da ilih ilib .. 

Fakat namaz vaktini kaçır· 
mazlardı !. 

Cami, mescit saflarında insan 
içinde görünmekten, Tann önii
ne çıkmaktan utanmazlardı. 

. adınla, erkekli bu peıpaye
lerı; 

Şair ( Nedim ) in ( Hamami
ye ) sinde, 

( Ahmet Rasim ) in ( Ha
~amcı Ülfet ) ve ( Fuhıi Atik ) 
mde, 

Yüz kızartmadan okumak 
mümkün mü? 

(Baki) nin azamet ve haımet· 
le bezenmiş şiirleri arasında ve 
tıpkı, ayaklarına, çelenkler 
gibi serpilmiş asırlar içinde 
Yiikselen anıt divanında 
~ Nedim ) in o güzellikle; 
ı~celiği ıiirleri arasında, (Nefi)
nın ( s·h S .. 1 amı Kaza ) ıında, 
. ulın~ül zade Vehbinin ilih ıa
ır erın d' . ıvaolarında, eskiligw in 
ıç Ü Ü 

Y 
1

2 nü haber veren öyle 
pbarç .. a ara rastlarız ki bunları 

ugun ·· ü1 
kin va~z ıned den okumağa im

ı:nı ır? 

Meseli ( N ediı:n ) . . "c ın. 
uma Namazına deyu 

Mısraiyle paflıyan K w t'h' 
il 1 

. , agı ane 
em erınde, isliının e k d 

d .b d n mu a -
es ı a etinin nelere va t 

edildiiini nasıl söyliy b"l· . s?ı a 
Dii U d" e ı ırız t n um .. 

Devamı 3 lhacl aahlfede 

ViLAYET 
Umumi Meclisi 

İlk toplantısı dolayısile, büyükle
rimize çekilen tazim telgrafları 

............. ., .. , ...... . 

C. H, Partisi Genel 
Sekreterliğina 

Ankara 
Bugün yıllık toplantısını 

yapan umumi meclisimiz yüce 
partiye olan candan bağlılık· 
larını arzetmeğe beni memur 
ettiler. 

Bu şerefli vazifeyi ifa ederken 
derin saygılarımı sunarım. 

Aydın Umumi meclisi 
Reisi ilbay 
Ô. Giindag 

Sagnı Dalailige Vekili. 
Faik Ôztrak 

Ankara 
Umumi meclis yıllık ilk top

lantııında bütün üyelerinin 
yUksek ıahıslarına karıı duy
dukları derin bağlılık ve ıay
gılarını arzetmekle ıeref du
yarım. 

aydın amumt ıneclis Jteisi 
ilbay: Ô. Gündag 

Bügiik Millet Meclisi re· 
isi Musta/a Abdülhalik 

Renda'ya 
Ankara 

Umumi meclisimiz bügün 
yılhk toplantııını aktcderken 

bnynk milletin yüksek vekil
lerini yüksek şahsınızda se-

lamlamakla bahtiyarlık duy
duklarını en derin ıayiılarım· 
la arzederim. 

aydın umumi meclis reisi 
ilbay : ô. Giinday 
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BU YIL 
158 Halkevi daha 

açıhyor 
Aukara, 9 - Cumh . t H l'- . . l 158 H Ik . urıye • " partısı genyönkurul batkanı bu 

yı 8 evı daha açmağa karar vermiştir. Yeni Halkevleri 
Ankara Halkevinde 19 ıubat 939 paur gilnü Baıvekil ve C. H. P. 
gekncl baıkan vekili Doktor Refik Saydam'ın bir nutkile açıla
ca tır, •••• 

Almariy~ ve İtalyanın 
sef erherlik hazırlıkları 
. _Paris 10 - ~nürnüzdeki ilkbaharda Almanyada altıyüz bin 

gııı seberber edılecektir. 1906 • 1907 senelerinde doğmuı olanlar 
atkeri talim görmemiı olduklarından iki ay için silah altına 
ahnac .. akl~r~ır. ltalyanan kinunsanide altmış bin askeri çağırdıiı
na gore ıki ay sonra Almanya iki ve ltalya bir sınıfı silah altına 
almış ve motorize etmiı olacaktır. 

Mebus intihabı işleri 
İntihap defterleri bugün bütün intihap 

şubelerinde açılacak 
Diin belediye ve teftit heyeti 1 olmak üzere 46732 kitiıini de 

reisi Bay Etem Mendresin reis · ?irmi iki yaşından yukarı ve 
liği altında toplanan teftiş he- intihap etmek hakkını haiz bu-
yeti te' ~ikatı ikmal edilmiş olan lunanlar te>şkil etmektedir. 
iotibap defterlerinin bütün in• Geçen 934 intihabına nazaran 
tihap dairelerinde asılmasına bu intihapta viliyetin umum 
karar vermiş ve Aydın merkez nüfusunda 8549 kişilik bir nüfuı 
kazasının umum nüfusu hakkın- artması vardır. 
da tanzim eylediği mazbatayı Bu hesaplara göre Aydın 
vilayet makamına vermiştir. merkez kazası nahiye ve köyleri 

Heyeti teftiıiyece yapılan tes- ile beraber 215 müntehibi ıanl 
pitlere göre Aydın merkez ka- çıkaracaktır. 
zasının umum nüfusu 85,535 Vilayetin çıkaracağı mebus 
kişi olup bunun 41515 i erkek, adedini kazalardan beklenen 
44020 si kadındır. Bu yekunun 
20,480 i erkek ve 18323 ü kadm mazbatalar geldikten sonra vi· 
olmak üzere 38803 kişisini yirmi layet idare heyeti ile heyeti 
iki yaııoa kadar olanlar ve teftişiye birleşik bir içtima ya• 
21035 i erkek,~ 25697 si kadın parak tesbit edeceklerdir • 

• 
Yaya kaldırımları B. Adnan Mendres 
işgal edilmiyecek geldi 

---:-os--
Şebir ve kaıabalarda yaya 

kaldırımları, münhasıran halkın 
mürur ve uburuna mahsus bu
lunmasına raimen tiirUi vesile-
lerle bunların işgal edilmekte 
olduğu görülmektedir. bilhassa 
Gazi bulvarı,hükômet bulvarı ve 
istasyon caddesi ana yollarda
ki yaya kaldırımlarının pazar 
günlerinden istifade edilerek 
işgal edilmesi buralardan yaya
ların serbestçe gelilp geçmele-
rine engel teşkil etmekte olduğu 
aıikirdır. Bu sebeple şehrin bu 
gibi.anacaddeleri üzerindeki yaya 
kaldırımlarının pazar günleri 
dahi gerek kahveciler ve gerek
se sair satıcılar tarafından iş
ial edilmemesi belediyece ka-
rarlaıtırılmış ve buna meydan 
verilmemesi belediye zabıtasına 
tebliğ edilmiştir. 

-~-

Sokaklarda 
Tavuk ve emsali hay
vanların serbest bıra

kılması yasak 
Gerek hayvan sağlık zabıtası i 

kanunu ve gerekse belediye za-
bıta talimatnamesi cadde ve 
ıokaklarda tavuk vesaire gibi 
kiimes hayvanlarının serbest bı
rakılmasını yasak etmektedir. 
Öğrendiğimize göre belediye ka· 
nununun bu hükmünü yerine ge
tirmek için bu hafta içinde icap 
eden tedbirleri alacaktır . 

-+---
Mebuıumuz B. .\dnan Mend· 

res Ankaradan şehrimize gel
miştir. Kıymetli mebusumuza 
hoş geldin deriz. 

··ı~..-

Bir haftada yaka
lanan kaçakçılar 
Ankara 10 - Geçen bir haf

ta içinde Gümrük muhafaya teş
kilib tarafından Suriye budu
dunda doksan kaçakçı, 1105 
kilo gümrük ye inhisarlar ka
çağı, 236 türk lirası, iki altın 
lira, iki ıililı, bet mermi, do· 
kuz kaçakçı hayvanı, 349 kesim 
hayvanı, lran hududundA 7 ka
çakçı, 390 kilo inhisar kaçağı, 
dört hayvan, iıtanbulda 11 ka
çakçı, 15 kilo uyuşturu
cu madde, 197 şişe kaçak içki . 

Yunan hududunda dört ka
çakçı, 9 parçada 14 kilo güm
rük kaçağı, Ege sularında da 
kara sularımızda balık avlıyan 
bir balığçı kayığı yakalanmıştır. 

Davet 
Komitemizde boşalan üyelik

ler için seçim yapmak üzere 
yapılan toplantıda çokluk olma· 
dığından, şubemiz umumi heye
tinin 1512/939 çarşanba günü 
saat 20 de toplanması kararlaş
tırılmıştır. 

Kayıtlı arkadaşlarımızın teş· 
rifleri rica olunur. 

Halkevi spor şubesi 
Başkanı 

Rifat Emnalar 

İspanyada Cumhuriyetçiler tesisat
ları berhava ediyorlar 

Serber, 10 - Havas ajarısı muhabiri atideki haberi bildirmek

tedir. 
Cumhuriyetçilerin muhtelif tesisatı atmakta olduğunu gösteren 

debıetli infilaklar işidilmektedir. Bo?dodaki mühimmat deposu atıl· 
mıt ve gar b;.,rap edilmiştir. 

Bu sabah Fransa hududuna gelen Cumhuriyetçi askerlerin söy· 
lediklerine göre Franko kuvvetleri Kartpo'dao bir kaç kilometre 
uzakta bulunmaktadır. 



YOZ: 2 ---• 
Ilbayımızıö umumi~clis 
toplantısında o 

izahnamesi 
nan 

-1 

Sayın tiyeler, -
İdarei umumiyei vilayet kanu• 

nunun 128 ci maddesine tem· 
kan vilayetin 937 ıeneai varidat 
meıai ve icraata ait izahat ile 
938 ıeneıi mesaisi etrafındaki 
malümatı yüksek heyetinize ar
zediyorum. 

937 yılı btıtçeai ylikaek mec · 
liıinizce 813124 lira varidat ve 
maıraf olarak te1bit edilmit ve 
bu ıuretle berayı tuc:lik vcki· 
lete arzedilmiftir. 

937 yılı biltçesinin bazı fasıl 
ve maddeleri arasında münaka
leler yapıldıjı gibi 935 yılında
ki talısilita nazaran bütçe mu
hammenab 125940 lira fazla 
tahmin edilmiş olduğ'u ve ha'ki · 
ki erkama yaklaıtırılması icap 
edeceği kanaat ve milllhazaıile 
biitçe tetkik komisyonunca vari
dat ve masraf bOtçelerinin ba • 
zı f~ııl ve maddelerinden 29900 
lira tenzil edilmek ıuretile bit· 
çemiz 783224 lira olarak 23/6/37 
tarihli vekiller heyetinin yOksek 
tudikine iktitaa etmipjr .. 

Biltçenin 1/1 arazi ve~ıine 
18151938 gün Ye 218801 ıayılı 
vekiller heyeti kararile 23691 
lira, 1/121938 ,On ve 217759 
sayılı karariyle 1enid~n açılan 
16/1 hastahane pavyon ~ıı 
teberruat maddesine 891 lira, 
6/41938 gln v~ 218748 14~ 
karariyle yeniden açılan 1612 
tadil ve talarir ~ kU1dı· 
ğı olarak maliyeden alınan para 
maddesine 1050 lira ki . ~eman 
25632 lira munzam varidat ili· 
vesiyle varidat bütçeai 808856 
liraya baliğ olmUftur. 811 vari· 
data mukabil baliye em•alinden 
605814 lira S6 kuruş ' tahı;llt 

1 

icra edilmittir ki tahakkukata 
nazaran % 73 tutmaktadır. 
2321 SOS lira 24 kurut ubıka 
tahak'kukatına kartı da 210914 
lir• 4 kuruı tabiilit icra edil· 
~~tir ki niıbeti % 9 dur. Mun
zam btıtçenıizde 808856 liraya 
baliğ olan bOtçe mubammenab· 

u g6ıe de .haliy.e v, ıabıkaclan 
yapıla• tahıdllt ıdtktarı 816728 
lira 60 kurut ki mubammenata 
nazaran Of> 10 fazlaıiye elde 
edilmiftir. Bu suretle illYelen 
taksim edilmif olan btitçenin 
bakikata en yakın olduğunun 
tezahnr ettiğini arz ve yiiksek 

I 

meclislerinin ta hm indeki g6ıter-
diği 'isabeti takdir ite kaydede-
rim. 

Masraflar 
Birinci kısım : 
Umumi mecliı ve daimi en· 

cilmen tlyeleriyle hususi muba
ıebe maq ve maıraflarmı teı-

kil eden 105902 lira 13 kuruı
tan 101207 lira 10 kul'Uf sarf 
edilmit ve 4695 lira 3 kuruı da 
imha edilmek suretiyle kapatıl· 
mııtır. 

//cinci kısım : 
Muht~lif ve mllıterek masraf

lar namile aynlall bu kııma 
200138 lira 35 kuruş tahsısat 
aynlm11 ve 191781 lira 96 ku· 
ruı ıarfedilerek 8356 lira 39 
kurıJt imha edilmek suretiyle 
kapanm1ftır. 

llci11&i lcınm ıol iıleri : 
Bu kııım memur ve m&ıtab-

. dipılerine sarfedilmek &zere adi 
bOtçeye am ve. mDna)cale sure· 
tiyle 32205 lirll tahsisat koıaul
muı bu k111m içqı 31332 ·lira 
63 ku.,_. sarfiyat yapılarak 972 
lira 37 kurut imba edilmittk' 

F evkalicle bitçeye yol itleri 
için zam ve mlnakale: suretiyle 
68895 lira ve 20000 lira ilk 
mektepler inıaatı, ve haıta1ulne 
paTYOD lnpab için de M91 lita 
a ynlıpııtır. · 

Yapılan iş : 
.lımir - Denizli y.olu • 425 

metre tul teıviyei turabiyesi, 
2195 metre murabbaı Jilindiri j, 
2 metre açıklığında bir belen 
kapril inpalı, 26 kaprü ve ta
miri, .975 metre miklj> toprak 
lıafıi, 5120 IQetre miklp ariyet
ten imli yapılmıt Ye bu ifler 
için 7677 lira ıarfedilmit
tir. 

Aydın Belediye ve t~ftiş heyeti 
reisliğinden 

lotmabı mebusan mucibince bazırlanmıı olan esas def· 
terlerinden Aydın ıebrine ait bulunaıdar: 

l - Cuma, Zafer, Orta mahalle defterl~ri Akmeıcit 
camii kar111ında cumhuriy«:t halk partlıi Cuma ocağı kapısına, 

2 - Veysipqa, KCSprBlü mahallelerinin defterleri Hiikü
met kapısına. 

3 - Ramazanpaıa, Hasan efeadi mahallelerinin defter· 
leri Belediye dairesi kapısına. 

4 Kurtuluı, Güzelhisar, Cumhuriyet mahallelerinin defter· 
leri Halkevi kapıMna. 

S - Mesudiye, Meırutiy6t, Kemer mahallelerinin cldter· 
leri C. H. P. Mqr-.ttyet ocaiı . kapısına. 

Ve Köylere ait olanlar da intihrp dairelerindeki köy o
daları kapılarına bugUn aıılmııtır. 

IS gGn müddetle askıda kalacak olan bu defterler 25 
ıubat 939 cumartesi günü aktamı kaldınlacajından intihap 
hakkını haiz olupta defterlerde iımi yazılı bulunmayanların 

veya yanlıı yazılmış olanlann 15 ,On içinde yazılı bir vara· 
ka ile itirazlarını teftiş heyetine bildirmeleri v~ defterler 
aıkıdan alındıktan sonra vaki olacak itirazlann kabul r edil
mi~ceji ilin olunur. 

Köylerimizde' arıcılik 
kursları açılacak 

Bu sene Aydın huıuıi ll\uha
ıebesi namına yapbnlmıf olan 
24 adet modern ve otomatik 
an kovamDda ardarın yetiftİril· 
mesine ve teıkilitın tevıiiue, 

çalışılmaktadır. 

Martın 15 inden itibaren Pı
nar batında bir ( arıhk ) teıi1o1 

edileceği ve haziran baılarında 

Viliyetimize batlı köylerimi
zin muhtarlarına ve istiyen ıe

bir halkına arılığın tamamen 
teeasils ve ~k~mmülündçn ıon
ra (ancılık) dersi verileceği öğ
renilmektedir . 

Viliyet arılığında, arıcılık ih
tisasıı yıpmıı olan muhtarlar, 
arıcılığı kendi köylerinde ele ' ta
mim etmek üzere tavzif edile-
cekler ve k6ylflmüze aldıkları 

malümatı ·a,ıfıayacaklardır. 

Köyler için de aynca MCMfern 
ve otomatik an kovanlan yap· 
tırılacakbr . 

Her kay· . aifesini anci ve an . ... 
sahibi yapmak :1;iraat t:laireıbiz· 
ce gaye ·edinilmeJd~d!r. · 

. ' 
Maarifte : 

· · T~yinler 
Kars 'fillyeti ilk ·okul öğret

menlerinden *KD Bacakeızöğlu 
sıhhi vaziyeti dolayıaiyle ilimiz 
maarif müdürlüğü elıırine; 

İlimiz maarif milc!iirlüğü em
rinden Ôm~rl;eylf' iJk okula baş 
6ğretmeni Abnıed Hamdi Babftr de 
Bursa m•arif mlldttrlll~ e~rine 
verilmitf erdir. 

' -~ · 

Belediyenin ceza
lanaırdığı esnaf 

Belediye tenbih ve yasaklarına 
aylnn hareketlerinden dolayı 

• ı 

haklarıuda zabıt varakan-. .tu~ 
tulmuı olan yiroü ldıi Belectiye 
daimi encilmeni tarafından Be-

, ' 
lediye abkimı cezaiye kanunun 

biritıa madd•iıı• tevfikan m~ 
telif para ceztılariyle cezalandı· 
rılmıtlardır. 

ıı 
ZABITA . 

HABERLERi · :: 

§ Kaıadalı olup Ayında otu
rab Mehmet oğlu Mustafa Dal
gıcı döven tüccardan Salah Al
bayrak aranmıı is~ de buluna

DJJUDlf · takibata · baıl-lllllıştır, 
§ Mehmet Oğla hamal Salih 

Kökendi döven lamail oğlu Hak
kı · Yılmaz 'Mlliyeye verilmif tir. 

§ Evelki geçe Oı:\a mahalle,. 
de '4ehmed kızı 22 yaşlarında 
Zebra Aralaar yüreği bir arada 
yafachkları Melimed oğlu 331 
dotamlu şofar Muammer sar· 

• hoılakla davdlfDnden yakala
narak adliyeye verilmiştir. 

Viliyet Sağlık 
komisyonu toplandı 

. 
tfemleke"tte g&rülen Şap ve 

şair hayvan ıalgın hastahklariyle 
mücadele için esaslı tedbirler 
alma"k · l'afesile toplanacağını 
evelce yazdığimız vivlyet sağ· 
hk ko~isyono hbayrm1z Ôzde
mir · Gtiadayın baıkanlı~nda 
toplantısını yapmış ve bir çok 
~slı learar ittihaz etmiştir. 

Gazetemizde aynca neıredip 
köylDmüzün ve haY,VaD . sahiple-
rimizin nazarı istifadesine ar
zedeceğimiı:bu kararlardan mü
himlerini ıimdilik aşağıda gös
teriyoruz: 

~ağlık komisyonunca: 
1 - Vilayetten ihraç edile· 

cek hayvanatın, mıntakanın te• 
1 • 

miz mahalleriqden gelip hayvan 
pazarında. ıatıİanlar C\f&sından 
tedarik edilmesine ve veteriner 
umllm mftdürlOğüniln 31/1/939 
tarih ve 14/2857 sayılı emri 
mucibince 5 gOn ihtiyat karan-
tineye tabi tutulmasına ve ka
palı nakil vasıtalariyle ilir~cına, 

2 - .Hayvanı ham maddele
rin de ayni JCkil·dabilinde nak
liyatına, 

·5 - Esaslı ve · müteıelsil 

niUÇadeleye gi~işebilmek için 

veteriner teıkilitının takvi
yeaınının icap ettiği anlapl· 
malda; •anan içtiı blri merkezde 
diğerleri, Çine, Karacasu ve 
Nazilli ilçelerinden olmak ve 
daimi şekilde istihdam edilmek 
üzere 4 sağlık memurunun mOs• 
tacelen tayin ve izauıının lilzum· 
I~ olduğunun vekilete bildiril
mesine. 

4 - Bir suretini evvelce ga
zetemizde neşrettiğimiz, basta· 
lığın sureti tedavisi'1e dair olan 
tamimin bültenler halinde te~· 
rar köy heyetleri vuıtasiy.le 

halka duyurulması cihetinin te· 
mi nine. 

5 - Şap hastalığına yakala· 
nan hayvanların behemehal u· 
bipleri tarafından tarifatı dahi· 
linde tedaviıine mf.cbur tutul· 
masına. 

· 6 - Şap hastalıtının ıiraye
tine fazlaca meydan veren ve 
ona m6sait zemin hazırlıyan 
yaban domuzları için ihdas edi· 
len mücadelenin aıklattırılma· 
sına müttefikan karar verilmiı
tir. Verilen kararların hemen 
tatbihioe geçileceği ve icap e· 
den kısımlarının da vekilete 
bildirileceği öjrenilmiftir. 

... _ 
. 

Müllıakatta : 

.Çine Halkevi 
'fidan istiyor 

Spor klübii sahasını ağaçlan
dırmak için Çine Halkevince · . . ı. 

ıefiiiiil~ ıiraat dairesinden 75 
fidan akasya ve 75 fidan da 
·okaliptos i'ıtenildiği haber al11ı
nı1Jtır, 

ZiFaa.t dairemiz Çine Halkevi
'llİD iıteğine cevap tetk~ etmek 
üzere fidanları g6ndermek üz~
redir. 

Taze kuzu · eti 
gilaaQ Si kuruştan 

sahlacak 
Taze kuzu kesmek için ka

saplar'. t.,afındaa yapdan m6· 
rac .. t 4zerine belediye daimi 
encümeni kilosunun 50 kuruştan 
1atı~at1na karar vermiştir. ., 

Mahkemelerde : 

· Bir aya 
mahkum oldu 
KaıqJk yat sattığı görlllerek 

belediyece tutulan zabıt vara
kasile müddei umumilite verilip 
Sulh cezaya sevkedilen Aydınm 
Sandıklı k&yftnden Eyup kar111 
Dudu Türk Ceza Kanununun 
398 inci maddesi mucibince bir 
ay bapise mahkôm olmuıtur:. 
~ 

Para cezasına 
çarpıldı 

Belediyenin hafta tadiline ay· 
k1rı hareketi görüldüfünden be-

. lediye zabıta memurlarmca tu· 
tulan zabıt varakaıiyle mliddei 
qmumiliğe verilen ve mtiddei 
umumilikçe sulh ceza mahkeilie· 
sinde tecziyesi istenilen baldial 
İsmail Koçak, mahkeme ata
riyle 5 lira para cezuına çar
pılmııtır. 

.Aydın Belediye Reisliğinden : 
1 - Her t6rlli satıcıların yDkıek seale bağırmaları, 
2 - Kahve garsonlarının servis yaparken gerek kahve 

içinden ve gerekse kahve dıt1ndan yüksek sesle ocakçıya 
seslenmeleri belediye daimi encümeni lcarariyle yaıak edilmiftir. 

. 3 - · İşbu ilin .taribbıden sonra yakardaki tenbih ve ya• 
saklara muhalif lareket edenlerin umuru belediyeye mOte
allik ahkamı cezaiye kanununun birinci maddesi mucibince 
cezalandırılacakları ilin olunur. 1102 

Aydın Belediye 'Aeisliğinden : 
Bazı kahveciler tarafından kiralanf\n boş arsaların kahve 

olarak kullanılması belediyeden ruhsat almağa bağlı oldu
ğundan bu gibilerin usulü dairesinde belediyeye mtiracaatla 
ruhsat almaları, a ksi takdirde her. ne ıuretle olarsa olsun 
analara ,,sandalye konulmasına mani olunacağı belediye daimi 
encümeni karariyle ilin olunur. 1103 
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Ahlak 
Düşkünlerı 

---+-

Mahmud Esat Bozkurt 
-2-

Humai kulii hastahğı 
dolayısiyle Veteriner 
Umum'.müdürlüğü 

Madenciliğimizde 
büyük inkişaf 

Çimento istihsalimiz 
300,000 tonu buldu 
Miden Tetkik ve Arama Ens

titüsü, 1938 senesi içinde miden .. 
ciliğimizin istihsal ve işleme' va
ziyeti üzerinde enteresan bir 
rapor hazırlamıştır. 

r°RADYO] 
1112139 CUMARTESi 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUliU 

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

Kcı. 20 Kw. Ba, tarafı blrlnci aahlfede 

Şu yazılar arasında hiç de· 
ğilse, (Türk Galip) den bir par
ça geçireyim dedim. 

Ti ki hakikatlar gizli kalma
sm! 

Fakat, .yapamadım. 
Çünkü, bunlardan, zamanenin 

tahsi ahlakiyle ilgili hangi mıs
raını nakletsem; cumhuriyet 
müddeiumumiliğne çağrılacağım 
muhakkaktır ! · 

Ve Türk beza kanununca, 
(adabı umumi yeye muhalif ha
reket) ten dolayı cazalandırı
cağım şüphesizdir. 

Cumhuriyetten ön~eki şahsi 
ablak ifadeleri, tezahürleri bu
gün bir suç! Edebiyatiyle, fi
liyatiyle ve her şeyiyle bir suç! 
işte iki çağın ayırdı. 

Gerilere gitmeğe ne hacet? 
İmam, muhtar önde, elde fe

ner ve sopalar ev basmalar, 
mahalleleri (Allah) adına, aya
ğa kaldırmalar, daha düne ka
dar görlllen şeyler değil mi idi? 

Hangi namuslu bir genç ba
yan ve ... ıstırap çekmeden, teh
likeye düşmeden sokağa çıka
bilir, gezinebilirdi ? 

Bunların ardı sıra neler söy
lenmez? Ne fuhuşlar ifade edil
mez ve canlandırılmazdı ? 

Bugün bunları, cumhuriyet 
müddeiumumisinin eliyle bakim 
önünde hesap vermeden •. 

Suçlu olarak hesap vermeden; 
ve cezasını çekmeden kim, han
gi namuslu adam göze kestire
bilir? 

İşte cumhuriyetten önceki 
şahsi ahlak ve bunun cumhu
riyetten sonraki anlamı, .. 

Lafın bağlantısı şudur : 
Bütün bir eskilik tarihini dü · 

şünüyorum. 

Onu, Atatürk ihtilalinin açtı
ğı yeni çağdan Ustün bulmuyo
rum. 

Pardon, daha açık söylemeli
yim: 

Atatürk ihtiliilinin yirmi yılı · 
nı, bu gün bu asırlar kanıyan 
eskiliğin üstünde buluyorum. 

Bir daha ve bin daha prdon! 
Atatürk çağı, eskilikle mu

kayese edilmez ki ondan üstün 
olduğu ileri sürülebilsin ! .. 

Atatürk ihtilalini bu yünden 
en büyük muvaffakiyeti, eski 
ferdi ahlakı tasfiye etmesi, o
nu kökünden kazıması oldu. 

Mürailik, eski ferdi ahlakı o 
kadar iğrenç bir hale düşlirdü 
ki bunun en doğru vasfını IV 
üncü Muradın büyük Şeyhisla
ını ( Yahya ) tebarüz ettirmiştir. 

Ankaralı Yahya efendi, bun
dd?0 ° kadar tiksinmiş olmalı ki 
ıvanında: 

"Mescidde riyapişeler etsin 
kuryayı 

Meyhaneye gel k" . 
ım, ne rıya 

var, ne müraı 
Demekten, hem d d" . " 

b" .. k .. e ının en 
~yu mumessili sıfatiyle nefsi

m tutamamıştır. 

En iğrenç yer sayılan m h • 
neyi bile, mescidden ve ey a 
. mes-

cıdde toplanan iki yüzlülerde 
çok temiz buluyordu. 0 

Şiiphe yok ki herkes dindar 

Veteriner Müdürlüklerine 
tamimde bulundu 

bir 

Evveli dünya madenciliğinin 
1938 senesi içinde durumu, bir 
yıl öncesiyle kıyaslanmaktadır. 
Varılan netice, umumi olarak, 
istihsal rakamlarında bir küçü .. 
lüşün mevcut olduğudur. Buna 
mukabil iıe fiat ve ıtok vazi· 
yeti müsait bir safha göıte~
mektedir. Yeni yıl, dünya ma .. 
denciliği için daha ümitli bir 
sene olarak girmiştir. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kca. 
20 Kw. 

13.30 Proğram. 

Tamimi aynen neşrediyoruz 

Hummayi kulai mücadelesi 1 
hakkında verilen 21/1/939 ta- 1 
rihli ve 14 sayılı talimatın 3. 
cü maddesinin G. Fıkrasına 
ektir. 

1 _ Humayi kulai hüküm su-

bassa tüccarlara hatırlatılması
nı faydalı buluyorum. 

13.35 Mlizik ( Tangolar - Pl) 
14.00 Memleket 1aat ayarı, 

ajans, meteoroloji haberleri. 
14.10 Türk müziği. Okuyan: 

Haluk Recai. Çalanlar : V ıcihe. 
Cevdet Çağla, Refik F enan, 
Kemal N. S. 

14.40 15.30 Müzik ( karı9ık 
proğram • Pi. ) 

17 .30 Proğram. ren bir sahadan ecnebi memle
kete çıkarılacak hayvan ve mad
deleri aşağıdaki şartlara tabi-

dir. 
2 - Beynelmilel veteriner 

mukavelenamesi, hayvan ve 
maddelerinin ihracında, hayvan
ların menşe nahiyesi ile bu na
hiyenin 20 kilometre etrafında
ki sahanm 40 gündenberi hum· 
mayi kulai ve çiçekten salim 
olmasını amirdir. 

A - Hastalık söndürülünce
ye kadar jç memleket çift tır
naklı canlı hayvan münakalatı 
hakkındaki 21/12/938 tarihli ve 
188 sayılı umumi tebliğlerin bi
rinci maddesi mucibince hare· 
ketlerinden evvel beş gün ka
rantina beklemelrine ait hüküm 
tatbikine devam edilecektir. 

B - Akdeniz, Ege ve Mar· 
mara limanlarından çıkarılacak 
hayvanların mühim bir kısmı 
Yunan pazarlarını istihdaf et .. 
mektedir. Son zamanlarda ora
ların da veteriner mukaveleleri 
olmalarına rağmen Yugoslavya 
Romanya ve Polonyadan Yunan 
limanlarına gönderilen büyük 
ve küçük baş hayvanlarlar. 

Türkiye madenciliği ise, 1938 
senesinin dünyadaki konjonk
türel gerilemesine tibi olmamıf 
ve ihracat, hemen hemen mi
den üzerinde, yükselmiştir· 

17 .35 Müzik ( Dana ıaati Pi) 
17 .55 Türk müziği ( Sıvaı 

halk musikisi ) Sıvaıh Atık 
Veysel ve İbrahim. 

18.15 Türk mliziii ( incesaı 
faslı : Acem aşirao faılı) Tah· 
ıin Karakuş, Hakkı Dcı man, 
Eşref Kadri, ~asan Gür, Hamdi 
Tokay, Basri Üfler. 

Bu hükiım, hayvan ve mad
delerinin çıkarıldığı liman veya 
kapının da aynı şartlar altında 
hastalıktan silim olması icabet-
tiğini gösterir. 

3 - Ecnebi memleketlere 
çıkarılacak hayvan maddelerinin 
sağlık durumu noktai nazarında 
azami takayyüdata tabi tutul· 
masına zaruri ihtiyaç vardır. 
Bu çıkaracağımız hayvan mad
delerinin piyasalardaki rekabet 
kıymet ve devamlı ihracat ba
kımından, ihracat ettiğimiz 
memleketlere karşı gösterebile
ceğimiz en büyük garantidir. 

Mevzudaki mükellefiyetler, bir 
tarattan karantina, iyi ve dik
katli muayene noktai nazarında 
veteriner servisine ve diğer ta
raftan da kanun nizam talimat-
name ve devlet emirlerine aza
mi dikkat ve riayet etmek su
retiyle hayvan ve maddeleri 
ihracatı yapan tüccarlara düş
mektedir. Memleketin düvize 

Ynoanistana hummayi kulai 
sirayet etmif o'ması, Yunanis
tana sokulacak hayvanların sağ· 
lık durumu noktai nazarından 
bu memleketi hassasiyete ve 
yukarıda bahsi geçen memle
ketlerin milvaridatına karşı hu
dutlarını kapamak kararına sev
ketmiştir. Türkiyenin ayni ha
diseler karşısında kalmaması ve 
timdiye kadar ihracat yaptığı
m12: memleketlerde kazandıiı
mız yüksek itimadın kaybedil
memesi için çift tırnaklı hay
vanların menşelerindeki lkaran .. 
tioalar nazari dikkate alınmı

yarak ihraç limanlarında ayrıca 
beş gün karantina bekledikten 
sonra sevklerine müsaade edi
lecektir. Bu maksatla 788 sayılı 
hayvan hareketleri talimatname
sinin 22 inci, 74 sayılı talimat
namesinin 28 inci ve 6042 sa· 

olan ihtiyacı göz önünde tutula- yılı telimatnamenin 70 inci mad-
rak her iki unsurun kendilerine delerindeki 24 saatlik müddet 

işarı ahire kadar beş güne ib
lağ edilmiştir. 

c _ Kuzular birer birer el-
1 den geçirildikten 24 saatlik 

.,...===--~======~ karantinaya tabi tutulmak su-
olmakta, ibadet ve taatinde 1 retile ihraçlarına müsaade olu-

iç memlekette ve ihraç liman
larında tabi tutuldukları ve tu· 
lacakları aşağıdaki takyidatı 
külfet telakki etmelerinin bil-

serbesttir. nacaktır. 
Bu serbesti cumhuriyet ka- 1 4 _ icabının alakadarlara e-

nunlarının himayesi altındadır. 

Ve bu serbesti saygı değer. 
Fakat bu hüriyet, ( sureti 

haktao görünerek ) herkesi din
siz, ahlaksız görmek hakkını 
kimseye bahşetmez. 
Şu içki içiyor, ahlaksızdır, bu 

şöyle hareket ediyor, ırz düşma
nıdır, bu böyle yapıyor, bilmem 
nedir; gibi ittihamlarla şuna bu
na saldırmak yeni çağm geçer 
akçesi, keser bıçağı değildir. 
Ve olamaz. 

Geçmişin bu kokmuş ahlak 
sistemi, zamanımızda ruhunu 
muhafaza etmekle beraber; baş
ka, yepyeni bir kisveye bürüne 
bilir ki işin asıl korkulacak ya
nı budur. 

Bu gibi sarıksız vaizleri kür 
sülerinden indirerek cumhuriyet 
hakimlerinin önüne sürüklemek 
Atatürk ihtilaline bir saygıdır. 

mirlerinizi dilerim. _ .. ~ 

yaralama vakası 
Evelki gece Kurtuluş mahal

lesinde oturan Ahmed oğlu 20 
yaşında Ömer Alkanı başından 
taşla yaralayan karısı Emine 
Gülden yakalanarak adliyeye 
verilmiş ve cürmü meşhut m.~h 
kemesinde bir ay beş gune 
mahkum olan Emine Güldenin 
bu cezası 11 güne indirilerek 
cürüm sabit olmadığrndan tecil 
edilmiştir. 

Silah araştırması 
§ Evclki gece yapılan umu~i 

silah aranmasında Mesudiye 
mahallesjnden Halil oğlu Halil 
ıbarhimin üzerinde bir kama 
bulunark musadere edilmiş ve 
hakkında inzibati muameleye 
başlanmıştır. 

1938 in yalnız ilk on ayında 
taş kömürü istihsalimiz 2.191.069 
gene aynı müddet içinde linyit 
107.752; krom 171.501; çinkolu 
kurşun 10.742; zımpara 6.092; 
manyazit 804; maden suyu 
562.163 ton olmuştur. Gene ay
nı senenin 11 ayı içınde çimen
to istihsalimiz 255.942; kükürt 
istih5alimiz 3.808; borasit 4.572 
tona yükselmi,tir. On ay içinde 
363 sandık lüle taıı; 592 şişe 
cıva istihsal edilmiştir· 

MUKAYESELER: 
Bir sene evvel istihsale ait 

rakamlarla 1938 in mukayese
sinden fU neticeler çıkmaktadır: 
1938 in ilk on ayı içinde taş 
kömürü istihaalimiz 2,191,068 
tondur. Bir sene evvel aynı 
müddete tekabill eden miktar 
1,960.000 ton idi. Linyit kömürü 
ise 1937 ilk on ayında 89,689 
ton iken 1938 de 107,752 ton 

olmuştur. _ . . . 
Dünya demir t.ndustrısının 

1937 sonunda başlayıp takriben 
l l ay devam eden buhranlı 
devresine rağmen Türkiye krom 

istibsalatı 1937 yılı on aylık 
ihracatımız 155.023 ton iken bu 

sene aynı müddete tekabül eden 
zaman içinde 171,501 ton ol-
muştur. 

1937 nin ilk on ayında istih· 
sal edilmiş olan 158.035 ton 
kromdan yüzde 18.8 Sine teka
bül eden 29.834 tü. Etibanka; 
yüzde 41.75 i olan 65.986 ton 
Fethiye şirketine; yüzde 23.96 
sı olan 37.859 tonu Türkiye 
Maadin şirketine ait idi. 1938 
in ilk on ayında istihsal yekunu 
olan 171.501 tondan yüzde 37 .28 
ine tekabül eden 63.931 ton 
Etibanka aittir. 

Krom iıtihsalatında kısa bir 
mazisi olan Etibank, şimdiden 
memleket ihracatında baı mev
kii almış olmaktadır:; Banka· 
nın çalışmaları, memleket. eko· 
nomisinde bilhassa dış tıcaret 
muvazenesinde müspet rol al
mıya başlamıştır· 

Etibank'ın Divrik demir ma
denini de işletmesi kısa zama
na ve bütün tabii zorluklara 
rağmen istihsale başlamıştır. 
İlk olarak 8840 tonluk bir cev
her yekunu Karabük demir en
düstrisi merkezine nakledilmiş
tir. 40,000 tondan fazla bir kı
sım da Divrik'te nakle hazır 

19.00 Konuşma ( Dıı politika 

hadiseleri ) 
19.15 Ajanı, meteoroloji ha-

berleri ziraat boraaıı ( fiyat ) 
19.30 On alb ve on yedinci 

asırlarda. 1 - Şark ve garpte 
müzik, ( Orkestra " yaylı saz• 

l Ve küme okuyucuları ) ar ,, 
2 _ Temsil. ( Molyer • Ahmet 
Vefik paşa : Zor nikih ) 3 -
Şark ve garpte müzik. ( Orkea· 
tra " yayh sazlar " ve kDme 
okuyucuları ) ( Vivaldl, Kassam 
zade, Purcell, lHafız poıt, Pa .. 
leıtrina, Seyit Nuh, ve ..• ) Ter· 
tip ve idare edenler : . Mesut 
Cemil, E. Reıit, C. Reııt. 

21.15 Memleket ıaat ayan. 
21.15 Esham, tahvillt, kam-

biyo - nukut bonaaı ( fiyat ) 
21.25 Milzik ( Folklor ) 
22.00 Haftalık posta kutuıu. 
22.30 Müzik ( KllçDk orkestra 

Şef: Necip Atkın ) 1 - Bre
chet - Bir bikiye ( Kuçnk par· 
ça ) 2 - F etras • Halk ıarkı .. 
ları ıuiti. 3 - Brahma - Macar 
daoıı Nr. 17. 4 - Moızkowskl 
İspanyol serenadı. 5 - J. Stra· 
uss - Ritter Pasman - Komik 
operasının balesi. 6 - Liocke 
Olur Olur Olur ( Şen parça ) 
7 _ Amadei - lovano ( Şere .. 
nad ) 8 - Bruaselmans • Fe .. 
lemen°k ıüitinden ( Aşk gölU ) 

23.15 Müzik ( cazbaod ) . 
23.45 24 Son ajanı haberlerı. 

bir vaziyette depo edilmi!tir. • 
Önümüzdeki senede Etıbaıık, 

D. 'k demir istihsalibmızı K.a .. 
ıvrı k .. 

rabük demir sanayi mer e.ıınıu. 
istihlAk miktarını tamamen kar-
şılıyacak iıletme.. pr~gramı~ 
tesbit etmit ve muteakıp sene 
lerde mühim miktarda dıt piya· 
salara demir cevheri ıatıııuı 
temin edecek tedbirleri alm~tbr • 
Bunun için yapılacak tetkil IV'C 

tesislerin etüdlcri bitirilmiıtir. 
Belli başlı bir inıa vaaıtaaı 

olan çimento iıtihsalimizde ar 
nı nispette istihlakimiz artmak· 
tadır : 1937 aenesi ilk on ayın· 
da 136,086 toıı olan umumi 
istihsal yekfuıu, 1938 yılı on 

da 255 942 tonu bulmuştur. 
ayın , ' b" t 
Se1e vekunu üç yüz ın ona 
yaklaŞnııştır. inşa bal.inde ola~ 
Sıvas fabrikası da faalıyete geç 
tikten sonra bu iıtihaal rakao:ı• 
meınleketin kuruluıunuu . bır 
ifadeıi halinde yükıelecektır. 
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Süleyman Gezer-Osman Sezginer ~ 

Gazete Kitap Evi c;r 
tw 
t· 

Görülen lüzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın _ 
Palas oteli altına nakledilmiştir. f:" 

İstanbul - Ankara - lzmirde münteşir bütün kitap, mec'mua 
ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
kitap, mecmua ve gazete nüshaları en çok bir hafta için- - :> 

de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe- ...:.. 
@ şitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. ~r 

1098 
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! Doktor Şevket Kırbaş !. 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ! 

entani hastalıklar mütehassısı •) 
•l 

Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu + .. 
Süleymamn hanesine naklettim. O 

hastalarım her gün saat yecliden sekize kadar ve [t 
öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, [•] 

[+ kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra :ı 
~ eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- j 
[+ toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) [Y 
f1'\.;~~llJl~ll"-"1~~~~~1'!'.'•~~:ır1:.oııf"!'l!IJ'!!'l;lf~ 
~~~~ı·~ı·ıı:ı~ıı:.:ı,:,;.ı.=a·~~~~=-~ • ~~tı:ııı~U:.ı:!ıı~~ 

ilin 
ft:ydın As. Sa. Al. 
Komisyonundan 

Alayıo dört aylık 7700 kilo 
pırasa, 1300 kilo lahna, 8700 
kilo ispanak, 1000 kilo karnı
babar münakasaya çıkarılmıştır. 
ihalesi 15/Şubat/ 939 çarşamba 
günü saat 15 de yapılacağından 
taliplerinin askeri satın alma 
komisyonuna 98 liralık muvak-
1'af teminatile birlikte müracaat 
etmeleri ilin olunur. 1089 

29 7 11 14 

ilin· 
Aydın Belediye 
Riyasetinden : 

1 - Belediyenin mülkiyetin
de bulunan Mesudiye mahalle

sinde 481 ada 4 parsel numa
ralı ve 294 metre murabbaı ar~ 
sanın mülkiyeti açık artırma 

ile satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli metre 
murabbaı 40 kuruştur. 

3 - ihale bedeli taksitle ö
denecektir. 

4 - isteklilerin şartnameyi 

görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, arttırmaya girmek 
üzere 882 kuruş muvakkat te
minat makbuzlariyle birlikte 
13/2/1939 Pazartesi günü saat 
15 te Belediye Daimi Encüme
nine müracaatları ilin olunur. 
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......... Abone ıcraiti ........ . 
i 'Yıllığı her yer için 6 lira. ~ · 
j Altı aylığı 3 liradır. i 
: idare yeri: Aydında C. H. ! 
. P B . • : . a11mevı. : 

j gazeteye ait yaıılar için i 
i ylll itleri müdürlüğüne, ilin- i 
i lar için idare müdürlüğüne i 
f 'DÜracaat edilmelidir. ! . . ................................................. 

Beden terbiyesi bölge 
başkanlığından 

15/2/939 tarihinde bölge spor 
eğitmeninin nezareti altında 
bölge binasında futbol hakem 
kursu açılacaktır. Yaşı 20 den 
aşağı olmamak üzere Asker, 
sivil ve mektepli her kes iştirak 
edebilecektir. 

İsteklilerin 1412/939 tarihine 
kadar bölge spor eğitmenine 

müracaatla kayıt muameleleri
nin yaptırılması ilin olunur. 
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ilin 
Karacasu Slllh hukuk 
mahkemesinden 

939169 
Karacasuyun Cuma mahalle

sinden arap başı Mehmet varis
lerinden Hatice, Ahmet, Fatma, 
Veli, Meryem, Ali, Ayşenin ika
me eyledikleri davada murisle
rinin yüz küsur seneyi müteca
viz bir zamandır nizasız ve 
tapusuz uhdei tasarruflarında 
iken vefatıle taraflarından ma
lik sıfatile ayni şekilde tasarruf 
edilmekte olan Karacasuyun 
Sürmeşe mevkiinin yol altı Ça
kallık mevkiinde kain şarkan 
hacı Süleymanlar garben yol 
şimalen Fettah ve bayırlı oğlu 
cenuben yol ile sınırlı bağın 
tapuca tesciline karar verilme· 
sini talep ve dermeyan eyleme
lerile cari muhakemede işbu 
emval hakkında alakadarları 
olanların itirazları olup olmadı
ğının on gün içinde bildirme
leri için ilanen tebliğat icrası
na karar verilmiş olmakla ber
mucibi karar keyfiyet ilanen 
tebliğ olunur. 1117 

İmtiyaz ı;ıııhibi ve Umum1 Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendrea 

Basıldığı yer 

C H P Baııımevi 

AYDIN SAYI ı 452 

MEHMET GÜRER 
TECiM EVİ 

AYDIN - DEMIRYOLU CADDESi ,~ 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

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

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

MARKONl radyo 19~9 model/erile SPARTON radyolaı·ı
mızııı geldiğini sayın nıüşterilerimize iftiharla bildiririm. 

12 ay veresiye satış 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ iç·N: 

ar 
a yt 

vlenme 
Doğu 

defter eri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 
kağıt, Sağlaın cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez erecede ucuzdur l 


