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Hatay, 
hüriyetinin 
yolunda .. 

F. R. Atay 
Kardeş Hatay meclisi, l 7 şu

bat tarihli toplantısında, Tür
kiye Cumhuriveti kanunlarını 
Hatay kanunla~ı olarak kabul 
etmiştir. Bu karar, Hatayın her 
tarafında btiyük şevk tezahür
leri ile kutlanmıştır. 

Hldise her tarafta hususi bir 
allka uyandıracağına şüphe yok
t~r. Evela şuna dikkat edilecek
tır ki Hatay, fikri, duygusu ve 
şuuru ile, ayrılmaz bir surette, 
Türkiye türklüğüne bağh idi. O· 
nun, fikir, duygu ve her türlü 
mukadderat bakımınban ·yaban· 
cısı olduğu bir bölgeye katıp 
milli benliğinden sıyırmak isti· 
yen teıebbilsler auni ve tesirsiz 
kalmıştır. 

Yeni Ttırkiye, şerk ileminin 
ba,Jıca hor, ileri ve inkılapçı 
devletidir. Garp medeniyetçili
ğine zıt btitiln geri müesseseleri 
tasfiye etmiştir. Kemalizm, me
todlan ve prensipleri ile, bize 
his olduğu kadar bizden olan• 
lara iiddir : netekim, bizden 
olan Hatay, kendi kendini sevk 
ve idare etmeğe baıladığı vakit, 
hemen milli kurtuluşunu Kema
lizme intibakta aramışbr. Hatay 
meclisi Azalarının bu karar ve 
tedl:;ırlerde, balkın hakiki me-
yillerini ve ihtiyaçlarını ne ka
dar tam temsil etmiş oldukları
nın tahidi iıe, tekmil memleket
te bu karar ve tedbirleri kar
şılıyan vicdani ve umumi sevinç
tir. 

Hatay esir kalsaydı, eğer 
Hatayın ahde hakka ve haki
kate iıtimat 'eden davası mu
v.affak olmasaydı, bu mesut ne· 
tıcelerin elde edilmesioe imkin 
varını idi? Bu kadarını? Yarı 
istikrar için de geçen kısa bir 
zaman bile, bu asabiyetler, he· 
yecanlar, tahrik ve kargaşalar 
muhitini, bir huzur ve emniyet 
köşesi haline getirmiştir. Hatay 
davasını yakından uzaktan ka
rartan bütün bulutlar silinip 
gittiği vakit, her kes anlaya· 
caktar ki, Türkiyenin takip etti-
ği yol, Akdenizin bu bölgesinde 
ki barış ve güven nizamı ile 
alakalı olanların hepsinin men
fatine bir hi:t.met teşkil etmiştir. 

Bizler huzurun, emniyetin ve 
sulhun ilk şartını istikrarda, ve 
bu iıtikrar"istinat eden karşılık· 
lı ve samimi dayanaşmada bulu
Y?ruz. Hata · y davası, çıkarılmış 
bı~ mesele değildi ve değildir : 
lşlıyen, ıstırap veren bir mesele
nin halledilmek cehdi idi ve 
öyledir. 

Yugoslav Başvekili 
Münihten döndü 

Belgrad 21 - Başvekil Çi
tenkoviç dün Münihten Belgra
da avdet etmiıı,tir. a.a. 
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PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİY ASI HALK GAZETESi 

C. H. P. 
Genel Sekreterinin 
teşekkür telgrafı 

Halkavi başkanlığına 
Aydın 

Partimizin kültür, gençlik 
ve Halk müesseseleri olan 
evlerimizin yedinci yıl dönü
mü ve yenilerinin açılışı mü
nasebetiyle izhar buyrulan sa
mimi duygulara teşekkür ve 
üye arkadaşlara !evgi ve say
a-ılarımın lütfen tebliğini rica 
ederim. 

C. H. P. genelsekreteri 
Erzrum siylavı 
Dr. Fikri Uzer 

Yeni 
Muafiyet ruhsat

namesi alabilen 
iş yerleri 

Ankara 21 - lksisat veka- , 
letinden tebliğ edilmiştir: 

1055 sayılı teıviki sanayi ka
nununa müzeyyel 2261 numa 
ralı kanun mucibince tanzim 
edilmiş olan fazla istihsal nizam· 
namesi gereğince çeltik,kiremit ve 
tuğla, ikiden fazla mekikle örü
len İpekli kumaşlar, kanaviça, 
çuv~! imalethanelerinin yeniden 
tevsıınde 13/2/939 tarihinden 

Milli Şef İsmet İnönü 
Ankara Halk evini ziyaret etti 
Ankara, 21 - Cumhurreisimiz İsmet İnönü bugün Halkevleri· 

nin yedjnci yıl dönümü münasebetiyle Halkevinde açıl;m sergileri 
gezmiş ve Halkevlerinin genel çalışmalarını belirten eserleri ince
lemişlerdir. 

Halkevlerinin çalışmaları üzerinde dikkat ve hassasiyetle duran 
Milli Şef evlerin çalışmalarını yararlı yapmak için gcrken tedbir· 
leri ve fikirlerini söylemişlerdir. Milli Şef Halkevinde bir saat kal· 
mışlardır. a.a. 

-•-
Beden terbiyesi genel is
tişare hey eti toplandı 

• • • ' • • • ·~ J • ... 

. .- :/' 

Başvekil Dr. Refik Saydam mühim 
beyanatta bulundu 

Ankara 21 - Başvekalete 
bağlı Beden terbiyesi genel direk
törlügü genel istişare heyeti 
bugün Türk hava kurumu sa· 
loııunda başvekil doktor Rı::kik 
Saydamın reisliği altında top
lanm.ııtır. Toplantıda genel di
rektör general Cemil Taner, 
merkez istişare heyeti, federas
yonlar bafkanları daire müdür· 
leri bulunmuşbrdır. 

Celseyi Başvekil açmış ve ni
zamnamenin ana hatları üze
rinde verilen izahat dinlemiştir. 

Bir saat kadar devam eden 
izahattan sonra başvekil doktor 
Refik Saydam şu s5zleri söyle· 
miştir: 

müvaziyYürümesini isterdim. Sıh
hat vekiletınde bulunduğum 

esnada bu işle alakadar olmuş
tum. Hatta bir kaç kitabın ter· 
cümesjne başlatmıştım. Bunların 
bitiiğini ümid ederim. benim en 
büyük derdim 12-17 yaş'arasm
da henüz neşvünema çağında 
bulunanların bu gibi hıfzıssıba 
kaidelerine muzur sporlarla meş
gul olmalarıdır. 

Ben her türlü yardım yapmak 
için emrinize hazırım. Çalışma· 

1 larınazda muvaffakiyetler dile· 
yerek ve yerimi generale bıra
karak~ vazifemin başına gidiyo-
rum. ,, a.a. 
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ilbay 
Nazilliye gitti 

Nazilli 21 (Hususi) - İlbay 
ve parti başkanı Ô. Günday 
bugün refakatlerinde ilyöokurul 
üyesi Halim Aysın bulunduğu 
halde şehrimize gelmiş ve mün· 
tehip sani parti yoklama11nda 
bulunmuştur. 

Yoklamadan sonra ilbay be· 
raberine baş mühendis ile ka
za kaymakamı ve parti erkanı
nı alarak aşağı Nazilliye gitmiş 
ve orada yaptlması mukarrer 
mektep binasının yerini tetkik 
ve tesbit etmişlerdir. 

-·~ 

Avcılarımız 
Çine}Te b~r av ge

zisi yaı1tılar 
Geçen pazar günü ·Aydın 

avcıh.r ku übüne mensup 30 
kişilik bir avcı kafilesi kamyon• 
la Çinenin Tokurcun ve Söğüt· 
cük mevkilerinde bir keklik avı 
yapmışlardır. ~ 

Avcılarımız bu gezilerinde da· 
ha ziyade dağa tırmanma id· 
manları yapmışlar ve çok neşeli 
bir gün geçirerell akşam tekrar 
Aydına avdet etmişlerdir. 
Kuş avı mevsiminin geçmiş 

ve av kuşları çifleşmiş olduk
larından a vcılarımtz bundan 
sonra sürek avları yapacaklar· 
dır. 

itibaren altı ay müddetle veki
letce tesis ve muafiyet ruhsat· 
namesi verilecektir. ' a.a. 

"Bendeniz her lfakit spor işle
rinin bilhassa sıhhat meselesile Ateşspor geliyor 

Balkan konseyi çalışma
ları devam ediyor 

Pazar günü Aydınsporla karşılaşacak 
. 

İzmir likinin en kuvvetli ta· 

kımlarından birisi olan Ateşspor 

takımı Aydın idarecileri tarafın

Kral konsey azalarını kabul etti dan yapılan daveti kabuı ederek 

Bükre.ş 21 - Kral Karol dün ebedi şefimiz Atatürkün yüksek pazar günü Aydınsporla maç 
öğleden sonra Elen başvekili şahsiyetini hürmetle yadetmiştir. yapmak üzere şehrimize gele-
Metaksas ile, Türkiy hariciye k K 1 K cektı'r. General Meta sas ra a-
vekili Şükrü saraçoğlu Yugos- rolun sıhhatine ve Romen mil-
lav hariciye nazırı Markoviçı' 1 k d h' . k l Gurup maçlarından sonra ta-etinin refahına a e ını a -
kabul etmiştir. kımımız büyük küçük hiç bir 

dırmıştır. 
Gece konsey azaları şerefine t temas yapmamış olduğundan böl-Bugün öğleden sonra saa 

verilen büyük ziyafette Romanya 16,30 da konsey üçüncü içti- ge liklerinin hemen arefesinde 

cağı netice cidden tetkike de· 
ğer. 

Ateşspor; bu sene İzmir likin 

de daima başta yürümüş ve 

bil bassa mektepliler ile askerlerin 

kulüplerden çekilmesi üzerine 

en sağlam takım halinde kal

mışlar. 

Çok Kıymetli elemar lara ma· 

lik olan Ateşspor; üç sene ev· 
vel bir kere daha Aydın saha-

sında B mubteliti ile karşılaş
Devamı 3 &ncl aahlfedn hariciye nazırı Kafenku Hararetli maını yaparak çalışmalarına 1 bu çok kuvvetli takıma karşı ala-

hlr nutuk sö~~~ekm~afirl~e devam dm~tir. Saat 19 da ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
baş geldiniz demiştir. elçiliğimizde bir ziyafet ve 20,30 j Her memurun bir gaz Dahiliye Vekaletinin vi-

General Metaksas gerek ken- da da kral sarayında bir kon· maskesi bulunacak )ayetlere bir tamimi 
di ve gerekse arkadaşlara adı- ser verilecektir. 1

1 na cevap vermiş ve gördükleri Balkan matbuat birliği bugün 
hararetli hüsnü kabulden dola- toplanmıştır. Birlik saat 9 da \ 
Y1 teşekkür ederek balkan meçhul asker abidesine bir çe- , 
antantının ilk kurucusu olan lenk koymuştur. a.a. 1 

Yeni Suriye kabinesi henüz kurulamadı 1 

Şam 21 - Milli blok umumi Cemil Mardam tarafından teı- 1 

kon~eyi; ic~~ında yeni hüküm~ti kili muhtemeldir. Mumaileyh is-
teşkıl etmegı kabul etmek ka- tirahat arzusunda ısrar ederse 

- ·-Dahiliye Vekaleti, bütün vi· 
layetler vasıtasile ,devlet daire-
lerinin hepsine mühim bir ta
mim göndermiştir. Bu tamimde 
mer'iyet mevkiine giren hava 
hücumlarından pasif korunma 
kanunu mucibince halkın alma
ğa mecbur bulunduğu tedbirler· 
de nıemurlarm önayak olması-
mn tensib edildiği ve Kızılay 
maske fabrikasında imal edilen 

rarını verdikten sonra mesai!liae cumhur reisinin Humus mebusu 
nihayet vermiştir. Mazhar paşa Restaniyi devet 

Bu halde yeni kabinenin yine etmesi muhtemeldir. a.a. 

1 Türk halk tipi maskelerind~n 
her memurun tedarik etmesi 10-
zumu bildirilmiştir. 

--·-
Dahiliye Vekaleti, vilayetlere 

yaptığı bir tamimde, Milli Şef 
Cumhur Reisi İsmet İnöntinün 
bir ressama yaptmlacak olan 

resminin teksir edilerek devlet 

dairelerine ve müessesata ayni 

resmin asılacağını bildirmiş, bu 

itibarla şimdiden masraf edile· 

rek resim yaptırılmaması tebliğ 

olunmuştur. 



YOZ: 2 

~--· Akisler: . 
Genç kalemler ve Türk inkılabı 

Fırsat buldukça genç kalemlerin ateşli ve heyecanlı yazı
lannı okumaktan :zevk duyarım. 

Çnnkil; bu ya2:11arın çoğunda henüz çok körpe olmakla 
beraber fikir vardır, sand vardır, heyecan vardır. Okurken 
bende heyecanlanırım, kalhim çarpar, gururum yükselir. lna· 
nınm ki; bu yazılar umumiyetle ihtirassız, samimi hislerin ve 
ciddi duyguların mahsulüdür. 

Hele milnakaşa edilmez bir hakikat halinde inandıklan ve 
bağlandıkları inkılip davalarına karşı bu j!enç kalemlerin 
gösterdikleri alaka ve hassasiyet kendilerine karsı güvenimizi 
kuvvetlendirecek ve yann için kendilerinden beklediğimiz büyük 
hizmetlerin emniyetini verebilecek kadar ateşli ve hararetlidir. 

Ebedi Şef Atatürkün en. büvük inkılabi hareketlerinden bi
ri olmak fizere kabul ettiğimiz "DiL,, davası hakkında Yücel 
mecmuasının son nüshasında okuduğum aşağıdaği y.llzıyı bir 
misal olarak aynen alıyorum : 

" Günes - Dil teorisinin ortaya koyduğu hakikatlere diin 
olduğu kadar bugün de inanıyoruz. 

Tilrk milnevveri, Türk ya:zıcısı bu dava üzerinde ısrar ve 
gayretini ekıiltmiyecek, dilin tekamülüne zamanla beraber, 
kendisi de hizmet edecektir. 

Dil kurumu, bu mütehassıslar heyeti, ıstılah meselelerini 
halletmektedir. Yeni lügatlar dile anarşi değil zenginlik getir
miştir. Onları Türk gramerine sokmak, işlemek sanatkarın va
zifesidir. işin güçlüğü Türk sanatkarının azmini ve kalemini 
bu yoldan döndüremez. 

Dil davası bundan yedi yıl evvel münakaşasiyle ortaya kon· 
muştu. Kimse düşöndüğünü söylemekten mcnedilmedi. O gün 
fikirlerini ve kalemlerini bu davanın yolunda kullananlar elbet 
bu gün de aynı hizmette seferberdirler. Bu davaya daha o gün 
inanmışlar ve kanaatlannı açıkça söylemişlerdi. 

Dil meselesi, ölmez Atatürkün büyük hamlelerinden biridir. 
Ebedi Şefin Büyük hamleleri üzerinde 18 milyon var. 

Atamızın bütün eserlerinde olduğu gibi bu eserin muhafa
zasında da kı~kancız. 

Gençlik büyük hassasiyetle Atatürk davasımn yolundadır.,, 
Genca 

Kuyucak Halkevinin 
aÇllma töreni 

Kuyucak ( Hususi ) 19/2/939 
Pazar srünü nahiyemiz de Halk
evi açılış töreni büyük bir he· 
yecanla parti binasında tam 
ıaat 15 te Ankara radyo neş
riyatile baslamıştır. Sayın Baş
vekilimiz Refik Saydamın kıy-
metli nutukları samimi bir hava 
içeninde dinlendikten sonra 
mahalli açış törenine başlanmış
tır. Halkevi açılış) nutkunu Ke
mal Y ıldızdağ söylemiştir. Bu 
sözler cumhutiyet devriminin 
köylere kadar kol saldığı köklü 
kalkınmasının tam köylü ruhu 
ile bir tebaruzu oldu. Kemal 
Yıldızdağın sözlerinden sonra 
iki öğretmen arkadaş tarafm-

AYD/N'ın Tefrikası: 5 

dan ( Halkevinin çocuğu ) şiiri 
ile ebedi Atamızın ( gençliğe 
hitabesi ) ni okumuş, halkta bü
yük bir hürmetle ayakta dinle
miştir. 

Bu mutlu günün gecesi öğ· 
retmenler ve Pamukova genç· 
ler birliği tarafından verilen 
( gömdüğüm o cihan şer'iye 
mahkemesi ) piyesleri seyirciler 
tarafından takdirkar alkışlarla 
karşılanmıştır. 

Cumhuriyetimizin ihsanların
dan en önemlic~i olan halkevle
ri teşkilatının Kuyucakta inki
şaf etmek üzere kurulan kuyu
cak halkevini her Kuyucaklı 
bir inan ve sevgiyle yükseltme· 
ğe antetmiştir. 

YAZAN: ir ir 

• I Bakır Madalyon • 
Nihayet ıon bir çırpınışla göz
lerimin, dudaklarımm kelepçele
rini koparıyorum, bağınyorum 
sesimin çıktığı kadar: 

- Şükran.. Şükran.. Şükra
nım!. .. 

Koridorlarda kopan bir fırtı
na var. Koşan, takılan ayak 
sesleri.. Ve nihayet yatbğım 

koğuşun kapısı açılıyor.. Ve 
bir kadın deli gibi üzerime atı
hyor; 

- Oh Ahmedim. Beni çağır
dın değilmi?. Yanhş anlamadım 

değilmi Ahmet yaşıyorsun. :Ya
ııyacakıın. Benim için yaşa ah· 
met. Senin için yaşıyorum çün
ki.. Ve göz yaşlarımız, isimle-

Büyük Hikaye -

rimiz birbirine karışıyor: 
Şükran .. . 

- Ahmet ... . 
-( 2 )-

- Bu gün çıkıyorsun artık 
delikanlı. Yüzün tamamen iyi 
oldu. Sıhhatin yerinde, Fakat 
imkan dahilinde üzülmemeğe 
çahş .. Hayat zaten başlı başına 
bir iztiraptır. Saadetleri iztırap
lar doğurur Ahmet. Sonra se
nin çok kuvvetli bir !teselli 
menbaın var. Onu ! sev Ahmet. 
İsmine sürülen lekeyi onun ma
zisini düşünmeden sev.. Hayatı 

oluğu gibi kabul edebilen insan· 
lar mesut olurlar kardaşım .. 

- Kardaşım diyorsunuz. Fa-

AYDIN 

Sult'anhisar 
Ovagölleri korutuluyor 

Üç dört gündür hummalı bir 
faaliyetle işe girişen mücadele 
fen memuru B. Satıh, göllerin 
ve bataklıkların Mendres~ dö
külme kaoallarmın krokilerini 
hazırlamıştır. Kurutma ameliye
snini yakında başlanacağı mem
nuoiyetle haber aldık. Sıtma mü· 
cadele dairesinin çok yerinde 
olan bu faaliyeti Sutanhisarlıları 
sevindirmiştır. Köyümüzün sıh

hati adına takdir ve teşekkürü 
bir borç biliriz. 

Sultanhisar da 
Halkevi açıldı 

19/2/939 Pazar günü Sayın 

Başvekil Refik Saydamın rad· 
yodaki . nutuklarını müteakıp 

büyük bir kalabahk huzurunda 
Sultanhisarımızada Nazilli Halk 

vi idare heyetinden Bay Hali
din iştirakile halkevi açılmış, 

bundan sonra okul yavrularının 
bir müsamereleriyle işe son ve-
rilmiştir. Parti Başkam Cevad 
Dürük tarafından da halk adına 

büyüklerimize tazim telgrafları 

çekilmiştir. 

Sultan hisarın veni muhtarlık 
ve üyelik intıhapları 15/2/939 
Cuma günu yapılmış Sultanhi
sarının Aydm gençlerinden Fuat 

Dürük muhtarlığa seçilmiştir. 

Kendisinin enerjik ve çalışkan 
bir genç olmasile memleket için 
mucibi iftihard1r. Ümitli bulun· 
dugumuz çahşmalariyle komşu-

larına nazaran geri bulunan 
köyümüzün yakın zamanda iler· 

liyeceği muhakkaktır. Başarılar 
dileriz. 

Köy muhtar 
intihapları yapıldı 

Sultarhisarına bağlı yedi kö
yün muhtar intihabı yapılmış
br. Bu intihaplarda kamunbay 

Cemil Y orman ile karakol ko· 
mutanıda bulunmuşlar ve seçi· 

min kanun çerçevesi içinde ya
pılmasına nezaret etmislerdir. 

kat benim bir katil 'olduğumu, 
biraz sonra bileklerimde güna • 
hımın demir bileziklerini taşıya · 
rak buradan çıkacağımı (unutu
yorsunuz her halde. Ben kar
deşliğe, ümide, teselliye layik 
değilim artık. 

- Bunlar telakkilere göre 
değişir Ahmet. Sen kanun rna · 
zarında· bir katilsin, kirli bir 
insansın belki. Halbuki benim 
nazarımda dişisi için ölümü kü
çük gören bir erkeksin. Onun 
ıçın benimle konuşurken unut 
bunları Ahmet. Seninle anlaşan 
iki dost, iki iztirap yolcusu ola
rak dertleşelim. Belki uzun sür
miyecek. Mecburi bir tesadüf 
bir az sonra bizi ayıracak. (Fa
kat ben sizi unutmıyacağım. Bir 
facia ile başlayan sevginizin 
saadetle devamını temenni ede· 
ceğim. 

- Sözlerinize, tertemiz duy
gularınıza layik mukabeleyi gös-

Yeni y pılan 
Her türlü binalar istimalinden evvel 

iskan vesikası alınacak 
Belediyenin yapı yollar kanu

nu ile umumi hıf~ssıhha kanu
nu her türlü yapının istimalin
den evvel sahiplerinin belediye
ya müracaat ederek inşaatın 

plana ve umumi hifzıssıhha ka
nunu hükiimlerine uvguu olarak 
ikmal edildiğini mübeyyin bir 

rapor almarını emretmekte ve 
rapor almadıkça istimalini me· 
tmektedir. 

Henüz inşaatı ikmal edilmemiş 
binalar içinde yatıp kalkmanın 
sayılam1yacak kadar sıhhi mah
zurları vardır. Buna rağmen bir 
çok vatandaşlar bu mübimmeye 

riayet etmediklerinden sıhatları 

bozulmakta, netice itibarile bun• 
dan "memleketin sıhhi vaziyeti 
müteessir olmaktadır. 

Ôgrendiğimize göre hüküm
lerini ehemmiyetle tatbik etmek 
mevkiinde bulunan Belediye, ba
dema bu gibi inşaatın ikmalin· 

dan evvel kullanılmasını mene· 
decek esaslı tetbirler almış bu· 
lunmaktadır. 

Emri vaki şeklinde yapılacak 
iskanlar kabul edilmiyerek bina 
zabıta marifetiyle derhal boşal· 
tırılacak ve sahipleri hakkında 

kanuni takibat yapılacaktır. 

Umurlu Halkevi Nasıl açıldı 

Umurlu (Hususi) - inkılapçı 
partimizin prensiplerini ve büyük 
Türk inkılabının hususiyetlerini 
halka yavmak maksadiyle ku
rulan Halkevlerimiz arasında 
yer almak mazhariyetine kavu
şan Umurlu Helkevi de bütün 
Umurlu halkının ·Candan toplu
luğu ile ;1çılm1ş ve çalışmalarına 
başlamış bulunmaktadır. 

Beledivemizin ve Umurlu hal· 
kmm alakalı yardımlariyle hem 
de yeni denilebilecek bir şekle 
getirilerek halkevine tahsis edi
len bina bir toplantı salonu 
ile bir idare heyeti odaslDı ve 

güzel tanzim edilmiş bir bahçe· 
yi muhtevi bulunmaktadır. Top
lantı salonu ayni zamanda 
halkevi temsilleri için de mü
sait bulunduğundan bunun yanı 
başında sanatkarlarm soyunup 
giyinmeleri icin küçük bir oda 
yapılmıştır. 

Halkevinin açılma töreni bü
tün Umurlu halkmın huzurla
riyle yapıJmışbr. 

Başvekilimiz Doktor Refik 
Saydamın nutku dinlenildikten 
sonra mahalli proğramın tat
bikına geçildi. Halkevi Başkanı 

teremiyorum ne yazık ki. Yal
mz sizden bir dileğim lvar. 
Günlerden beri derdimi çektiniz 
iztiraplarıma ortak oldunuz. Ö· 
lünceye kadar iyilik ve insan· 
hk sembolü olarak anmak için 
isminizi söyleyin liitfen. 

- Ne iüzumu var Ahmet 
ismimin?. Bana yalnız f dertli 
abla de kafi. Bende çok çektim 
Ahmet!. Benimde çok rzaman 
ölümü özleten acılarım oldu. 
Fakat insan her şeye tahammül 
edebiliyor. Ben zevki acılarda 
buldum. Bana insanlık mefhu
munu, kendimi başkalarma ~va-
kıf etmek emelini kederlerim 
verdi. Yalnız bu hislerin yerdi
ği kuvvetle yaşayabildim. Saa
detleriniz, sevgileriniz sizin ol
sun. Yalnız bana dertlerinizden 
bir hisse ayırın, beni onlara 
ortak edin yetişir. 

Daha fazla tahammül edeme
dim. Bu en kötü günlerimde 

Belediye reisimiz Mehmed Diri
ğin açış nutkundan sonra tö
rende hazır bulunan ilçeyön ku
rul üyesinden Asaf Gökbel, 
Halkevlerinin maksat ve gaye
leri etrafında bir müsahabe 

yaptı. 

Ebedi Şef Atatürkün gençli· 
ğe hitabesi okunurken her ke! 
ayağa kalkmış ve bu hitabeyi 
derin bir huşu içinde dinle
mişlerdir. Halk evi binası bir dü
gün evi bibi bayraklarla süslen
mişti. Ge-cenin geç vaktine ka
dar eğenceler devam etti. -... ~ . ..._ 

Ankara Operet 
heyeti şehrimizde 

Aydının öteden beri sevdiği 

ve tanıdığı kıymetli sanatkirı· 

mız İhsanın idaresindeki ope
ret heyeti şehrimize gelerek 
Halkevi salonunda temsillerine 
başlamıştır. 

Evveki gece (Ayşe) dün ge
ce de ( Anam kayserili) operet
lerini temsil eden hayet bu ak
şam da (Şen köyün Haceri) o· 
peretini oynıyacaktır, 

tesadüfün karşıma çıkardığı bu 
en iyi, en insan kadınının lelle
rine sarıldım. Doya, doya kana, 
kana ağladım ..... .. 
Baş doktor arkasında iki süo

gülu jandarma ile girdi. Beni 
gösterdi : 

İşte bu! . 
Gözlerimi doktora çevirdim. 

Niçin?. Belkide teşekkür 1içindi. 
Fakat o gözlerini kaçırıyordu 
benden nedense. Jandarma yak
laştı: 

- Uzat hemşerim. Dedi. Bi
leklerini. 

Omuzlarım çöktü, BoynuIJ! 
başımı daha fazla dik tutacak 
kuvvetini kaybetti. Aloım yere 
eğildi ve beo ezeli bir inkiyat
la hürriyetimi, mücadelesiz, mü
nakaşasız demir kelepçelere 
teslim ettim. İki jandarma (ara: 
sında koridorları, merdiveoletı 
geçtik. 

-· Sonu var -



SAYI ı Ut 

Tavuk ihracatı 
Almanyadan dört tavuk kesicisi 

gönderildi 
lıtanbul - tavuk ihracatımız 

büyiik bir ıüratle inkişaf etmek
tedir. Almanlar, bilhassa iyi 
beslenmiş tavuklara rağbet gös
termektedirler. Alman ihtilat 
daireleri iyi fiat verdiklerinden 
Almanyaya tavuk ihracatımız 
haftada dört vagona çıkmıftır. 
Memlektimizde Almanyaya gön· 

derilen tavuklar içinde canlı 
olarak gönderilenler olduğu gi· 
bi, mevsimin kış olmasından is· 
tifade edilerek ekseriyetle ke· 
silmiş sevkedilenler de vardır. 

Alman ithalitçılan buradan 
giden tavukların, kesildiği za
man fazla kan zayi etmelerin
den müşteki bulunmaktadırlar. 
Almanlar, tavukların, kanın 
mümkün olduğu daku tavuğun 
içinde kalacak şekilde kesilme· 
sinde ısrar etmektedirler. Bu 
hususta bir türlü anlatılamadı· 

ğından, yapılan uzun muhaberat 
da maksadı temin etmediğinden 
Almanyadan ' memleketimize. 4 
tavuk kesicisi gönderilmiştir. 

Bir taraftan bu süratli tavuk 
ihracatı, memleketimiz tavukçu
luğuna zararlı olduğundan do
layı itirazlarla 'karşılanmaktadır. 

Alikadar makamlar10 da bu 
husus üzerinde durdukları anla
şılmaktadır, 

Ateşspor geliyor 
Bat tarafı birinci ıahlfede 

mış idi. Binaenaleyh sahamızın 
yabancısı değildir. Onun için 
gençlerimiz bu maçta çok 
uğraşmağa mecbur olacaklardır. 

Netice ne olursa olsun pazar 
günil Aydında çok zevkli ve 
çoktan beri hasret kaldığımız 
ciddt ve heyecanlı bir maç sey
redeceğimiz muhakkakbr. 

Yugoslavyada bir 
haydutluk vak'ası 

Kız - Erkek kıy af etindeki hırsız Bel
gradta bir hanı soyarken yakalandı 

Yugoslavya da kadın kıyafe
tine giren bir erkek, bir hay· 
dutluk vakasıoa teşebbüs et· 
miştir. Belgrat' dan yeztlanlera 
göre, Simici köyüne bir akşam 
ortalık karanrken gelen bir 
11 kız ,, hancı Sime Francike gi
derek, geceyi geçirmek üzere 
bir oda istemiştir. Hancı, bir 
oda göstermiı, sonra yemek 
hazırlamıştır. 

Hanem bir oğlu vardır. Bu 
dalikanlı, handa geceliyecek 
olan "kız,, ı gözüne kestirmiş 
o. ~şağıda yemek yerken, ken~ 
dısı yolcunun yat ~ k . acagı yu arı-

d~k~ odada yatağın altına gir
mııtır. Oraya saklanan delikanlı 
~ok. beklemiş, bir müddet sonra 
ıçen · . . ~e gıren ve kapıyı içerden 
kılıtlıyen misafir, soyunmağa 
başlamıştır· Kız esvabından sıy· 
rılan misafir, bunun altına giy-

• 

diği erkek elbisesiyle görünmüş
tür. Delikanlı, "acaba bu yolcu 
kız da hem kız, hem erkek kı
yafetinde mi geziyor ? ,, diye 
tereddüt geçiriyor. 

Bir .de bakıyor ki, yolcu pen
çereyı açıyor, bavulundan aldı· 
ğı ipi aıağıya sarkıtıyor. ~a
- d " gı an ayak ıeslerile beraber 
bir takım erkeklerin seslenme: 
lerini işiten hancının oğlu, ha
nın suyulacağını anlayınca, u~ul
ca yatağın altından çıkıp, " kız 
erkek ,, i birdenbire yakalıyor. 
Yakaladığı gibi de pençereden 
dışarıya fırlatıyor ve bir yan
dan da avaz avaz imdat çağ~
rıyor. 

Handa herkes odalarından 
dışanya uğrayorlarsa da, çete 
mensupları, çarçabuk kaçıyor
lar. Henüz hiçbirinin izi bulu-
namamıştır. 

Almanyanın iş hacmi 
Berlin - Almanyanın iş bul· 

ma makamatı, 1939 senesinde 
çalışılacak yerler için daha bir 
milyon kişiye ihtiyaç olduğunu 
hesap etmektedirler. Geçen sene 
bu noksanlık 500 000 k" · "d' ' ışı ı ı. 

b Almanyada ikinci teşrinin ni· 
~~etinde mecmuu 20 milyon 

kıııye baliğ olan çalışanlann 
arasında ancak 152000 k" . . . i · ı ışısını 

bıskı~ ebr teşkil etmekte idi. Hal· 
u ı unla d · . Jıştml r ~ ış yerlerınde ça· 

ması mümkün olmıyan vü
cutça sakat k" j · 1 • . nnselerden ibaretti: 
şsız erın, ıktasad·ı . l d k il . lf er e u a· 
nılabılecek bir du d 1 rum a oma-
maları yüzünden geçen b" 
b 

sene ır 

aşke menbaa müracaat b . . b 1 mec· urıyetı ası olmuştu B 1 d d · un ar a 
cvletçe az geliri olan "ht' l . . ı ıyar-

ar, vergı veremıyecek kabili-
yette, az kazanan kimseler ve· 

para kazanmak maksadiyle o· 
raya buraya koşan kimsele ka
bilindendi. 

Bunların hepsi 670000 kişiyi 
bulmuştur. Meslek amelesi ola· 
rak noksanlık bilhassa inşaat 
madencilik ve maden ocakları 
amelelerinde mşahade edilmek
t~dir .. Diğer taraftan endüstri· 
nın zıraat amelelerini kendisine 
çekmesi de bir proplem teşkil 
etm~ktedir. Her halde buna 
manı olmak üzere tedbirler alı
nacağı şüphesizdir. Çüaki bu 
çok ve kolayca para kazanma 
hevesine teb' an köylerden şe-
hirlere yapılan akınlar ziraat 
mahsulitıoda ve bilhassa hay· 
van yetiştirme noktai nazarın

dan büyük bir tehlike teşkil 
etmektedir. 

AYDIN 

• 
lngilterde 

Bir senede 12000 
boşanma vak'ası -·-
Buna, kanunun bazı 

hükümlerinde yapılan 
tadilat sebep oldu 

~.._ 

BUyük Britanya da boşanma· 
lar, aksed~n bir habeTe göre, 
evvelki senekine nisbetle geçen 
sene 100 de 100 nisbetinde art· 
mıştır. 1938 senesi basından 
sonuna kadar lngiltere de 12000 
kadın ve erkek boşanmıştır; 
balbu ki 1937 de boşananların 
sayısı, 6049 dur. 1936 senesin
de ise, ho~anmalar, 5915 erkek 
ve kadındır, 

Son iki sene içerisinde böyle 
yarı yarıya artmağa sebep ola
rak, kanundaki, 1938 başında 
meriyet mevkiine giren bazı 
tadilattır. Bu tadilat' a bo • 
pnma sebepleri ara~nna " suni· 
yetle terketmek,, diye bir kayıd 
konulmuştur; yani karı, kocadan 
herhım~i biri ayrt yerde oturur, 
diğerinin semtine u~ramazq11 ve 

bunda da ka!i!di olursa.. Yeni 
kayda istinadla açılan davalar 
birbirini takip etmiş, boşanma
ların çoğu, yeni kayda dayan
mıştır. Bu vaziyette olan, se· 
neterdenbe.ri avrı oturan pek 
çok çift, ka ~u-un maddesi es
kiden bu sebeple ayrılmağa mn
sait olmadığından boşanm~ im· 
kAnını bulamıyorlarmış. Haddi 
zatında birbirleriyle alakalarını 
çoktan kesenler, .kanunda tadi
lat yapılınca, vuziyeti kolayca
cık tesçil ettirivermişler, forma· 
liteleri tamamlamışlar. 

Bu itibarla , konulan kaydın 
mahzuru olmadıdğı ileri sürül
mekte, nikhlıların boyuna ayrı 
oturduklarına göre, zaten ara
larındaki evliliğin manası kal· 
madığı, dolayısiyle resmen de 
ayrılmaktadır. Buna ilaveten de 
"esasen lngilizlerin tidilitı yap· 
masında amil olan fikir, evlilikte 
tabii olmiyan mevcud vaziyetleri 
bertaraf etmekti. Şimdi, kanuni 
imkansızlıkla resmem birbirlerine 
bağlı göriinenlerin bu bağları 
bakim kararile çözülmüş kadın 
olsun. erkek olsun taraflar gö
nüllerinin istedikleriyle yeniden 
evlenmek serbestliğine kavuş
muşlardır. Boşanmların bir misli 
artıfı, endişeyi mucip değildir. 
1938 de boşananların çoğu, as
lında boşanmış gibiydiler,, de
niliyor. 1939 sonunda, geçen 
sene vaziyetinin arızi oldğunun 
görüleceği de tahmin cümlesin-

. dendir. 

[RADYO -ı 
22/2/939 ÇARŞANBA : 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

20 Kw. 
12.30 Proğram 
12.35 Türk müziki • Pi. 
13.00 Memleket saat 6yarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.10.14 Riyaseti cumhur ban· 

dosu ( Şef : Ihsan KUnçer ). 

1 - Roques - Afrika., marşı. 
2 - Buyka - Şimşek ( konser 
valsı ) 3 - Suppe .. "Hafif sü-

vari alayı ,, ( Uvertür)' 4 -
Pares • Kır şarkısı ( Pastoral ) 

5 - Leonoavallo - " Palyaço· 
lar ,, operasından seleksyon. 

18.30 Proğram. 
18.35 Müzik (Cazband-Çigan) 

Lantoş orkestrası. 

19.15 Türk müziği (Fasıl he
yeti: Aüzzam faslı}. Tahsin Ka· 

rakuş, ye Safiye Tokayın işti

kiyle. 
20.00 Ajans, meteoroloji, ha· 

berleri, ziraat borsası (fiyat). 
21.15 Türk müziği Çalanlar : 

Vecihe, Fahire, Fersan, Cevdet 
Çağla, Refik Fersan. Okuyan
lar: Muzaffer lıkar, Semahat. 
1 - Bayatiaraban peşrevi. 2 -
Haşim beyin bayatiaraban şar· 
kısı (Nimet V aslın). 3 - Rah· 
mi bevin bayatiaraban şarkısı 
( Gönlümü hicrana ). 4 - Su 
yolcunun bayatiaraban şarkısı 
(Neyleyeyim). 5 - Türkü (Düş
me dağda ), 6 - Karcaar saz 

semaisi. 7 - Raifin kürdilihi· 
cazkar sarkıs1 (Rengi ruh~arına). 
8 - Leminin kürdilihicazkar 
şarkısı ( Nazlandı elemi aşka ). 
9 - Arif beyin suzinak şarkı~n 
(Çekme elemi aşka). 10 - Saz 
semaisi. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21 .00 Konuşma ( Saz şairleri) 
21.20 Esham, tahvilat, kambi· 

yo - nukut borsası (fiyat) 
21.30 Temsil (Molla beyin ha

mmları) Komedi: Yazan E,Raşat 
22.00 Müzik Küçük orkestra 

Şef: Necip Aşkın) 
1 - Genglberger-Küçük flüt 

için konser parçası 2 - Kari 
Blme - Göl kıyılarındav3 -Tsc· 
haikowsky Güftesiz :şarkı 4 -
W aldemar gibsh - Çakır keyfim 
Viyana şarkısı. 5 Schbert - sen
foni (Si minör, bitmemiş) 6 -
Delibes - Bebek operetinin valsı 
7 - Vilfred - Kjasr - Serenad 

23.00 Müzik (Cazband) 
23.45 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki fprogram • 

Ziraat Vekaleti İncir istasyonu 
Müdürlüğünden 

Erbeylide İncir ıslah istasyonunda yapılacak 3800 lira keşif 
bedelli Arteziyeo açma işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait şartnameler incir ıslah istasyonu müdürlüğünde 
görülebilir. 

Eksiltme 6/3/939 Pazartesi günü saat 11 de Aydın hükumet 
konağında Nafıa müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 285 liradır. 
İsteklilerin muvakkat teminatları, Ticaret odası vesikaları ve 

bu işin eksiltmesine girebileceklerine dair ihaleden 8 gün evel 
Aydın vilayetinden alacakları ehliyet vesikalariyle birlikte yuks~ 
rıda yazılı gün ve saatte Aydın Nafıa m:idllrlüğünde hazır bu· 
lunmaları ilin olunur. (1118) 15 18 22 28 
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Rüş et 
Teklif etmiş -·-Koçarlı (Hususi) - Diikkiioın 

da ruhsatsız rakı içirmekten ve 
siJAb etmaktan suçlu olup hak· 
kında takibat yapılmakta olan 
güdüşlü köyünden Hakkı saykı 
kanunu takibatın yapılmaması 
için Koçarlı karakol komutanı 
Faik onbaşiye iki lira rüşvet 
vermek istemiş ise de vazıfesini 
müdrik karakol kommutanın, 
suçlu hakkında ayrıca takibat 
yapılmak üzere tuttuğu zabıt 
varakasını para ile birlikte ad
liyeye verdiği haber alınmıştır. 
~ 

Bayrağın seven 
bir genç 

Sultanhisar ilk okulunun cüm
le kapısında hazan gevrek sa• 

tan va bazan da boyacılık ya· 
pan Salih adında kimsesiz bir 

çocuk vardır. Okulun bayrak 
merasimi yaptığı günlerde, o 

da, binanın önünde kendinden 
geçerek al bayrağının dalgala-

nan kısmına bakarak hazırol 
vaziyetinde tazim vazife9ini ya· 
par. Bunu her görüşiimde kal
bimden kopan bir coşkunlukla 
takdir eder bu tahCJibiz gençte 

ulusal duygunun yer aldığını 
hayranlıkla sevrederim. 

Halbuki sabahları çekilen ve 
aksamları indirilen hnkumet 
beyrağının önünden yüzlerce ki· 
şi geçer ve alakasız kalırlar. 
Bu boyacı ve gevrekçi çocuk 

bu gibi alakasızlara gayret ve 
örnek olacak mahiyettedir· 

ilin 
Ayd1n tapu sicil 
Muhafızlığından 

Germenciğin ömerbeyli köyü· 
nüa aktaş mevkiinde doğusu 
çoban oğlu kerim kuzeyi molla 

hüseyin vereseleri batısı silleli 
vereseleri güneyi hacı molla hü-

seyin kızı hafize vereseleri ve 

yol ile çevrili bir kıta incir bah· 
çesi hacı molla hüseyin oğulla
rından süleyman oğlu salibin 

ceddinden intikalen senetsiz ta· 
sarrufunda olduğundan bahsile 
yeniden tesçilini istediği bu yer 
lere benzer bulunan kayıtlar 
mahallinde tatbik ve tasarruf 

vaziyetinin tahkiki için ilan ta· 
rihindeo itibaren 11 gün sonra 
mahalline memur yollanacağın

dan bu yerle alakalı olanlar 
varaa muayyen gününde yerin· 

de bulunacak memura 1032 fiş 
numarasiyle müracaatları ilin 
olunur. 1140 

ııan 
Aydın Çeştepe Köy 

muhtarlığından : 
Köy şahsiyeti maneviyesine 

ait ku kallı bin adet tuğla açık 
utırma suretile- satılığa çıkarıl
mıştır. Talip olanlar beş gün 
içinde köyümüz odasına müra· 
caatları. 1144 
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Sümer k 
Birleşik Pamuk ipliği v.e Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden: 

Pa"':uk ipliği satışı ·; 
12 No Paketi 415 kuruş 

Kagıeri Bez Fabrikası malı 
16 " " 480 " 

Nazilli Basma Fabriksı ,, 24 " ,, 580 ,, 
Frefli Bez Fabrikası ,, 24 ,, ,, 580 ,, 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında : 
10 balyalık siparişler için ,, ,, 57 5 ,, 
1 s ,, ,, ,, " " 570 ,, 

,, ,, ,, 
" " 565 " 25 

50 ,, ,, ,, " " 560 ,, 
Fiatlarla fabrikada teslim şnrtiyle satılmaktadır. İplik 

müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi 
verecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklarinin de ihtiyaçlarını 
gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebile-
cekleri ilin olunur. 1120 

" I & ılıı ulJ~,OJırım!JuitJf~l~lllJılıı · ~~ıırJl.JdtııııID!ı ~1ılJ11tıııit1~1lllmıı 

• Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

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

Palas oteli altına nakledilmiştir. fr 
İstanbul - Ankara - İzmirde 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- -

fi ıitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. ~ 
1098 

a. ~·'° ''1'11!lf.l '11 • ı;ıq;ııııdll · 
~~ . ~· ~~~~ 
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! Doktor Şevket Kırbaş 
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Memleket hastanesi bakteriyoloğ 
entani hastalıklar mütehassısı 

ve 

Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu 
Snleymanın 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 tablilatı icra 
+ eder. Veremlilerde fennin en .son tedavisi olan Pinomo-
l~J toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) 
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ilin 
Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

Beher adedi 60 lira muham
meD bedelli nafıa müdürlüğüne 

ait 10 adet mahruti amele ça

dır alımı açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 2712/939 pazartesi 

rUntı saat 15 te vilayet daimi 
eııcilmeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait resim. şartname 
Ye nlimune nafıa müdürlüğünde 
giirülebilir. 

Muvdkkat tamioat_45 liradır. 

isteklilerin muvakkat teminat

lan Ye ticaret odası vesikala
rile yukanda yazılı gün ve saata 

Yiliyet daimi encümeninde· ba
za bulunmaları ilin olunur. 

9 12 16 21 1107 

imtiyaz lllhlbl ve Umuml Neşdyat 
MOdürtl : Etem Mendres 

Baaıldığı yer 
C H P Baıımni 

e A 

ı an 
İktisat vekaleti maden 
müdürlüğünden 
Aydın vilayetinin Söke kaza

sına bağlı Küpdağı mevkiinde 
kain olup 1 kanunuevvel 1287 

tarihli fermanla .. ngiltere devle
ti tabasından Kılark ve Foebes 
uhdelerine ihale kılınmış olan 
Lignit madeni imtiyazı icra ve
killeri heyetinin 15/1211938 ta-

rihli ve 2/10053 numaralı karar
namesile fesedilerek mekşuf 

madenler arasına konulmuştur. 
19 21 23 1141 

......... Abone şeraiti •••.•••.• 
~ Yıllığı her yer için 6 lira. ~ 
i Altı aylığı 3 liradır. j 
i idare yeri: Aydında C. H. i 
. p B . • i . asımevı . i 
i gazeteye ait yazılnr için i 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin- İ 
: Jnr için idare müdürlüğüne i . . . 
f 'llÜracaat edilmelidir. ! 
···················•························ .... 

AYDIN SAYI ı 461 

MEHMET GÜRER 
TECiM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESi ». 3212 

. . . " . . . . . . 
. Saygı değer. ıllüşterilerimden gördüğüm . büyük 
rağbetten · aldığım , cesaretle bu kerre mağazama 

· yeniden pek ç_ök Çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 
çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 

bilumum 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 19t~9 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

,.- 12 ay veresiye satış 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

sa 
vra yt 

vlenme 
Doğum 

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

abul etmez derecede ucuzdur 

_ ___...._....... __........ .. -


