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Münib Koiıf er ansı 
4 devlet başvekili ·Münihte toplandı 

--------
Konferansta Çekoslovakyanın mukadderatı 

konuşulacak ------Pot.edam 29 -- Musolini Münih - Hitler: çemerlau, 
yanında hariciye nazın kont Musolini ve Daladiyeyi öğle 
Ciyano olduğu halde aaat vemeğine davet etmiıtir. 
9,24 te trenle buraya gelmiş· Görüşmeler ilk temastan 
tir. Musoliniyi biraz evel bu- sonra yapılacaktır. 
nya gelmiş olan Hitler kar- Berlin 29 - Alman ajansı 
•mıştır. Münih konferansı hakkında 

Musolini Hitlerin vagunun- şu malümatı verm:şdir. 
yer almak Üzere treni Hitler, İtalya baıvekili Mu-

terketmiş, tren saat 9,40 ta solini, İngiliz başvekili Çem-
Potesdamdan ayrılmıştır. a.a. berlayn ve Franse başvekili 

Münib 29 - Hitler ve Mu- Daladiyeyi MJnihde konuş-
aıoliniyi hamil tren saat 11 de mağa davet etmiştir. Fransı:ı 
.buraya gelmi~ ve mareşal İngiliz hükumetleri Çekoslo-
Giiring tarafından karşılan- vak meselesi hakkında yeni 
:wqtır. bazı tekl ıflerde bulunmu§lar-

Fransız başvekili Daladiye ı dır. 
de 12.lS te tayyare 'ne bu- Çemberlayn Hitlere üçüncü 
raya gelmiştir. a.a. 1 bir ziyarette bulunacaiını bil

Münih 29 -- Havas ajan·s·i - J dirmiş ve Murnlini de derhal 
muhabirinden : 1 bir suretilial bulunmasını ileri 

Fransız başvekili Daladiye 1 sürmüştür. Şimdiye kadar 
balunmakta olduğu dairede j yapı an teklifler hiç bir ne
kont Ciyano ile görüşmüştür. 1 tice vermemiş olmasına rağ
Saat 12,20 de Daladiye be- 1 men Hitler, Südet arazisinin 
raberinde mareşal güring ve hemen Almanyaya tesl;mi 
kont Ciyanu olduğu halde için başvekilleri bir toplantı-
binadan ayrılmıştır. Daladiye ya davet etmiştir. a.a. 
Hitlerin ziyaretine gidecek Paris 29 - MUnih konfe-
ve ilk görüşmeden sonra ya- ransınm toplanacağı haberi 
pılacaktır. a.a. Pariste aeyecan uyandırdığı 

Paris 29 --- Başvekil Da- gibi efkarı umumiyede geniş 
ladiye yanında bariye neza- bir nefes aldırmıştır. Esasen 
reti genel sekreteri olduğu mutalebatmın büyük bir kıs-
halde lsaat 8,50 ta tayyare mı İngiliz ve Fransız teklif .. 
ile buradan hareket etmiştir. lerile halledilmiş olan Hitlerin 

Münib konferansı bugün bu konferansta daha ileri 
öğle üzeri toplanmış buluna- gitmiyeceği ümid edilmekte-

ht dir. 
ca ır. a.a. 29 ı· 

Londra - ngiliz Par-
Paris 29 --- Dün akşam lamento mehafili M.inilı kon-

bazı ihtiyatların silah altına feransının akim kalacağına 
çağır.ldığı hakkında 28 Eylül ihtimal vermemektedir. 
saat 16 tarihli ve milli mü- Roma 29 - Başv~kil Mu-
dafaa nazınnın imzasını taşı
yan bir beyanname divarlara 

yapıştırılmı~br. a.a. 

Londra 29 --- Çekoslovak
yanın Londra sefiri başvekil 
Çcmberlayne telefon ederek 
Çek hükümeti namına söz 
söylemeğe salahiyettar bir 
zabn Münilı konferansına iş
titak edip edemiyeceğini ' sor
muştur. Çemberlayn bu işle 
alakadar olduğundan bir fey 
eöylemiyeceğini cevaben ıöy-
J ettıiştir. a.a. 

solini saat 18 de yanında ha
riciye nazırı Kont Ciyano ve 
hariciye müsteşarı olduğu 
halde Münibe gitmek üzere 
buradan ayrılmıştır. 

l ondra 29 - Başvekil Çem
berlayn beraberinde Horas 
Vilson olduğu halde saat 

, 8,30 tayyase ile butadan Mü
nibe hareket edecektir. a.a. 

Prag 29 - Çekoslovak ka
binesi cumhur reisi doktor 
Beneşin reisliği altında top• 
lanmıştır. Bütün siyasi fırka-

Atinaya 
Ticaret nıüzakere

ler ine gidecek 
heyetimiz 

Birinci teşrinin ilk haftası 
içinde Yunan hükümeti ile 
hükümetimiz arasında yapı
lacak ticaret ve kliring an• 
!aşmaları müzakerelerinde bu
lunacak heyetimiz teşekkül 
etmiştir. Ticaret heyetimiz 
Türkofis reisi B. Burhan Zihni 
Samusun başkanlığında Cum
huriyet Merkez bankası mua
melat direktörü Cabir ve Tür 
kofis müşavirlerinden Hasan 
Serverdeo müteşekkildir. 

-~ 

Islah hayvanat 
Komisyonu top]andı 
Islah kayvanat komisyanu 

dün vilayet makamında ilbay 
ıayın Ôzdemir Gündayın bş
kanlığında toplanmıştır. Ko
misyona vilayet ziraat, veteri
ner müdürleriyle jandarma 
bölük kumandanı ve çiftçi 
bay Etem Mendresle bay 
Rifat Topçuoğlu iştirak et
mişlerdir. Komisyon dünkü 
tos-lansında esaslı kararlar 
ve tedbirler almıştır. 

Pamuk piyasası 
Dün İzmirde pamuk satışı 

38 kuruşa düşmü~tür. Buna 
nazaran Aydında da pamuk 
piyasasının 13 kuruştan yu
karı olmadığı ve pek iyi 
evsafta bir kısım pamuğun 
13,25 kuruşa satıldığı Filibeli 
fabrikuındarı öğunilcniştir. 

Bu düşüklük, siyasi ahval
deki gerginliğe atfedilmek
tedir. 

Nahiye müdiirleri 
toplantısı 

İl merkezine bağlı kamun
baylar dlin öğleden sonra 
vilayet makamında libay bay 
Özdemirin başkanlığında top
lanarak köy işleri hakkında 
konuşmuşlardır. 

lar reisleri bu toplantıda 
hazır bulunmuşlardır. Başvekil 
hadiseler dolayısiyle söyliye· 
ceği nutku tebir etmiştir. 

a .a. 
Cenevre 29- Mille 1ler ce

miyeti reisi bugün M .inihde 
toplan ~ cak olan konferanla 
alakadar olarak mill.:tler ce-
miyetini saat 22de hususi bir 
içfonaa davet et lllİŞtir. 
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ilgönkurul toplandı 
C. H. P. İlyankurul dil• 

ilbay ve parti başkanı••• 
sayın Özdemir Giiııdayın bq
kanlığında toplanmıthr. 

Parti ocak 
kongreleri 

Merkez ilçesine bağlı 0.
nışment ocak kongresi diba 
yapılmış ve yeni ocak yön• 
rula Mehmet Efe Bayram 
Koca ve Bayram Çakır •e
çilmiştir. 

Bunlardan Mehmet Ef• 
ocak batkB~ı olmuştur. 

il daimi encümeni · 
il daimi encilmeni dün il

ba yımızın başkanlığında top
lanarak hususi muhasebenia 
matbu evrakile Söke-Bağarsı 
yolunun tesviyei turabiyesini 
ihale etmiştir. 

-+-
Çinde zirai asayiş 
Meselesi 

Çine {hususi) - Geçenler
de Sayıo İlbayımız B. Özde-. 
mir Günday Çineye geldik
leri zaman çiftçinin umumi 
ihtiyaçlariyle alakadar olmuş
lar ve Kazada zirai asayişin 
temini için alakadarlara kati 
emirler vermişlerdi . 

öğrendiğime göre kaza 
Jandarma Bölük kumandan
lığı bütün sürü sahiplerini 
merkeıe getirerek koyunlarını 
barmdırmağa ve otlatmağa 
yetvcek arazi ve otlaktan 
bulunmıyan çobanların baş
kalarının arazi ve otlaklarına 
tecavüz etmemelerini sıkı sıla 
tenbih eylemişti. 

Bu tenbihio ne kadar fay
dalı olacağını bilmiyorum. 
Elyevm devam etmekte olan 
hadiseler çobanların hala baı
kalarmın araıisine taarruz 
etmekte olduklarını göste,.... 
mektedir. 
netek'm 20 Eyliil 838 tari· 
hinde Cumalı köyünden Mus
tafa Ali oğlu Nuri D.ım ara
sından çoban Ali ve Hasan 
tarafından kendi tarlasında 
koyun otlatmalarına müsaad11 
etmediğinden dolayı Nuriyi 
ayağından yaralamışlardır. 

Gine Dam arası köyünden 
ve o ha valide koyunlariyle 
müteaddit ziyanlar yapmakla 
meşhur Yürük Osman oğlu 
tarafından da muhacir Adem 

(Devamı 2 inci uhıfede 
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Bitle Pire - -Birincisi için yiğitte bulunur 
derler. Galiba her ınsanın 

lmrilnde - biç olmazsa ço
cukluğund - bir yiğitlik za
manı bulunduğunda~ ömrüm
de hiç bitlenmedim diyebile
cek kimse pek te bilinmez •• 

Zaten bazılannın rivayetine 
gare yalmz budala olanlar 
hiç bitlenmezle~. Bu rivayetin 
mutlaka doğru olup olmadığı 
bilinemezse de şimdiye kadar 
gelmiş ve geçmiş adamlann 
en akıllısı sayılan Eflatun 
filozofon bitlerden ölmüş ol
ması onun aksine olanların 
tiıerine çıkan rivayeti kuvet
lendirir. Eskiden filozof
b:tk iddia edenlerin uzun yağ
lanmıı saçlarla gezmelen de, 
fftpbesiz, Eflatun kadar akıl
lı ve bitli olduklannı göster
mek içindi. 

Onun yiğitte olur denilmesi 
de, tabü, eski zamanlarda 
bir çok kahramanlann bitle
nerek ölmelerinden ve bu 
b1tvyancıl<ların muharebe za
manlarında hiç eksik olma
masındandır. 1Geçen bilyük 
muharebede her memlekette 
muharebeye gitmiyenler bile 
açlıga dayanmalariyle birer 
kahraman kesilerek bitlenmi1-
ti Fakat bu yolda en büyük 
f6hret kazenın eski Roma 
kahramanı Silla olmuıtur. Bu 
zorlu adam kudretinin en yük
sek derecesindeyken bitlerinin 
kendisine verdikleri zahmate 
dayanaramıyarak birden bire 
işten çeki'miş ve o zamanki 
bütün ilemi hayrette bırak· 
Blfb. 

Böyle felsefe ve kabraman
bl[ tarihlerinde parlak yeri 
Tardır: Lekeli humma hasta
hğının nasıl bulaştığı henüz 
b:linmezken Tunus şehrinde 
doktor Nillol bir gün basta
bgıyla oraya getirilen bir 
hastayı kapuda gördüğü va
kit bu adamın pek çok bitli 
olduğuna dikkat eder ve bu
nan üzerine araştırmalanna 

bathyarak bu hastalığı bitle 
rin bulaştırdığını kt-şfeder. 
Daha sahibi adam, böyle ber
kesin gördüğü fakat manasını 
anlamadığı bir hadiseden hü
küm çıl<armasıle ayırt edilir. 

Ancak bitlerin bir d hayı 
meydana çıkarmağa sebep ol
m'11arı - tahmin edersiniz ki -
onlarm felsef~de ve kahra
manlıktaki töhretlerini bir
denbire unutturmağa da se-
bep olmuıtur, O zamandanbe
.ri bit in41adarın en hüvük 
dO~ma1ılanndan bi·i sayılır. 
Bu da pek haklıd r, çtl:ıkil 
lekeli bı.ımma hadalığı ile 
racia humması hastalığını in· 

-sanlara bulaıtıran biti erdir. 
Bir rivayete gOre bit insana 
kara humma hastalığını bile 
getirir. Bu rivayet doğru ol
masa da, öteki iki kötü has
talık bitlerin bize ne kadar 
düşman olduklarını anlatma
ğa yetişir. 

Şıhat ve içtimai Muavenet 
vekaletinin balkı sağlık bilgi· 
lerile aydınlatmak için vakit 
vakit çıkardığı mini mini ve 
çok faydalı kitaplardan ik'si 
bu sefer bitle lekt li humma
ya tahsis edilmiştir. Bitlerin 
bulaştırdıkları hastalıklar en 
ziyade kış mevsiminde çıktı
ğından bu hastalıklardan ko· 
rtınmak çaresini öğrenmenin 
şimdi tam zamanıdır. Bu gü
zel kitaplardan birer tane 
bularak mutlaka okumalarını 
okurlarımın hepsinden rica 
ederim. 

Pireye gelince, bunun hiç 
bir tarikte yeri bulunduğu 
bilinmezse de, evlerde ve 
apartmanlarda - maalesef • 
fazla yeri vardır. Bir topal 
bit gecede kırk yatakı dola
şır derler. Halbuki küçücük 
pire bir hamlede kırk elli 
santimetrelik mesafeye atlar. 
Pirenin büyüklüğü iki nihayet 
dört m'limetre olduğu halde 
bu kadar uzağa atlamasını 

insanın atlamasile kıyas et
mek isterseniz, orta boyda 
bir adamın yüz elli metre 
sıçraması demektir. 

Pirenin insanlara düşman
lığı ötekinin düşmanlığından 
aşağı kalmaz, çünkü o da 
veba bastalığını fart lerden 
alarak insanlara bulaştırır. 
Vakıa lstanbuldaki Karaköy 
köprüsü yapıldığındanberi 
memleketimizde bu hastalık 
birdenbire azalmış olduğu gi
bi yıllardanberi duyulduğu da 
yoktur. Fakat ilerisi bilinmez 
pireleri yok etmek her vakit 
lüzumludur. 

Zaten pire hasta( k getir
mese bile insanı rahatsız et-
mesi yetişir. Onun bir hainli
ği, yumuşak d riyi daha zi-
yade sevdiğinden, erkd<ll'r
den :ziyade bayanlara musal
lat olmasıdır. Ondan dolayı 
bayanlar pireyi yakalıyarctk 
ince parmaUannın arasında 
sıkıştırıp e2mekte erkekler
ded daha çok u ta olurlar. 
Hatta, pire tutmasını b.lmi· 
yen bir kadın kccuını da 
tı.a tam t z derler. 

Gene ondan dolayı evde 
pireleri yok etmek ve en zi
yade ev kadınl...rmın vazife
si olur. Bayağı temizlik, ha
lılar n a'tına aıkıca süpürtmek 
bile haylıca fayda verir. Fa
kat daha emin olmak için, 
gaz yağlı ve sabunlu su ile 

Çinede Zirai asayiş 
meselesi 

• • Bq:arafı 1 lacı Sayfada

oğlu Ali bıçakla omuzundan 
yar alanmıştır. 

Buna benzer daha bir ta
kım döğllşine ve hakaret 
meseleleri eksik olmuyor. 

Şurasını nazaridikkata al
mak lazımdır ki gerek jan
darma kumandanlığına ye 
gerek köy muhtarlarına 
bu hususta azami salahiyet 
verilmelidir ld bu koyun sa· 
bipleri f U ziraat mevsiminin 
pek yal< laştığı bu günlerde 
sürülecek ve arpa buğday 
ekilecek sahipli araziler ara
sında ve köy meralanndan 
çiftliklerden icad edecekleri 
otluklara koyunlarını götür
müş bulunsunlar, 

. Bu kazada şimdiye kadar 
bır çok vukuatlerin yegane 
sebebinin doğrudan doğruya 
bu zarar ve ziyan meselele-
rinden tevellüt ettiğine kani 
olduğum için hükum tin bu 
hus sta azami hassas bulu
nulmasını diliyorum. 

143 kazamızda polis 
teşkilatı kuruldu 

Emniyet işleri genel direk
törlüğü verilen karar muci· 
bince mali imkanlar nisbetin· 
de ka?;a}arda polis teşkilab 
vücude getirmiye devam et
mektedir. 1938 finans yılının 
başında 107 kazamızda polis 
teşkilltı vücada getirilmiştir. 
Genel direktiSrlük bu finans 
yılı içinde şimdiye kadar 36 
kazamızda da polis teşkilatı 
ihdas etmiştir. Bu suretle 
Şmdiye kadar polis teşk litı 
vücude getrilmiş kazalarımı
zın sayısı 143 e baliğ olmuş· 
tur. 

taht ları sildirmek - tuvalet 
için hullanılan pülverizatörle
rin birinini bu işe feda ede
rek - közeleri, tozlu yerleri 
onunla temizlemek daha iyi 
olur.. Gece yatak odasında 
zeytinyağlı bir Meryem ana 
kandili sabunlu suyla dolu 
bir çokur tabak içersine bı-
rakılırsa sabahleyin sabunlu 
suda haylıca pirenin olduğu 
görülür. Ceviz yaprağı koku
sundan pir ler kaçarlar, fa. 
kat yok olına:ılar. 

bir d~ Çınlilerin bulduğu 
çare vardır. Biri ir.ce, biri 
deha kalın iki kamış parçası. 
K .. lın·n y n tarafl rından 
deliklt!r açılır, incesine de 
L ara•akız gihi birşey sarülür. 
lnce~i kal nın içine sokulur. 
Çinliler, pirelerin eziyetin
den ~ urtulmak için, bu ka
mıtları geniş esvaplannın için 
de bfı larmış. Bizim pijoma-
larda, Hl dden geldiği . için 
Cin eıYapları k"dar g niıtır. 
Hele sahş. hlık kimonolar da
ha bol olur. Onun içine pi
rele den pek rahatsız olur-
aamz ••• 

SAYI J57 

Bir kamyon 
· kazası 

Bir yolcu kamyondan 
düşerek öldü 

Çine ( Hususi ) - 20 EylQI 
cumarti günun Karpuzlu a ... 
hiyesinin pazarından Çine-ye 
gelmekte ol '\n 8 nmnaralı 
kamyonda feci bir kaza ol-
muı ve bir genç feci surette 
ölmüştllr. 

Vaka fU suretle oluyor: O 
hafta pazara zabire satmak 
üze giden Karakollar "ka~ 
den deveci Kııru köylü ojla 
Kimil ismindeki genç tam 
fOse Dzerinde Karakollar k&
yü bizamn~ gel~ğioi g6riln
ce yanındaki arkadaşlarıodaıa 
müsade alar8" l:<amyonun 
Karakollar lcöyii tarafındaki' 
penceresi önüne gelerek m.. 
meğe hazırlanara pencereden 
aş:ığı düşiiyor ve yoluna de-o 
Yam etmekte olan otomabilin 
arka te.kerlelcleri altında ka
lak bap çok feci bir surette 
eziliyör ve derhal alüyor. ya
nındki arkadaşlan toföre ki
milin düştüğ nü habetr ırerir· 
vermez şoför derhal duruyor. 
Otomobilden inenler ve f()o' 
för, Kamilin çoktan vefat 
ettiğini görünce makiaayı 
kaza mahallinde bırakarak· 
zabıtaya ve adliyeye mala. 
mat veriyorlar. Erteal gliD 
mahalli Takaya giden heyeti 
adliye vakanın kaza olduğu
nu tesbit ederak defnine m&. 
sade veriliyor. 

Kimil . Karakollar k&
yünde yetişmiı zeld namusla 
ve çok genç olmuma raj-. 
men çok güzel if'ni bilen bir 
genç ıdi. Biçarenin bir aile
siyle beş küçük evladı yetim 
kalmışlar. 95 yaşında ihtiyar 
bir babasiyle ihtiyar bir de 
validesi vardır. 

Nazilli 
Belediyesinden : 
Aşağı Nazillide belediy,ce 

yaptırılacak 898 lir.a 45 ku
ruş bedeli ketifli u;..umi hail 
inıaıı açık eksiltmeye kon-
muıtur. ihalesi 21110/938 Cu
ma günü saat 16 ela Nazilli 
bel diyesinde yapdacaktır.11-
tekliler bu buıustaki p lia • 
ve fenni fartoame örneklerini 
bel~diye fen daiıresiaden te-
darik edeôil,irler. istekliler 
açık eksiltatere girebilmek 
için bedfll -fioin % 7 ,S 
tutan ola 67 lira' 16 kurur 
luk btledlıe. ıvezne makbuzu 
veya taliftl yeya banka mek
tubu ile Wrlikte 21/10/938 
Cuma .... Pat 16 da be
lediye eadlmeaine mllraat 
etmeleri, 

(837) 30 7 14 19 
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_,.. ...................... ,! 
i . DOKTOR 41 

., MÜNİF İ. ERMAN 
MEMLEKET HASTANESi 1 

Doj'um, Kadın hastalıkları mütebau., 
ve Operatörü 

Hastalarını her rüo Park karşısında Bay Hasan Klmi· 
lin evinde kabul eder. S92 

Muayene saatleri : aabah 1 - 8 
... .... Ôtleden sonra 3 den itibaren ~ 
..m~m~~ıır.DMl'ı:llllıB~~66ıJ~a.t0.a .. 

Aydın İli Tarihi 
Usua bir tetebbuuo mahsulü, tarihi yeni manuile anlamanın kıy· 

metil bir örneti olan AYDIN T ARiHlni Aydında Belediye kartıaıııda 
Sillerman Gezer, istanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edeblllr
tıhais. 

Aydının bütün tarihi malii'Uatından başka cotrafi tabii malilma
i.nn da bu kitaptan öğ'renecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlmın bu eserden bir tane edinmesini taniye ederiz. 

Fiab 250 kunıftur. 

....................................................... • • : DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahasınsı : 
• • 
: Pariı Tıp Fakültesi Haatanelerinden İhtiaaılı / ! • • 
: Muayyenehaneıi.6.ydın-:la Gazi Bulvarnıda Bafalıoglu dükkanının : 
• • : üzerinde her gün ıabahdan akşama kadar Hastalarinı kabul eder : 
........................................ ..+" ........... 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
eazetesidir. 
,.- İlanlannızı ( AYDIN ) a veriniz. 

" ................... ~···· S DOKTOR - OPERATÖR 

S Medeni Boyer 

I
~ Memleket H!l.slanesi OperatlJrü 

Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaphrdıiı evin üst kabnda 

~ kabul eder. S Muayene saatlan: 41 R: Sabahlan 8 kadar 411 
§7 Akşamlan 3 - 8 626 ~ 

~l:l'ill!ı~IIDllil66ııtaıdWlWWWA~6-...-. 

ifil , .... ,11 ............. , 
Biçki ve dikiş yurdu 1 

Süreyya Diker kayda yaşladı 

En son Paris metoduyla ve en kolay uaallerle 
bilumum biçki ve dikiş dersleri gösterir kllltiir 
direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 
yurt açabilir masrafın çokluğu gözöoiine ahnarak 
geri bırakılmaması için yurt direktörü bilümum 
masrafı üzerine alacaktır ücrf'tte suhulet yapılm1Şbr. 
Şapka çiçek sepet itleri yağlı boya ve fosfor ders
leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam
zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. 

Adres: Gazi Bulvan S. 7 
784 Biçki Yurdu S. Diker Aydan 

ıtr.1ıımııınıınna10a11bııilıııtlıııtmlı ~·~ a41 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumaşlarından bilômum memureyne en iyi, 
en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlanmıza bu fırsata kaçırmamalarmı 
hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

Belediyelerimizin nazarı dikkatine 

Matbaamızda Belediye seçim defterleri, Seçic~ ve seçileceklere 
mahsus cetveller, Numara kartları, Seçim beyannameleri usul 
ve nümunesine uygun olarak, iyi cins birinci hamur mürekkep 
geçmez kağıtlarda temiz işçilik ve iyi baskı ile hazırlanmıştır. 

Fiyatlarımız rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 

Siparişlerinizde acele ediniz 
Basımevi Müdürlüğü 


