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PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİY ASI HALK GAZETESİ , 

~==~==========~~~===zı-~ •• y Millet Meclisinde 
Mütekaitlerin maaşları işi konuşuldu 
Zeytin ağaçlarının ıslahı kanunu :üzakere edileli 
A~~ara, 23 - BüyUk Millet 

Mcclısı bugün Refet Canıtezin 
baş~anlığında toplanmıştır. Cel· 
se~m açılmasını müteakip Fuat 
Agralı kürsüye gelerek· 

E~ki mütekaitlerle ye,ni kanun 
m 'b• ucı ınce maaş alan mütekait 
memurlar için hük. t' d.. .. ume ın ne 
uş~nrnekte olduğu hakkında 

Halı! Menteşiı t .. 
k . . Y•. gı sual 

ta rırıne cevap verrn· t• M ... 1. ış ır. 
utıa ııben ruzname ·ı k ye geçı e-

re dahiliye vekaleti k 
ie k'lA mer ez 

ş ı atı kanununda değişiklik-
:~r yapılması hakkındaki kanun 
~yı~a~ı müzakere ve kabul e
dılmıştır. 

Bundan 
sonra mahsuldar ve 

yabani ze r 1 . 
Y ın erın aşılanması 

ve Ze)tinl · 
hakkında erı~ ıslahı kanunu 

K d .. zıraat vekilı Faik 
ur oglu kü .. 

rsuye gelerek iza-

hat vermiştir. 
Bu hususta bir çok hatip söz 

almış ve ezcümle Manisa meb-. 
usu Refik şevket ince kanunun 
ehemmiyetini tebariiz ettirmiş. 

ve kanunun tcatbikatile meşgul 
olacak teşkilabn muarifi İl büt
çe ercümeni tarafından liyiha
dan çıkarılması dolayısiyle müs · 
bet bir netice vermiyeceğini 

izah ederek hükümetin noktai 
nazarını sormuştur. 

Ha;il Menteş, Kanunun fay
dah olacağını ve tatbikine 
geçilmesini beyan etmiş ve Zi
raat Vekili gerek bunlara gerek 
diğer hatiplerin sözlerine karşl 
lizımgelen izahatı vermiştir. 

Meclis kanunun~ beşinci mad
desine kadar müzakeresini yap
mıştır. Meclis çarşanba günü 
toplanaçaktır a.a. 

omanyada 
Mil!i parti teşkilatı hakkında 

hır kararname neşredildi 
Bükreş 23 - Resm· t 1 . . . t• ·ıt· . ı gaze e, nrnamesını neıretmış ır. 

mı ı partı D'r kt ' ·k· 
• J e ovar cı otuz Yine bu gazete ; ı ı sene 
azadan .. k k ·ıı· k . 

.. : yu se mı ı onseyın müddetle partinin genel, sekre-
yuz ellı fızadnn mürekke l 1.... K . Y k .. 
Ca.. b td· P 0 a- ter ıgıoe orsıyano an ovıçın 

gını ı ıren h"k• · k 
~ _ _ u umetın a- tayin edildiğini yazmaktadır. 

Aydın Halkevi Başkan
lığının teşekkürü ---Sosyal yardım şubemiz men· 

faatine yapılan d .. . d . . eve gure~ıo e 
ınzıbat ve intizamın temini hu· 

susunda kıymetli yardım ve 

müzaheretl · " · · arını esırgemıyen sayın 

Kudüste 
Bir yahudi zengini 

öldürüldü -·-Kudüs 23 (A. A.) - Yahudi 

zenginlerinden Dohor Horaş 

Kudüsün merkezinde silahla 
Araplar tarafından öldürülmüş

tür. Zabıta katilleri aramakta
dır. Bu sebeple şehre yirmi dört 
saat ateş söndürme mecburiyeti 
yükletilmiştir. 

Hatay devlet reisi 
İskenderonu ziyaret etti 

İskenderun 23 - Hatay Dev
let reisi Tayfur Sökmen yanın· 
da Maliyevekili olduğu halde 
buraya gelerek doğruca güm· 
rük dairesjne gitmiştir. 

Devlet reisi gümrük dairegin· 
de başvekil ve kümrük müdürü 
taraflarından karşılanmış ve 
arada ihracat tüccarlarını kabul 
ederek gümrük muamelatı, ih
racat ve transit işleri üzerinde 
görüşmeler yakmıştır. 

Ba}' Tayfur Sökmen buradan 
çıktıktan sonra Albay Şühü 
Kanatlının davetini kabul ede
rek ordu evine gitmiştir. 

Yemekte Türkiyenin Hatay 

ve lekenderon konselosları ile 
lrrn konsolosu hazır bulunmuş· 
lardır. 

Yemekten sonra Halkevine 
giden Devlet reisi halkevi baş
kanı ile üyalerinin dileklerini 
dinlemiş ve yeni yapılmakta 
olan halkevi m:izesini ziyaret 
etmiştir. Müze de bilhassa Ha 
ta) a ilk giren iki türl< zabitinin 
t lbiselerile ilk giren türk aske
rinin potalları ve bir hayvanın 
nalları nazarı dikkatı celbet
mekte idi. 

Devlet reisi buradan ayrıl
dıktan sonra Antakyaya avdet 
etmiştir. a.a. 

ispanya işleri 
----------------------Cumhuriyet hükumeti Barselonda 

kalmağa karar verdi 
Bonne, ispanya hariciye nazıriyle görüştü 

Barselon 23 (A.A.) - Evellci müştür. Bu görüşmede Fransa• 
gece toplanan nazırlar meclisi nın İspanya sefiri de hazır bu-

bütün cumhuriyetçi ispanya lunmuştur. 
era7i•in,ı,.ükXrfi \dar,. .i.l~n t"tmnı-"a· ., 8~ı tra'ag•"1f.rLj1aff ... y~farrJfii'a ge ve h umcttn oarseıo a n • e . 1 apı .. 
kalmasına karar vermiştir. netıce9ı olarak bugune kadar 

B. k gündenberi devair cumhuriyetçi İspanyada hasıl 
ır aç b'lh .. lt 

Arıivlerile esir ve casuslar Bar- olan vaziyet ~e .. ı a~sa m~. e· 
selondan şimale nakledilmekte.- ciler meselesı gozden geçırıle-
d' rek mültecilerin Fransız budu-
ırp . 23 _ Hariciye nazırı duna akın etmesinin önüne. ge· 

Bon::~• ispanya hariciye nazırını çilmesi için alınacak tedbuler 
kabul ederek kendisiyle görüş- kararlaştırılmıştır. 

• 

K. Ciyano 
_. __ 

Romaya döndü .. , .... ,~ ..... 
Belgrad 23 (A. A.) - İtalya 

hariciye nazırı Kont Ciyano 

kral naibi prens Pol tarafından 
verilen akşam ziyafetinden son· 

ra hususi treole Romaya hare• 
1 ket etmiştir. 

Başvekil 
-···-

Ankaraya döndü 
Ankara 23 ( A.A. ) - Baş

vekil B. Celal Bayar bugün is
tanbuldan şehrimize avdet et
mi~tir. 

-·~--

Yakalanan kaçak 
odun satanlar 

lıbay ve parti başkanımızla aske
ri komutanımıza, jandarma ko

mutaniyle ernniytt müdürümüze 

ve güreşin yapılması hususunda 

cidden ferağat ve fedakarlığı 
esirgemiyen başta Talat Posacı 
olduğu halde hakem heyetine 
ve güreşe iştirak edeıı tülü sa-

hiplerine aleni teşekkürlerimizi 
arzeyleriz. 

Aydın Halkevi Başkanlığından: 
Kaçak odun naklettikleri or

man koruma postalarmca görü
lüp yakalanan Tirenin Çerikoz 
köyünden Ali Gergin, ~ehn>:et 
oğlu Hüseyin Tetik ve lbrahım 
oğlu Mehmet Katak ile Aydı
nın Bakla köyünden Mustafa 1 

oğlu Abdullah haklarında orma~ 
idaresince tutulan zabıt vara
kası mahkemeye verilmiş ve 
mahL eme kararile kaçak odun 
naklettikleri merkeplerin orman 
idaresince satılarak bedellerinin 
ayrı makbuzlarla ziraat banka
sına emaneten yatırılması ka
rarlaştırılmıştır. 

Muhtarlık sirgülerleri 
hakkında vilayetin tawimi 

1~2/939 da intihap neticesi 
yenıden iş başına geçecek olan 

köy muhtar ve heyeti ihtiyari
yesinin lazım gelen daire ve 
~üesseselere yeni imza ve tat
bık mühürleri sirgülerleri hazır-
l~nıncıya kadar eski sirgülerle
rııı artık bu dairelerce mute· 
ber tutulnıamasının vilayetten 
kaza v k k . . . e amun mer ez.lerıne 
bır tamimle bildirilmiş olduğu 
hahl!r alınmıştır. 

Ar şubemiz tarafından 19 l\tlayıs 939 Ata
türk günü bir resim sergisi tertip olunmuştur. 
Sergi karakalem, yağlı boya ve sulu boya ol-

1 mak üzere üç kısımdır. 

~ 
Sergiye kabul olunacak eserler, Jüri he.yeti 

tarafından tetkik ve yine bu Jüri heyetınce 
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 

1 olunur. _____ _ 
'1-...., v ..-"'° v..., v v~ y 'Y v T • "\ıJıı'I' T 'Y ....-,. - """' .... "Y y 't' V f ~V....,..-V°'W"'°"'o_..,....,,...,...,.,. 

Orman idaresi, kaçak odun 
nakleden merkepleri mahkem ~
nin bu kararına müsteniden sa 
tarak paralarını bankaya yatır
mıştır. 

Sayısı 100 Para 

Villigette : 

Daimi encümeni 
toplandı 
-+--

O;in saat 15 de vilayet daimi 
encümeni, ilbay B. Ôzdemir 
Gündayın başkanhğ nda toplan
mış, gelen evrak üzerinde gö· 
rüşmeler yapılmıştır, 

Belediyede: 

Daimi Encümen 
toplantısı 

--·--
Belediye daimi encümeni dün 

öğleden sonra Belediye Reisi 
B. Etem Mendresin başkanlığı 
al tın da toplanmıştır. 

Encümen bu toplantısında sa• 
tışa çıliarılan bir arsanın ihale· 
sini yapmış ve belediyenin da• 
bili muamelesine ait kararl.ır 

vermiştir. Bundan baska yük 
ve yolcu taşıyan motörlü nakil 
vasıtalarında bir kaza esnasında 
kullanılmak üzere b!rer sıhhiye 
kutusu o un bulundurulmasını, 
kahve, gazino vesair eğlene~ 
yerlerinde çalınan radyo . ve 
gramofon seslerinin yoldan ge· 
lip geçenlerin ve civarındaki 
binalarda oturan halkın huzur 
ve siikiinetini bozmıvacak ve 
rahatsız etmiye~ek şekilde ça· 
LcrC"\Jtye· ""üuıU-..... :rD_.ı.. .. rJ-çy-

oe a'ınnıasını kararlaştırmıştır· 

C. H. P. 
Cuma ocağında verilen 

konferans 
Belediye reisimiz ve İlyön 

kurul ansından B.; Etem Mend-
res evelki akşam C. H. P. Cu
ma ocağında ( umumi manada 
ihtilal ve inkilap ve bunlarm 
vasıftnrı ) ile (Türk inkilabınıo 
husu!iyetleri) mevzu?nd~ bir ~on· 
ferans vermiş ve Türk ıokılabı· 
nın diğer inkılaplarla mukaye
sesini yapmıştır. 

Konferansta parti İlyön ve 
ilçeyön kurul üyeleri ile bir çok 
partili yurtdaşlar bulunmuştur. .... -

Partimiz --Cuma ocağı yoksullara 
kömür dağıttı 

C. H. P. Cuma mahallesi o· 
cak yön kurulu Cuma ve Orta 
mahalledeki 42 hanede 88 nü
fus yoksula beher nüfusa üçer 
kilo olmak üzere 265 kilo kö· 
mür dağıttığını mem .. uniyetle 

öğrendik. 
Bu ocak heyeti geçen sene 

de mahalle yoksullarına kömür 
yardımı yapmıştı: . _ 

Çalışkan heyetı takdu ve teb 
rikle anarız. 

............ ~ ............... +: 
: Davet i : . 
: Avcılar kulübü azalarının • 
: bugün saat 20 de halk~vi ! 
ı salonunda toplanmaları rıca ı 
ı olunur. Reis : 
ı Etem Mendres ı ! ........... ~ ... , ........... . 

• 
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YOZ: 2 

Birinci Köy Ve Ziraat 
Kalkınma kongresi 

• . • • . .'... ., • f i - • -~ • 

-12-
Muacelat : 
1 - Nebat ve hayvan hasta

lıklarına ve zararlılarına karşı 
kullanılan ilaçları memleket· da· 
bilinde istihsal etmek ıı: aksadi 
le ziraat vekaleti tarafından. 
muacelat fabrikası kurmak, 

2 - Aşı ve seromları bir el
den idare etmek ve dağıtmak, 
Şeker sanayii : 
1 - Şeker fabrikaları tara· 

fından pancarların daha yüksek 
fiyatla alınmasını temin etmek. 4 

2 - Şeker pancarı fiyatınt 1 

yalnız fabrika tarafından değil. 
Ziraat vekaletile müşterekeQ 
takdir etmek. 

Umumi: 
1 - işlenmiş ve işlenmemiş. 

ziraat sanatları mahsullerinin 
devlet nakil vastalarında ucuz 
tarife ve süratle nakledilmesini 
temin etmek. 

2 - Dağılmış olan muhtelif 
ziraat sanatları şubelerini bir 
araya toplayıp bir kurum emri .. 
ne vermek, bu hususun tesbiti 
için de alakadar vekalet mü .. 
messillerinden bir komisyon teş .. 
kil etmek. 

Tahsis edilen vaktin darlığı 
hasebile ziraat sanatlarının şu .. 
mulü dahilinde bulunan bütün 
şubt:ler üzerinde gereği kadar 
görüşülememiştir. 

1931 senesi kongre mukarre· 
ratından bu ana kadar yapılma· 
yanlarının da nazarı dikkate 
alınması sn'V--· ---·- gu-•~•-•~•-
tür. 

Sütçülük komisyonu dilekleri: 
Komisyonumuz sütçülüğün in

kişafıoda alınması lazım gelen 
tedbirleri şu cihetlerde hülasa 
etmiştir : 

1 - Bu ilk beş s'nelik pro· 
gram içerisinde hiç olmazsa 
İstanbul, Ankara, İzmir gibi üç 
büyük şehrimizde şehir süt fab
rikalarının tesisi ile halkın hü· 
yiik ihtiyacına cevap verilmesi. 
Şehir sütü fabrikalara tesis 
edilinceye kadar pastörize süt 
yapan müesseseleri hariç şehir
lerde hastane, mektep, çocuk 
bakımevi gibi resmi müessese
lerin süt alım şartnamelerine 
pastörjze süt kelimesinin kon· 
ması ve şehrin ihtiyacını temin 
edecek büyüklükte pastörize süt 
fabrikaları kurulan şehirlerde 

açık süt satı'masının meni. 
2 - Süt ve mahsulatının is· 

tihsali, satış ve ihracatmda e
saslı bir kontrol ve mürakabe 
vazı Bu maddelerde istandari
zasyon için lazım gelen tedbir
lerin alınması için mütehassıs 
bir heyet teşkili. 

3 - Trakya, ve şarki ana .. 
doluda ve Orta Anadoluda süt· 
çülük kooperatiflerinin tesisi ile 
halka bu yolda rehber olunması, 

4 - Buzhaneler sütçülüğün 
inkişafında mühim amil olmak
tadır. Ya Devlet işlet!Deleri 
veya belediyeler tarafından 
memleketin münasip görülecek 
hir kaç yerinde buzhaneler te· 
sisi. 

5 - Sütün işhmmesinde mah
sulün istihsalinde yegane amil 
olan sütçülük ustalarının bilgile
rini artırmak üzere kurslara ta-

bi tutulmaları ve bunlara ehli · 
yetlerine göre birer vesika ve
rilmesi. 

6 - Sütçülük sahasında ye .. 
tişmiş elemanımız çok mahdut· 
tur. Bu itibarla her türlü vesait 
ve imkana malik olan sütçülük 
enstitüsünde kurslarla eleman 
yetiştirilmesi ve yüksek mektep 
talebesine lüzumu olan tatbikat 
imkanlarının verilmesi. 

7 - Yine sütçülük enstitüsü· 
nün vesait ve imkanlarından is .. 

tifade etmek üzere enstitü ile 
birlikte çalışacak bir bölge süt
çülük mektebinin tesisi ve köy· 
lü çocuklarının burada yetişti· 

rilmesi. 
8 - Vekalet organizasyonun· 

da süt işleri ile doğrudan doğ· 
ruya uğraşacak ve nihayet bü
tün dilekleri tahakkuk ettirecek 
bir makamın ihduı. 

9 - Kurulacağı söylenen 
Akkol Bankta mllstakil bir süt· 
çülük şubesinin teıisi ve mezkur 
bankanın süt sanayii ile geniş 
ölçüde alakadar olması, bu 
maksatla önceden takarriir etti· 
rilecek bir plan dahilinde mem .. 
leketin muhtelif yerlerinde ima .. 
lathaneler kurulması. 
10 - Motörlü vasıtalarla teç

hiz edilmiş süthanelerden alınan 
muamele vergisinin kaldırılması 

11 - Hayvan tağdiyesi ve 
muhtelif süt imali tında ıv mühim 
bir yer tutan tuzun memleketin 
ı._.,.. t:::.raf'.1nr1:::t ,.,,. ... ; &;r-'l- •• -
tılmasının temini ve şarktaki 

kaya tuzlarının da peynir ve 
yağ imalatına elverişli olacak 
veçhile tasfiyesi. 
12 - Büyük şehirlerin süt ih

tiyacını karşılamak ve sırf şehir 
sütçülüğünde kullanılmak şarti

le şimdilik Ankara, İzmir, İstan· 
bul ve Bursa şehirlerine mün
basıı kalmak üzere ecnebi 
memleketlerden sütlü inekler 
idhaline müsaade olunması. Yer 
li hayvancılığı teşvik için bu 
maksada elverişli yerli hayvan
ların da satın al nması. 
13 - Süt ve mahsullerinin 

gerek tren ve gerek vapur 
nakliye ücretlerinde mümkün 
olan azami tenzilatın yapılması 
ve bu mahsullerin süratle sev· 
kinin temini. 

14 - Halen peynir ve yağ 
konulan tenekelerin mahsulün 
evsafına büyük zarar verdikleri 
meydanda olduğundan benzin 
tenekelerinden başka tenekele · 
rin süt ve mamulitının ambala · 
jında kulJanılmasının meni. ıYi· 
ne bu mahsullerin ambalajını 
temin maksadile en muvafık 
olan fıçıların yapılması için, 
memleketin ihtiyacını karşılaya
cak miktarda fıçı fabrikalarının 
tesisi. Bunlar ihtiyaca yetecek 
kadar olunca, kullanılmış tene
kelerde süt ve mamulatının sevk 
muhafazasının yasak edilmesi. 
15 - Memlekete hariçten ge

lecek süt güğümlerinden gümrük 
resminin kaldırılması ve boş 
süt güğümlerinin meccanen ma
nalline iadesi. 

• 
16 - Süt ve Sütten lvapılan 

maddelerin ihrecında prim ve· 
rilmesi , 

AYDIN 

Ziraat Bankası 
buğday getirtiyor 

--·--
Göçmenlere dağıtılması evvel· 

ce karar altına alınmış olan 
tohumluk ve yemeklik buğday 
mübayasına ziraat bankamızca 
girişilmiş ve Denizli İli Buğday 
silosundan temin edilen külliyet· 
li mikti\rda yemeklik buğday 
getirtilmiş bulunmaktadır. 

Bir iki güne kadar tevziata 
başlanacaktır. 
~ 

Aydın Halkevi 
Başkanlığından : 

Sosyal yardım şubemiz tara· 
fından 21122/1/939 Cumrtesi ve 
Pazar günleri Aydında tertip 
olunan Deve güreşi hesabı aşa
ğıda gösterilmiştir. 

L. K Gelir 
4 4 adet bir liralık bilet 

50 1 ,, 50 kuruşluk " 
412 50 1650 adet 25 kuruşluk 
242 90 2429 " l o " --
659 90 Y ekfın 
Lira K, 
51 60 

6 50 
10 50 

Masraf 
Devecilerin iaşe, han 
Masraflarına 

ip, urgan, arpa 
Davulculara ücret ve 
masrafları 

12 05 Bilet satış masrafları 
30 50 ilin, Afi:, pul 
44 Halı bedeli 
70 Mükafatlar 

225 15 Masraf y~kfınu. 

Lira K. 
659 90 Gelir 
225 151 Masraf 

434 75 Safi · teberı:ü 
Bundan başka Mülhakata gön· 

derilen 3 cilt 25 tik bir cilt te 
50 kuruşluk teberrü makbuzu 
hesabı gelmediğinden geldiğinde 
ayrıca ilan olunacaktır. 

Sayın halkımıza gösterdikleri 
alaka ve yardımdan dolayı ş \Jk
ranlarımızı arz~yleriz. 

Koçarh 
Dede köyünde 
Müsamere hazırlığı 

Haber aldığımıza göre Ko 

çarlı Dede köy C. H. P. genç
ler birliği spor kulübü bir mii · 

samere vermek üzere hazırlan
maktadır. 

Bu müsamerede gençler, (İs

tiklal) ve (Çakır Ali) piyeslerile 

(Soyulan Hırsız) komedisini tem 
sil edeceklerdir. 

Aydın halkevi 
başkanlığından 
Aydında yapılan deve güre

şine iştirak eden tülülerin başı 
kazanan tülü sahibi Ksaplarlı 

Halil yılmaz (15) ortayı alan 
tülü sahibi Karaağaçlıdan Mus-

tafa Yürük (10) ayağı kazanan 
Mustafa Kozaklı da (5) lira ki 
ceman (30) lirayı sosyal yardım 

şubemize teberrü etmişlerdir. 

Alenen teşekkürlerimizi arzey
leriz. 

SAYI ı 440 

"' . . 
ı ıçın Ziraat fidan 

._.__.smmm ..... mllE'!!IB!!ilmD 

Muhtelif damızlık tohumlar getirtildi 
------------------------------

i Haber aldığımıza göre şehri- dağıtılmıştır. 
miz ziraat dairesi kalite itiba· Bundan başka ziraat daire-
riyle başka şel<il ve güzellikler miz; yakın zaman içinde İstan"' 
gösteren bir çok tohum getirt- buldan barbunya, muhtelif do· 
miş bulunmaktadır. · mates tohumu ve idris tohumu ile 

Bu tohumlardan olup lnegölden İstanbul - Büyük dereden kalite 
getirtilen pırasa tohumu, piya- 1 itibarile mükemmel şeftali ve Kil" 
sada bulunan pırasalara naza- tahya vişnesi fidanı getirtmiş bun" 
ran daha kalın ve beyaz kısmı lan da, damızlık olarak fidanlığa 
daha fazla olan birinci cins diktirmeğe başlamıştır. 
pırasayı teşkil etmektedir. Cins Fidanlar tutturulduktan sonra 
itibarile beyaz pırasa ismini ta- kalemleri halka dağıtılacaktır. 
şıyan ve her tarafı beyaz ve Getirtilen fidanlar içinde Ma· 
kalın olan ikinci bir tohum da latya zerdalisi fidanı da bulun" 
getirtilmiş ve şehirde parasız ı maktadır. 

• 
Zabrus Haşeratı tah
ribatın tedbi a dı 
Bozdoğan havalisi ekinlerine derinlerine giderek saklandığı 

musallat olup ta hasar tevlit tespit edilmiştir. 
ettiği bozdoğan ziraat muallim- Yapılan ayrı bir tetkike göre 
liği raporiyle şehrimiz ziraat Zabrusun Bozdoğan havalisin· 
müdürlüğüne evvelce bildirilen deki ekinleri % 3 nisbesinde 
Zabrus haşeratım itlaf için, Boz- bir zarar iras ettiği anlaşılmış· 

doğana giden ziraat mildür ve tır. 
teknisyeni, yaptıkları h:tkikatta Her ihtimale karşı haşerenin 
bu haşerelerin havanın tebeddü- bilahare ve zamanla yayılma-
latına göre faaliyetine devam ması için icap eden tedbirler 
ettiği ve bir müddet toprağın alınmıştır. -. 
Cezalandırılan 

esnaf 
1 
Kır koşusu tertip 

edildi 
-·~ Haber aldığımıza göre bölge ~ Dün toplanan belediye daimi 

encümeni Belediye tenbih ve 
1 

beden terbiyesi başkanlığınca 

yasaklarına aykırı hareketlerin 
den dolayı haklarında zabıt va-
rakası tutulmuş olan kurtuluş ' 
mahallesinden fırıncı M!hmet 
oğl •ı Hacı an Bozök, fı: ıncı Meh
rıı e t Arif oğlu Hasan Fehmi 

Gümüş, fırıncı Mustafa oğlu 
O m 1n Kızıl yalı. Papuçcu Hü· 
seyin oğlu İsmail Sivaslı, ile 
Cumhuriyet mahallesinden fırıncı 1 

Eyüp oğlu Osman, Güzelhisar ı 
mahallesinden fırıncı Adil Altın 

taş, Güzelhisar mahallesinden 
yapıcı Ali oğlu Ha ıan Uçurgaç 

ve 63 numaralı araba sürücüsü 
orta mahalleden Halil oğlu Ah
medi hafif para cezalariyle ce
z a landırılm ışlardır. -
• - Köy Eğitmen kursu -

talimatnamesi geldi 
Nisan 939 da açılacağını evel 

ce yazdımığız köy eğitmen kurs· 
larıoa kabul talimatnamesi 
Maarif Vekaletinden şehrimiz 

Maarif müdürlüğüne gelmiş bu· 
lunmak tadır. 

Bu talimata gö .. e; kursa 50 
çavuş kabul edilecek ve bu 
miktar çavuşla doldurulamazsa 
onbaşılarda kursa kaLul edile· 
cektir. 

Kurs; Kızılçullu köy eğitim 
okulunda açılacak ve 6 ay süre
cektir . 

Müracaat eden çavuşların ge· 
nel bilgi ve çiftçilik bakımından 
durumları incelenecektir. 

• 

1 

29 ikinci kanun pazar günü 

spor sahasında olmak üzere 4 

kilometrelik bir kır koşusu ter· 
tip edilmiştir. 
Koşuya öğleden sonra başla .. 

nacak ve buna 18 ya~ını ikmal 

etmiş olan koşucular iştirak 
edebileceklerdir. 

------
Fidan dağıtılıyor 
Şehrimiz ziraat fidanlığında 

yetiştirilip islah ve timar edilen 
fidanlar peyderpey halkımıza 

dağıtılmaktadır. Fidan almak 
için ziraat dairesine müracaat .. 
lar gün geçtikçe fazlalaşmakta 
ve halkımız damızlık fidanlar .. 

dan mümkün oldukça edindiril
mektedir, 

Aydı11 Belediye 
Reisliğinde11 

1939 senesinde muayenesi ya
pılacak olan metre, litre, kan" 
tar, terazi tartı ve bilumum öl" 

çü •.te ölçü aletlerine sahil' 
olanların l<anunusani nihayetioe 
kadar belediyeye müracaat18 

ölçülerini bildirmeleri mecburi 

olduğunu ve müracaat etmeyen· 

ler hakkında kanuni takibat ya" 
pılacağı ve 938 yılı damgalı 
baskül ve terazilerinde mua)'e 

neye tahi tutulduğu ilan oluuıJt· 

1072 

• 

• 
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~debiyat ve Kültür Sahifesi 
~~~~~._ 

sahifenin 
okuyucularına ! 

( Ayduı ); memleketin münev
ver gençliğini ve onların edebi 
arz~larmı tatmin edebilmek ga 
yesıle bugünden itibaren bu sa
hife için haftalık ilk adımını 
atmakla bahtiyardır. 

Edebiyat denilince; her şey· 
~en evvel kulaklara hoş bir se
s~n doluşu ve ruhları hoş bir se
~ın ve nağmenin perde perde 
urp r . h . er ışı abra gelir ve küçük 
bır talebe dahi bu k ı· • . d . e ımeye, 
ıçın e ıfadesine kudret bulama· 
dığı, bir temayül gösterir. Fikrin 
ve mantığın mahsulü 1 T 
edebı·y t Ç o an ı ım, 

a ıo '- · · m h' . .. eKıcı ve sürükleyici 
a ıyetı onünde .. l h . 

sert .k. , oy e aşın ve 
ı ı mefhumdur ki birisi 

yapmak ve yaratmak di~ eri de 
yapılan ve l g 
h

. 
1 

• yaratı aoı insanların 
ıs erme ·· 

1 . • gore yaşatmak vazife-
erını üzer' 1 ı . ıne a mış bulunuyor .. 

hm ve ed b' . 'k· 1 e ıyat; elele vermış 
ı ı ar <adnşhr k' b' . . d'V . 
t f 

ı ırmın ıgerıne 
e evvuku . 

d" cemıyet hayatında 
uzensizlik ve .. l'k 
İl sevgısız ı yaratır 

m· YD K .. ' . par.. urar .. meydana 
getırır· Ce · 
işi . ' ınıyet hayatının teknik 
v erıne ve tekamüllerine cevap 
ermeğe ral D 

ed b' "" ışır.· iğer taraftan 
e ıyat· ce . . 

dii ihti ' rnıyetın hissi ve be-

l b 
yaçlarını karşılar, onlar-

a eraber vl 
g"l ag ar .. Onlarla beraber 

u er ş·· . 
t '.' ıır, hır memleket yara· 
ır, bır rnill t .. d 
~ - _ e vucu a getirir 

şıır, aglatır, şiir güldürür- ' o .. d 1 

. ' ıçın e bulunduğu cemiye-
tın maşe · d l . . rı uygu arının en bc-
~~r~ız en mütevazı ve fakat en 
onde ve ileride bir tercümanı
dır .. 

ln~an iki şeyin esiridir 
Fikrin ve ruhun • · 

Fikir esaretinde ·ı· 1 k l n ı ım e ur-
tu a~ insan ruh esaretinden de 
edebıyatla kurtulnısk imkA 
bul k anını 

muş ve azanmıştır. 
Bugün ilmin boş bırakt w 

haya edebi . . ıgı sa
h k w yat, edebıyatın boş 
ıra tıgı sahaya da T 

verem k ı ım cevap 
eme te ve ancak 'k' . b' den ce · . ı ısı ır-
mı yetın rna - .h . 

el b' şerı ı tıyaçlarına 
uzata ılmektedirler. 

Edebiyat milli .1. . b l .
1 

, ı ım ıse ey-
nde mı el bir vasıf göstermekle 

e ancnk y kd'W . d F l e ıgerın en ayrılır. 
a >at yine ikisi birden bir 

gayenin hadimidirler p .. 
• 
1 

. ek çok devirler vardır ki, 
ı mındeu ve tarihinden fazla 
~debiyatınn inanılmıştır, Bunu~ 

a sebebi. edebiyatın tabii olu-
şu ·ı . 

' ı mınse biraz daha sağ 
veya s~lun tesirinde kalışıdır ... 

w Edebıyat tarihi sahifelerinde 
~glayanl~r, ağlayışlarını bize 
amlahırıyle gösterebilmiş ve 

du~urabilmişlerdir. Fakat 
tarılıler d k' öyle 

•· 1 k' var ır ı ağlamasıih 
gıı me .. 1 • • 

'-l' gu mesını de agw lam ak 
ŞeK ınde .. 
d" .. gostermek mevkiine 
uşmuştür. 

Neşe, heycan . . 
ruhunun d . ' ısyan.. insan 
b l d ~una hazır tarafı .. ve 

un ar aıma ak . 
h d h 

an ııısan ru-
un a er saniye tesbir . -

sız birer vakıa.. 1 ımkan-
Mademki daima akan . d 

b. ' yerın e 
ıran durmıyan bir ruh s h'b' . a 1 ı 

yız, o halde bunun nasıl ak-

Nesir : 

Senin için! KUDRET! 
Hamdolsun; o güzellikleri g-ir 

mediğim epeyce oldu, şimdi Q 

mavi denizin yaslandığı yumu-
şak sahillerde sakin, asude ve 
yalnızsın •. dinle r ve ufuk· 
larda, güneşin ığı kızıllık-
lar da, doyulmaz, sehhar gözle
rinin aksini arıyorsuu. 

Zararı yok !.. Senelerce do· 
yamadığım o mehtaplı gecele · 
rin yüksek ağaçlıklarının lot 
gölgeliklerinde, yaprak kokula• 
rı arasında; yine onlar kadar 
bugün hasret çektiğim o gözle· 
rin !.. . Marmaranın namütenahi 
tiklerine bakmaktan yoracaksın, 
yazıktır, yorma onları •. bırakma 
doysunlar ... 

Sefalet nuıl feoaltkbrın ana
sı ise, ıztırabın periler gihi le· 
kesiz güzelliklerin ezicis' dir. 

Y aloız geçen ömrünün tesel
lilerini, ruhunun layütenahi is· 
teklerini, marm.aran'ın okşadığı, 
tabiatın sükun ve sükntle örttü· 
ğü bu yere çekilmekle mi öde
ytceksin·l Günahın nerden geli
yor ki azabı duyup işkencelere 
düşüyonun, aczin varmı ki? in-
zivalarda tenbahlıklarda gezi
yorsun, kayalıldanP, zirvelerin
suların mırıltılarını, ağaçların 
koytluklarında rüzgarın fısıltıla
rını dinletiyor, her şeyden kı,. 
kandığım gözlerini dalgın denize 

Ml"İyorsun ... 
bütün mahaıinin bir makesi 

bulduğum seni, yalmzlığa ter
kettiğim o mehtaplı gecenin 
ıulara avizeler gibi sarkarak 
yıkandıj'ı, seherin etrafımızdaki 
aldığı mlna ve derinliğile ve 
yine o 2ecenin kasvetindeki 
muamma ive ahengile görmek 
isterim. Sen ızhrapların değil, 
ıen mudariplere ıztırap ver· 
mek için onun için yaratılmışsın. 

E. 

HALKEVİ 

Mebzul ve parJaıc. saç demet .. 
lerinin itinalı büküşleriyle çer

ceveleneo sakin ve karanlık bir 

geceyi andıran gözlerin için 
neler söylemediler .. 

DUnyadaki bütlln •tık, ziya, 
parılh, Aydıolık, renk ve nur, 
hep gözlerinin aksi imif., 

Şafaklar, kamerlrr, gözlerin
de infılak eder, güneş senin 
gözlerinde batar, kamer senin 

MARŞI 
Yüksek ufuklardan, yüksek içimiz, 
Durunca önünde, Halkevimizin l 
Neşemiz, sesimiz ve sevincimiz, 
Mertleşir jıinde, Halkevimizin !. 

Bir sine, bir göğilı; bir inandır O, 
Bir tiir, bir ilim, bir vatandır O, 
Derlenmiş koskoca, bir destandır O, 
Toplandık sesinde Halkevimizin !. 

Gönülde Abide.. Fikirde hızdır, 
Ona bel bağlamış ve kanmışızdır, 

Enver Demiray L 
Onunla zaferler, kazanmışızdır, 
Yükaelip dizinde HalkevimizİQ 

-'-------~ 

- Gözlerin için -

l gözlerinde gizlenirmiş !. 
Şiir, hülya, cen et ve cehen

nem; bunlar hep senin gözlerin .. 

de birbirine karışmış, dediler .. 

Gözlerinde ku vetli bir ziya• 

nın alevleri titreşen esraren• 

giz parıltı, karanlığı yırtan bir 
şimşek gibi rubun en uzak nok-

talarını aydınlatırmış. 

Bakışlarındaki ürpertişin sa .. 
fiyeti, ruhundan geliyormış, vo 

bu bakışlar bir ceylanın ba\q. 

şından daha çapkınmış dediler, 
Gözlerini berrak, ıakin ve tc• 

miz bir menbaa benzettiler. 

Uz.un siyah kirpikleriole göl· 

gelenen gözlerin için daha ne

ler neler söylemediler. 

Nı hayet ben de bir ıeyler 

yazmak, bir şeyler söylemek 

istedim.. Kalem elimde, uzun 

müddet düşündüm • Kalbim yo• 

ruluncıya "kadar düşündüm. 

Ve sonra ruhumda ve parmak· 
larımda, büyük ve dahiyane bir 

kudret hissettim: 

Kalemimi parçalamak kudreti .. 
E. S 

Palavracı! _ı _R A_D_Y __ o~l I Boş boğazlık --
Oyunda kaybedenlere birer 

ceza tertip edildi.. Kimisi ho
roz gibi öttü .• Kimisi koyun gibi 
meledi, bazısı d:t bir şarkı sör 
ledi .. 

• 
tığını, akarken nese mi, elem ~i, 
heyecan mı ve yahut isyan mı 
yarattığını kaydeden bir hatı
ramız vardır .. 

Ve işte bu batıra bir edebi 
manzumedir .. .. 

Biz bu sahifede; his aleminin 
şii~ ve nesirden mürekkep böyle 
bır manzumesini okuyucularımıza 
her hafta sunmakla ve tanınmış 
yazıcılardan da genç istidatlara 
muhtelif vezin ve şekilde her 
hafta bir iki şiir örneği vtrmek
vazifamizi yapmağa çalışacağız .. 

Her münevver genç, her öğ
retmen; bu yolda bu sayfa mü
nasebetiyle faydalı olmağa ça
lışırlarsa ne mutlu bu sayfaya .. 

E. D. 

Derken uşağın öksürüğü ku
lağına gelen palavracı kend ni 
toplamış .. Ve durmuş. 

Arkadaşları bu 2000 metre 
uzunluğundaki tarlanın enini 
merak ederek sormuşlar: 

....... Eni .. Eni nekadar buyu
ruldu.? 

Palavracı çarnaçar bir rakam 
s~ylemek mecburiyetinde kalınca; 

- Eni 1 metre kadar ceva

bını vermiş .. 
Pek tabii 2000 metrelik tar

lanın bu alelacayip eni dikkat 
nazarlarını çeken misafirler iti
raz etmişler ve : 

- Nasıl? 2000 metrelik tarla
nın genişliği bir metre mi olur. 
Bunda bir bata var. 

Palavracı düştüğü vaziyeti 
tamir etmek için 

- Rica ederim demiş.. Pek 
zorlamayın.. Şayet dışarıdan 
uşağım öksürmeseydi, ben onun 
enini boyuna denk getirmesini 
bilirdim ,, cevabını vermiş .. 

24/1139 SALI . 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

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

20 Kw. 
12.30 Proğram 
12.35 Türk müziği · Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans, meteoroloji haberleri. 

13.10.14 Müzik (Muhtelif sen-
fonik plaklar) 

18.30 Proğram 
18.35 Türk müziii 
19.20 Konuşma (Türkiye pos

tası. 

19.35 Türk müziği - 1 - Cev
det Kozan • Taksim. 2 • Suphi 
Ziya - Uşak şarkı - Aklımı ba
ıımdan alan. 3 - Lem'i · Uşak 
şarkı - Günler geçiyor. 
4 - Arif bey - Muhayyer şar
kı - fıtimas etmeğe. 4 - Arif 

FİLOZOFİ 
Düşün işin yoksa inceden ince, 
Sağlam bir sonuca varamazsın ki. 
Kadın dedikleri akla ~elince 
Kimseye bir sual soramazsın ki 

Bazen kederlidir bazen şirindir 
Bazen basitleşir bazen derindir 
Bazen ateş alır bazen serindir 
Bir türlü '.sırrına t remezsin ki. 

Gülünce çevrilir ona secdeler 
Gençleşir ihtiyar ölmüş dedeler 
Bir sürü güzelle dolu caddeler 
Birine elini süremezsin ki! .. 

Öğ. Şinasi Akcan 

Sıra bir diğerine geldi . Ona 
da abdalların görüşmesini tak-
lit etmesini teklif ettiler .. "Ya
pamam 1 11 " edemem " , " bile· 
mem 11 diye itiraz ederken ma
hallede · boşboğazlığı ile maruf 
birisi atıldı : 

- "Neye itiraz ediyorsun ha· 
yan dedi. Her zaman görüştü-
ğün gi ~i ~örüşiiver kafi ! .. 

bey · Turkü - G n . ş yüzlU. 6-
Türkü - Menekşeler. Okuyan : 
Müzeyye ı Sen ır. Çalanlar. 
Vecibe, Reşat Erer, Ruşen Kam 
C. Kozan. 

20.05 Konuşma - Hukuk ilmi 
yayma kurumu. 

20.20 Türk müziğ:. 1 - Tan 
buri Osman bey - Nihavent Peş
revi. 2- Ali Rifot - Zülfün gö
renlerin bahtı siyah olurmuş. 
3 - Lem'i - Bin gül çıkarırdım. 
4 - Arif bey - Yanılma ateşi 
aşkı. 5 - Haydar bey - Penbe 
kız. 

Okuyanlar: Muzaffer İlkar. 
Çalanlar: Vecihe, Reşad Er· 

er, Ruşen Kam, Cevdet Kozan, 
Mesut Cemil. 

20.45 Ajans, meteoroloji ha
berleri, ziraat borsası (fiat). 

21.00 Memleket saat: ayarı. 
21.00 Temsil-9Clhem (yazan -

Hanri Murger) Tercüme ve rad
yofonik montaj. 

22.00 Küçük orkestra. (Şef 
Necip Aşkın). 

22.30 Esham, tahvilat, kam
biyo-nukut borsası (fiat). 

22.40 Müzik (operetler ve 
eğlenceli plak ) 

23.45 24 So:ı ajan! haberleri 
ve yar ıuki proğram. 
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ır~~~~:;ş:;k~: 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ! 
• entani hastalıklar mütehassısı • • • + Muayenehanemi Nazilli köprüıU kerşısındakl tapucu + 
t Süleymanın hanesine naklettim. +. 
• hastalarım her güu saat yediden sekize kadar ve • 
~, öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, ! !] kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilata icra t] 
o] eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi ol.an Pinomo- J~1 
tJ toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) t 
f~ıı;ıuı;u;ı ıı;w:,... p;qıı;ıuı;rııı;ıı~~~ıı;ıı~...-~;ı;ıı~.ıı;tıı;tıı;ıt ~ f~~bıUdtııiiiflıiUııl~~~~~~ .. lııllıiıOıiiıllllıiiiiıllıiMidlııldıllııliiıllııl.illlılliı>IWI 

ilin 
Aydın Belediye Reis

liğinden 
1 - Kapalı zarf usulile ek

siltmeye konulduğu evvelce i
lan edilmiş olan Belediye elekt· 
rik santralına ilave edilecek 
motör ve teferruatının 12/1/939 
tarihinden itibaren bir ay için

de pazarlıkla neticelendirilmesi

ne karar verilmiştir. 
2 - Muhammen kıymeti 

24860 lira ve kati teminatı 

3729 liradır. 

3 - Bu işe ait proje ve 
şartnameler arzu edenlere para

sız gönderilir. Pazarlık için ta
liplerin pazartesi ve perşembe 

günleri öğleden sonra Belediye 
encümenine müracaatları ilin 
olunur. 

1058 18, 20, 22, 24 

ilin 
Aydın Nafıa 

Müdürlüğünden 
Eksiltmeye konulan iş, 362 

lira keşif bedelli Aydın sanat 
mektebi demir atölyesi elektrik 
malzemesi alımıdır. 

Bu işe ait keşif ve şartname
ler Aydın Nafıa müdürlüğünde 
görülebilir. 

Eksiltme 812/939 çarşanba 
günü saat 15 de Nefıa Müdür
lüğü odasında yapılacaktı. 

Muvakkat teminat miktarı 28 
liradır. isteklilerin muvakkat 
teminat mikdarı ve ticaret odası 
vasikalariyle yukarda yazılı gün 
ve saatte Nafıa müdürlüğü oda
sına gelmeleri ilan olunur. 

1067 20 24 29 7 

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 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri miir 
dürlüğüne, arttırmaya girmek 
üzere 882 kuruş muvakkat te
minat makbuzlariyle birlikte 
13/2/1939 Pazartesi günü saat 
15 te .Belediye Daimi Encüme· 
nine müracaatları ilan olunur. 

(1071) 24 28 7 11 

ilin 
Aydın Nafia eksiltme 
komisyonundan : 

1 - Eksiltmeye konan iş : 
49,329 lira 51 kuruş keşif be
delli Nazilli hükümet konağı 

inşaatıdır. 

2 - Bu işe şartname ve ev
rak şunlardır. 

A - Kapalı zarf usulile ek
siltme şartnamesi. 

B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi, yapı işleri şeraiti 

umumiyesi. 
D - Fenni şartname. 
E - Keşif, metraj cetvelleri. 

F - Resimler. 
İstiyenler bu evrakı Aydın 

Nafia müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 1312/939 Pa
zartesi günü saat 15 te Aydın 
Nafia müdürlüğü odasında ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf u
suliledir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 3700 liralık mu

vakkat teminat göstermesi, iha
leden 8 gün evvel bu işe gire

bileceğhıe dair Aydın vilaye

tinde1;1 ehliyet vesikası almış ol
ması, 40,000 bin lira değerinde 
bir tek bina yapmış bulunması 

ve müteahhidin bizzat mühendis 

veya mimar olması veya bun
lardan birile müştereken teklif 

yl!pması ve mukaleyi iınza et
mesi lazımdır. 

6 - Teklif mektnpları yu
karıda üçüncü maddede yazılı 

saattan bir saat eveline kadar 
Nafia dairesine getirilerek ek
siltme komisyonu reisliğine mak

buz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile üönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede 

yazılı saatte gelmiş olması ve 

dış zarfın mühür mumu ile iyice 

kapatılmış bulunmas• lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. 1057 

ıs 24 31 1 

i'....... Abone şeraiti ........ ; 
: Yıllığı her yer için 6 lira. j 
i Altı aylığı 3 liradır. : 
i idare yeri: Aydında C. H. j 
i P. Buımevi. İ 
f gazeteye ait yazılar için i 
! yazı işleri müdürlüğüne, ilin· i 
; lar için idare müdürlüğüne ; 
i nüracaat edilmelidir. i . . .................................•.............. 
imtiyaz &1\hlbl ve Umumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendrea 
Baaıldığı yer 

Ç H P Bıısımevi 
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MEHMET GÜRER 

TECiM EVi 
AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ ~z 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
:rağbttten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 
( 

Arzunuz~ muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 

bilumum alati 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,'19 ınodellerlle SPARTON radyoları
mı!ın geldiğini sayın müşterilerimize i/ tiharla bildiririnı. 

12 ay veresiye satış .. 
•--------..-ı_..İllİİllİ..._ ____ ı _____________ .... ____ ...ı __________ .m 

f 

, •, 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN: 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 


