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Reisicumhur İsmet İnönü 
İcra vekilleri heyetine riyaset ettiler 
Mareşal Fevzi Çakmak'ın iştirak ettiği bu 

toplantıda muhtelif meseleler konuşuldu 
İcra vekilleri heyeti dün sa .. 

at 16 da başvekalette Reisicum
hur İsmet İnönünün reisliği al
~ında. v~ Mareşal Fevzi Çakma
gın ııtırakiyle toplanmış ve 
mu?,telif meseleler üzerinde gö
rilşulerek kararlar verilmiıtir. 
Bu meyanda müzakere edilmek
te olan barem tadilatı kanunu• .un asker ve mülki devlet dai-
releriyle bilumum banka ve 
~üesseselerin maaşı ve ücretleri·! 
nın teavQlü esasları üzerinde 

B. Çemberlayn ile Lort Halifaks 
arasında nühim kararlar verildi 

Londra 6 - Başvekil Çem· loklara karşı Amerikanın da iş· 
~erlayn ve hariciye nazırı lord tirakile Japonyaya karşı yapı• 

alifaks dün öğleden sonra lacak iktisadi hareket hakkında 
başvekalet dairesind~ mühim imkanlar aradıkları tahmin edil-
bir mülakatta bulunmuşlardır. mektedir. B. Çemberlayn ile 

iyi haber alan mahafilden Fransa arasında tava9sutta bu 
bildirildiğine göre iki devlet lunmamak hususunda ittifak et· 
adamının Roma görUımelerinin mişlerdir. Maamafih İspanyada· 
muhtemel nctayici hakkında ki gönüllülerin geri alınması 
görüştükleri İngiliz, Amerika için Musoliniyi tazyik etmeğe 
ticaretinin Çinde gördüğü zor- karar vermişlerdir. 

= 

Başvekil 
B. Celal Bayar 

-t-

Maden tetkik araştırma 
enstitüsünü ziyaret etti 

Başvekilimiz B. Celal Bayar 

Ankara 6 - Başvekil Celil 
Bayar bugün maden tetkik ve 
araştırma enstitüsünü ziyaret 
ederek daire ve gurupları gez
miş ve enstitünün faaliyeti üze
rinde incelemelerde bulunmuştur 

B. Celil Bayar iki saat süren 
bu tetkikat neticesinde aldığı 
izahatta~ memnuniyet beyan 
ederek enstitüden ayrılmıştır. 

B. Millet Meclis· nde 
- . ~ .·"". ':;' . 

Yeni mebuslar and içtiler, İki kanun 
liyihası encümenlere iade edild~ 

Ankara 6 - Büyük Mille 
meclisi bugünkü tolantısında 
mebusluğa seçilen general Naci 
(Bursa), Kazım Karabekir (İstan
bul), Saadettin Serin (Kayseri), 
Sadullah (Muğla), Amiral Fahri 
(Samsun) nun intibah mazbata
ları okunmuş ve tasvip edilmiş· 
tir. 

Yeni mebuslardan general Na-
ci (Bursa), Sadettin Serin (Kar 
seri) ve Hüseyin Cahid Yalçın 
(Çankırı) and içmişlerdir. 

Bundan sonra ruznamede 

lunan Türkiye· Fransız dostluk 
muahedesinin tasdikine dair ka
nun llyihası hariciye encümeni 
reisi Hasan Sakanın talebi üze· 
rine mezkur encümene ve mah
suldar ve yabani zeytin ağaç-
larının aşılanması ve z.eytin mah
sulünün iyileştirilmesi hakkında-
ki kauun layihası da Maliye ve · 
kilinin talebi üzerine büdçe en· 
cümenine havale edilmiştir. 

Meclis pazartesi günü topla .. . 
nacaktır. 

B. Daladyenin 
Tunus seyahati 

Paris 6 - Başvekil B. Dala• 
diye saat 18 de Fo~ kruvazörü 
ile Bizertten Cezaıre hareket 
etmiştir. B. Daladye T,mustsn 
hareket ederken F oş zırhlı un-

den Reisi cumhur Labrona çek· 
tiği bir telgrafta: 

bura ve Faransaya karşı sarsıl· 
maz bağlılıkl~rını bildirmiştir. 

B. Oaladye Tunus umumi va
lisine de bir telgraf çekerek: 

Tunus halkının tezahüratını 

dikkatle takip ~den · bütün dün-

yaya azmini ispat etmiş ve Tu· 
nusun Fransız camiasının sar· 
sılmaz bir uzvu olduğunu gös· 
termiştir. 

Çekoslovak Hitler - Bek mülakatı 

11 Tunusta son dakikaya ka
dar gördüğü muhabbet ve sa· 
mimi tezahürleri tebarüz ettir
miş ve Tunus halkının reisicum• 

Kızılayın Belediye ........... 
Hükumetinin bir 

tebliği 
Perağ, 6 - Çekoslovak hü

kumeti bütiln hükumetlere ve 
posta telgraf idarelerine bun
dan böyle hükumetin isminin 
Ceko • slovakya şeklinde yazı· 
lacağmı bildirmiştir. -···-Bir haf tada yakala
nan lıaçakzılar 

Ankara 6 - Geçen bir haf
ta zarfında gllmrük muhafız 
teşkilatı tarafından 93 kaçakçı, 
1568 kilo gümrük kaçağı, 97 
gram uyuşturucn madde, 1972 
defter ciğara kağıdı, bir silih, 
98 altın lira, 120 türk lirası 
ve 71 kaçakçı hayvanı ele ge
çirmıştir. 

Pazarlıksız kanunu 
nun)eşmilihazırlılıları 

Ankara - İktııat Vekaleti, 
~azarlıksız satıı kanununun di· 
ger bazı vilayetlere teşmili et· 
rafındaki tetkiklerine devam 
etmktedir. Vekalet b .1,. 

ti 
. . , azı vı a-

ye erımızden 1 k pazar ı sız satış 

kanununun tatbikatı etrafındaki 
miitalaalarının birldirilmesini is· 
temiıtir. Yapılan tetkikler 
vilayetlerden gelecek mutala:~ 
lardan sonra kanunun hangi vi
li yetladrde tatbik edileceği ka
rarlaştırılacaktır. 

Bu mülakata siyasi mehafilde 
büyük ehemmiyet veriliyor 

Berlin 6 - Havas ajansının 
Berdesgadendeki muhabirinden: 

Hitlerle Polonya. hariciye na
zırı Bek saat on beşten 19/15e 
kadar görüşmüşler ve bilikte 
çay içmişlerdir. 

Bek ile refikası Varşovaya 
avdet etmezden evvel Münihte 
kalacaklar ve hariciye nazırı 
Rübentrop ile görüşecektir. 

Bek Münibe hareket ederken 
istasyonda Rübentrop ile Polon
ya sefiri ve Polonya kolonisi 
tarafından uğurlanmıştır. 

Berlin, 6 ~ _ Royter ~jansı 

Köy işyarlarının 
Ücretleri hakkındaki 

tamim 
Köy işyarlarının ücretlerini 

karşılamak gayesiyle, köy şah-
siyeti maneviyeleri namına ge
çen yıl ihdas olunan tarla, bağ, 
bahçe, ve fidanlık gibi gelir 
menbalarının bu yıl tezyit e· 
dilmek suretiyle salmanın azami 
surette az yapılması ve köy 
işyarlarının almakta oldukları 
ücretlerin behmehal köy geli
rinden temin edilmesi cihetise 
gidilmesinin il dahilinde tamim 
edildiği haber alınmıştır. 

muhabirinden: 
Dün Hitler ile Polonya bari· 

ciye nazırı Bek arasında üç saat 
devam eden görüşmede İtalya 
ile Eransa arasında bir ihtilaf 
çıktığı takdirde hükumetlerinin 
vaziyetlerini mütalaa etmişler
dir. Evelce maratal Pilsodeski 
ile Hitler arasında yapılan an
laşma şimdiki şerait dairesinde 
tamamile meri olmasına rağmen 
bu görüşmelerin kati bir netice
ye bağlanup bağlanmadığı hak· 
kında henüz bir haber alınama-
mıştır. 

1 Ziraat bankasınca 

1 
Köylüye tevzi edilen 

toprak 
Haber aldığımıza,"güre şehrimiz 

ziraat bankası kadastrosu ikmal 
edilmiş olan F otyadi çiftliğinin 
köylüye tevziini tamamlamıştır. 
Evvelce yapılan tevzile şimdiki 
tevzi sonunda yeniden 4000 • 
5000 köylü topraklandırılmıştır. 
Bundan başka banka, kendisine 
toprak tevzi ettiği köylere ge
njş mikyasta birer mera bırak
makla da vaziyete başka bir 
ehemmiyet ve şükran bahşet
m~ bulunmaktadır. 

Toprak sahibi olan köylü zi
raat bankasına memnuniyetini 
izhar etmektedir. 

Bir seneıik randrnanı 
2555 lira 15 kuruştur 

937 - 938 yılı içinde Kızılay 
şübemiz memuı maaşa tı yardım 
ve müteferrik masrafar çıl< ar1l · 

dıktan sonra genel merkeze Ay
dın şubesinde 5334 lira 71 ku 
ruş gönderilmiştir. Bunun 2809 

lira 19 kuruşu Kırşehir f t:lak et 1 
zedeleri namına toplanan para 

olarak gönderilmiş olup 2525 
lira 15 kurşu merkezin safı va-
rıdah olarak tesbit edilmiş bu
lnnmaktadır. 

Kurum bundan başka kanu
nu evvel 938 ayı içinde de 8 
aileye 34 lira 50 kuruşluk bir 
yardımda bulunmuştur. 

Monte Gölmanın 
Berlin seyahati ---
Londra 6 - İngiliz bankası 

müdürü Monte Gölmanın Ber
lin seyahatinden iyi bir netice 

•4!1*. 

Reisimiz Geldi 

Belediye Reisimiz 
B. Etem Mendres 

Parti Büyük Kurultayı ve bi· 
rinci köy \1e ziraaii kalkınma 
kongresi~e Aydını temsilen An
karaya gitmiş olan Belediye Re· 
isimiz Etem Mendres dün ak
şam ki İzmir - Nazilli treııile şeh
rimize dönmüşlerdi!' . 

Amerikadan 
çıkmaması muhtemeldir. Pamuk tohumu getiriliyor 

Monte Gölmanın Berlin seya· .j Haber aldığımıza göre Ziraat 
hatinden hükumeti haberdar Vekaleti, memleketimizdeki Pa-
etmediği ve bunun hükumetin mukların cinslerini islih etmek 
gazetelerden öğrendiği ve bu için Amerikadan yüksek kali~eli 
hareketi tasvip etmediği haber on ton Pamuk tohumu getırl-
verilmektedir. meğe karar vermiştir. 



Ankara yolunda 
-5-

Yazan: V. H. 
Bizim çocukların bir an için

de Eıkişebir kalesini kuşattık· 
lannı gördiim. 

Turgudun idare ettiği ve ıol
dan inkif8f eden akınlar bir
birlerini kovalamağa başladı. 
Eskişehir mlldafaaıı bocalıyor. 
Sol açık oynayan Ali, aldığı 
paıı ıürdü, ortaladı. Kaleci 
çıktı fakat kaçırdı. Top Ulvide, 
ilkin Ulvi marka edilmiş bir 
vaziyette. Top Osmana geçiyor. 
Oıman Sungura veriyor. Şüt ••• 
rol... Dakika beı. 

Oyunun başlamaıuıı mütea
kıp beıinci dakikada bu golü 
yiyen! Deminporlular: açılmak 
iıtediler. Llkin•bu akın tehlike 
olmadan geri döndü. Çocuklar 
iyi çalıııyorlar, dakikalar ileri
liyor, Dugut, Ali. Ulvi, Osman 
ııraıile topu kale direklerinin 
kenarlarından dışarı atmak ıu 
retil birer sayı kaçırdılar. Buna 
rağmen hikimiyeti bizim çocuk
lardalbunu 1 gördilkçe akşamki 
Bmitıizliğim yavaı, yavaş zail 
oluyor. Bu Sayıların kaçmasın
dadır. Çoculdann kabahatı yok, 
uha çemen ve yağan yağmur-

la ıılak kayıyor. Çocuklar ayak
larını emniyetle basamıyorlar. 
Sık ııkikayıyorlar, yerlere yu· 
varlanıyorlar. Ha gayret şocuk 
lar. Yilzümüzü akedin. Çocuk
larda gayretten geri durmuyor- . 
lar. Yanıma Aydınıporun eski 
baıkanı, eski defterdarımız ve 
beden terbiyesi genel direktör· 
lOğtlnlln heıap işleri reisi ıayın 
bay Nafiz geliyor. Vaziyetten 
emin yanda oturan biz beş on 
Aydınlı bayağı ilmitliyiz artık. 

Fakat yavaı yaf bizim hatla
rımzda yorgunluk eserleri gö
rünmeğe bqılyor. Sungur artık 
atılan paslara yetiıemiyor. Gü
zel çalımlarile karıııındaki mü
dafaayı daima şaıırtan bu çevik 
ıağ açığımız artık liılemiyor ve 
oyunvn ııklet merkezi de tedri
ci bir surette bizim sabaya inti
kal ediyor. Fltfffte de it düş· 
meğe NlliSı. Bir M nefis kur· 
tar ı alkiftaaılr. 

ü\la ae yazı\: ki iki fece ve 
tki fi• levam eden tren yolcu
fotumm verCliti yorrunluk çlkı
yor. Zilatıi ae UIUD VU111flar bit· 
ti. fopu on bet metre bile ata
mıyor. Hakem de ofaaytlere pek 
kulak aamıyor. Kırk bet daki
küık birinci devrenin ıonunuda 
takımunıı: Bilahara hakemin de 
ititaf ettiği veçbile .. Gözden 
kaçan ofıaytten olmak Uzere 
dört gol atmlf olarak ıahadan 
4-2 matlup çıkıyor. 

ikinci devreden bir ıeyler u
muyoruz. Öğretmen Niyazi; 

- Sahadan beş dört galip 
çıkacağız diyor. Fakat ben de 
artık ümit kalmadı. Vaziyeti 
gayet iyi görüyorum. Çocukla
ra bulacak bir kabahat yok. Ev
veli hepsi yorgun. İstirahat 
edecek vakit bulamadılar. Sa
niyen saha çayır ve hava da 
yağıılı olduğundan ıslak. Bu da 
adeti bir kum yığınında koş
mak gibi onları çok yoruyor. 

Hldisat tahminimin!doğruluğu
au iabat etti. 

On dakikalık bir dinlenme 
çociıklarm gayretlerini arttır
mlf olacak ki ikinci haftayim 
bJtlar batlamaz muhacimlerimiz 

Hava 
hucumlarına karşı_ 

Pasif korunma kanunu 
Hava hucumlarına karşı pasif 

korunma kanun bu ayın doku
zuncu gününden itibaren meri
yete girecektir. Haber aldığımı· 
za göre bava müdafaa genel 
komutanlığı kanunun tatbika
tı etrafındaki bütün hazırlıkları 
bitirmiıtir. 

Kanunun tatbik suaretini 
gösteren nizamnamelerin bu 
gilnlerde devlet şurasınca tetki
ki bitirilecaktir. 

Germencik 
Yatılı okulu yatakhanesi 

Talebe: adedi gittikça fazla
laşan Germencik köy yatılı ilk 
okulu yatakhanesi için~ Germen
cik Uray binasını 4500 liraya 
satın alınacağını ve bµ iş için
de sözü geçen ,. paranın 2675 
lirasının Hususi muhasebe büt
cesinden ve mütebaki 1825 lirası 
nın' da Germencik köylerinden 
temin edileceği öğrenilmiştir. 

Çitlembik ağacı 
tohumu 

Ziraat vekaleti fıstık mutahas· 
sıslığından şehrimiz ziraat daire
since istenilen çitlembik ağacı 
tohumlarının her birinden beşer 
kilo hazırlanmıştır. Tecrübe için 
yakında gönderileceği öğrenil-
miştir. -·-
Fakir çocuklara 

yardım 
Halkımızın fakir çocuklara 

gardımı devam etmektedir. 
evvlki listelere ilaveten geni 
teberrülerin neşrine devam e
diyoruz. 

Lira K. 
2 Mustafa dede kaynakçı 
5 Numan Ş. mümessiliği 

5 Eczacı Şevket Levent 
2 Abdullah Ayaydın 
3 Doktor Ahmet Yıldırım 
5 Doktorl .Sabri Akın 

34 Memleket hastanesinden 
00 50 Sütçü Mehmet Ancin 
--

56 50 Yekun 

AVDIN 

Ziraat dairesince sürek 
avına girişiliyor 

Mahsullerimize mühim zarar
lar iras eden domuzların imhası 
için şehrimiz ziraat dairesince 
yakında domuz sürek· avına gi
rişileceği öğrenilmiştir. 

Sürek için ücretli sürek ame
lesi tavzif edilmiştir. Bu işin ba
şarılmasına medar olmak üzere 
Ziraat vekaletinden ilimiz ziraat 
dairesine 3000 fişenk gönderil· 
miştir. 

Bu fişenkler, sürek avı için tav-

1 

• 
Osmanbükü kanalı 

ihale olundu 
934 yılında projesi Aydın su

lar müdürü Bay Memduh tara· 
fından yapılan Osmanbükü ka
nalının ihalesi Ankarada müte
ahhit Bay Kazım Nuriye yapıl
mıştır. 

Müteahhit eksavandar maki
nesi getirmiş istasyon da monta
jına başlanmıştır. 

:ı 
ZABITA 

HABERLERİ 

Eve girme: 

ıı 

Çinenin durumlar köyünden 
olup Aydının Mesudiye mahalle
sinde oturan Ali kızı Saliha Ak 
soyun evvelki gece evine giren 
ayni mahalleden Mustafa oğlu 

mehmet Ali Dizi, Mehmet oğlu 
Ahmet Yetim ve Ahmet oğlu 
Terzi Halil Tutar yakalanmış 
adliyeye varilmiş tir. 

§ Antakyalı olup Veysi paşa 
mahallesinde oturan Ali kızı 

Fatma Mendresi döven, cezayirli 
Abdülkadir oğlu Mehmet yaka
lanmıştır. 

§ Orta mahallede oturan Hü
seyin kızı Zarife Akdereye ha
karet eden ayni mahalleden Ha
san kızı Penpe Singin adliyeye 
verilmiştir. 

§ Aydının Güzelhisar mahal
lesinde oturan Muğlalı Hasan 
kızı Fatma Özdemire hakaret 
eden kocası Rizeli Ahmet oğlu 
Rasım yakalanmıştır. 

zif edilen ücretli ameleye tevzi 

edilecek, ayrıca halkın elinde 
bulunan dolma ve kırma tüfenk-

ler için teşvik mahiyetinde ol

mak üzere halka da geçen yıl
dan kalan 14 kilo barutla kur
şun dağıtılacalotır. 

Süreğe, karşı köylerden baş
lanacak Osmanbükü, Araplı, 

lfıklı köyleri ve cıvarında de· 
vam edilecektir. 

Köy idarelerinin 
alacağı resimler 
Henüz belediye teşkil~tt· mev

cut olmıyan köy ve nahiye mer· 
kezlerinde açılacak sinema, ti
yatro ve plajlardan alınacak be
lediye resimlerinin köy idareleri 
tarafından alınması ve sinema 
tarifelerinin de yine köy idare

leri tarafından yapılması karar
laştırılmıştır. 
~ 

Bir Batında üç 
çocuk 

Germenciğin gümüş köyün
den olan Mehmet Kaplanan 
karısı bir batında üç çocuk 

doğurmuştur. Fakir halli olan 
Mehmet Kaplan ailesine şehri

miz Kızılay Kurumunca 30 lira
lık bir yardımda bulunulmuştur. 

Mehmet Kaplan şimdi, on 
çocuk babası bulunmaktadır. 

Alman yanın 
Afrikaya ihracatı 
Berlin - Almanyanın 933 

tarihindenberi mandaterlikle i-

dare edilen eski Afrika müs
temlekelerile ticari münasebatı 
çok yükselmiştir. 932, tarihinde 
ihracat 8 milyon Reichmark 
iken 937 senesinde 45 milyon 
reichmarka çıkmıştır. Bu sene, 
şimdiye kadar, 10 ay zarfında 
32 milyon reichmarkı bulmuş
tur. 

----------------------------------------------------·---------------------------· hemen Eskişehir kalesini sardı
lar. Beşinci dakikada Eskişehir 
kaleciai çekilen şütü elinden 
kaçırdı. Tekrar tuttu. Fakat 
sol iç oynıyan Ali yetişmişti. 

Topa ayak salladı. Kendisi de 
yere düştü. Kaleci topu kaçıra
yım ~ derken başını öne eğdi 
ve Alinin ayağıçenesine çarptı.1 

Bu alelade bir hadise idi ve 
cezayı mucip hiç bir şey yoktu. 
Fakat sahaya federasyonun ikin
ci reisinin çıktığını ve Aliyi sa· 
hadan çıkardığını hayretle gör-
dük. Sabada hakem varken ha
riçten birisinin - kim olursa ol
sun - oyuna müdahalesi ve hat
ta bir de oyuncu çıkarmesı fut-
bol tarihinde görülmüş bir şey 
değildir. Onun ;yaptığı gibi bizt 
de bir yolsuzluk yapmış olma
mak için işe müdahale etmedik. 

Aydın takımı on kişi kaldı. 
Buna rağmen güzel oynuyor. 
Tehlikeli akınlar yapıyorlar. 

Turgut onsekiz pasın hemen 
kenarından çok güzel ve vole 
bir vuruşla topu kaleye gönder
di. Top kaleciyi geçti ve o sı

rada kalenin içine ayağını uza
tan Eskişehirli bir müdafiin aya
ğına çarparak tekrar dışarı çık
tı. Ciddi bir lh~kemin hiç ol
mazsa bu vaziyeti tetkik etme
si ve topun bu vaziyette kale 
dışındanmı çevrilmiş olduğunu an
laması lazımgeliyordu. Bu da 
yapılmadı. ' Eskişehirliler, yaka
ladıkları iki fırsatı da gole çe
virdiler ve maç böylece 6 - 2 
Aydınsporun hiçte layık ve müs
tahak olmadığı bir mağlubiyet
le neticelendi. 

Bu maçı müteakıp Seyhan 
sporla Samsunspor takımları 

karşılaştılar. Seyhan daha tek
nik, fakat çok acemi, Samsun 
ise daha enerjik bir takım man• 
zarası arzediyorlar. 

Oyun Seyhanın akınıyla başla
dı. Lakin bütün akınlar ,seme-
resiz kalıyor. Muhacımlar fır· 

sattan istifade etmesini~ bilmi
yorlar. Samsunlular enerjilerile 
ara sıra Seyhan kalesinin önü
ne iniyorlar. İşte böyle bir iniş 
esna!ında yerden sıçrayan top, 
bir Seyhan müdafiinin vücudu
na yapışık duran dirseğine 
çarptı. Hakem düdük çaldı, ne 
oluyor demeğe kalmadan kara· 
rı öğrendik. 

Penaltı ! 
Böyle haksız bir cezaya çar

pılan Seyhanlılar biraz bozulur 
gibi oldular ve neticede macı 

4-1 kaybettiler. 

SAYI : 42~ 

1 1 
RADYO 

ı..:;ı Q 

711/39 CUMARTESİ 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kcs.1120 Kw, 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 

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

20 Kw. 
13.30 MüziK ( müzik hol par• 

çaları - Pi) 
14.00 Saat, rajans ve meteor 

Ankara. 
14.10 Türk müziği (halk tür

küleri - Pi ). 
14.45 Müzik (Balkan hava-

ları - Pi ). 
15.15 15.30 Müzik (cazband) 
17.30 Müzik ( dans saati) 
18.00 Türk müziği • incesaz 

heyeti ( Hüzam faslı ). . 
19.05 Saat, ajans, meteoroloji 

ve ziraat borsası haberleri. 
19.15 Konuşma (dış politika 

hadiseleri ). 
19.30 Monolög ( Dümev Tür

kan tarafından ). 
19.40 Sinema sesi. 
20.15 Türk müziği. ( Müzey

yen Senar - şarkıları okuyan ) 
1 - Müstear peşrevi. 2 - Müs
tear şarkı - gel ey sakı şarabı 
tazelendir ( Rahmi bey ). 3 -
Şarkı - Açıldı bahçede güller 
( Zeki Arif ). 4 - Şarkı · Aşk 
ve muhabbet gibi ( Suphi Ziya ) 
5 - Türkü - Alıverin bağlama
mı ( Cevdet Kozan - Ud taksi
mi ) (Radife • şarkıları okuyan) 
6 - Hicaz şarkı - ne küsdün bi 
sebeb böyle (Udi Cemil bey) 
7 - Türkü - esmer bugün ağ
lamış - Çalanlar - Vecibe, Ruşen 
Kam, Cevdet Kozan, Kemal Ni
yazi Seyhun, (Reşad Erer. 

20.45 Müzik ( folklor - Halil 
Bedi vu Kutsi Tezel ). 

21.15 Saat, esham, tahvilat, 
kambiyo - nukut borsa ( fiyat ). 

21.25 Müzik (küçük orkestra) 
La Gazza larda - uvertür • (Ros
sini) 2 - Şayanı temaşa sah· 
neler ( Massenet ) 3 - Samson 
ve Dalila opera seleksyonu (Puc· 
cini). 

22.25 Konuşma ( haftalık pos-
ta kutusu). 

22.50 Müzik ( İspanyol, Mek
sika, Arjantin oyun havaları. 

23.15 Müzik ( dans plakları ) 
23.45 24 Son ajans haberleri. 

Mütekait dul ve 
yetim maaşları 

Ankara - Yoklama işlerinde 
mütekait, dul ve yetimlere ko-
laylıklar gösterilmek üzere Ma
liye vekaletince yapılmakta olan 
tetkikler ' bitmiş ve tekaüt ka
nununa ek olarak hazırlanan 
kanun layıhası son şeklini al
mıştır. 

Layihaya göre mütekaitler ve 
dullar maaşlarını bizzat almak 
şartile mal memurlukları tara-
fından nüfus tezkerelerine meş
ruhat verilmek suretile yokla· 
madan muaf tutulacaklardır: 
Evlenme memurları evlenenlerin 
maaş sahibi olup olmadığını 
nüfus tezkerelerindeki meşru

bata bakarak tayin ve bundan 
mal memurluklarını haberdar 
edeceklerdir. 

Yoklama, bugün olduğu gibi 
yalnız yetimler hakkında cari 
olacaktır. 

• 
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Ôkul talebe koope- • İtalya'nı;;ırtında ve Almanyanın müzaheretini kazanan 
ratifleri yasası yeni büyük :bir Avusturya - Macaristan kuruluyor 

Hava raporu 

-9-
11 - Okul kooperatifi teş

kilatında ne kadar çok talebe 
ödev alırsa o kadar faidelidir, 
kooperatif makanizmasının mah 
dut bir kaç talebenin elinde 
kalması doğru değildir. 

ltalya'nın istemedi"'i Avus
turya - Macaris an 

Ankara 5 - Devlet meteoro• 
le ji işleri umum müdürlüğünden 
verilmiş' olan 6/1/939 tarihli 
hava raoprudur. 

Suhunet: 
Saat on dörtte yaP.ılan ra• 

satlara göre gündüz ıuhuueti 
Karadeniz kıyıları ile Anadolu
nun cenubunda iki derece düş· 
müş diğer bölgelerde 1 .. 3 de· 
rece yükselmiştir, Bu bal onların fazla vaktini 

alır, kendilerini yorar ve ders
lerine zarar verir. Sonra üze• 
rine lüzumundan fazla iı alan 
talebe bu işleri vaktinde vo 
gereği gibi görmemekle koope• 
ratif makanizmaıının dilzgün iı
l~mesine de engel olur. Me•cli , 
hır kaz yüz talebesi olan bir 
okulda, bütün] iştirak hisseleri
nin t ı 

Ve nihayet Almanya bu gün için Triyesteyi ihmal ediyorsa, bu, her zaman 
ihmal edeceğine delalet etmez. Triyeste eski Avusturya - Macaristan'ın 
büyük limanıydı. Triyeste'yi gerçi İtalyan, faka hinterlandı itibarile Macar, 

Slav ve bilhassa Alman telakki etmek lazımdır. 

En yüksek subunetler Antal· 
yada 10, Çorlu, Zonguldak,• 
Trabzonda 12, izmir, Adanada 
14 derecedir. 

.. op anmasını bir veya iki 
~?c~ga vermek asla doğru de· 
gıldır. 

Bir çocuk nihayet bir kaç 
arkadaşının iştirak h" . . t 
1 

ıssesını op· 
amak vazifesiyle mükellef tu-
tulmalıdır• Yine b" .. 

l 
ır çocugun 

ya nız başına meseli okuldaki 
arı kovan • · .1 ı ışı ı e meşğul edil-
~esi doğru değildir. Bu iş bir 

aç arkadaşa verilirse hem bu 
"b' gı 1 sosyal işlerden beklenen 

gaee daha geniş bir ölçüde el
de edilmiş hemde okurlar ta• 
hammAl edemiyecekleri bu yü
knn ağırlığından kurtarılmış 
olur. 

12 - Okul talimatnameleri· 
ne k gi>re bu gün okullarda bir 
to terbiyevi ve içtimi teşek
l U~er vardır. Kooperatifte, bun-
~r an birisidir. Kooperatif ye
nı yasaya göre teşekkül etmek
le ?k.uldaki diğer (teşekküllerin 
yerını tutacak d .. 'ld' 10· v l kk . egı ır. ıger 
deşe tlller yıne faaliyetlerine 
~vam edeceklerdir. 
. Mesela, okulda temizlik işle

rıle meşgul b" t kk" B ır eşe ul vardır. 
u teşekkül yine işine devam 

ede~ek, talebenin dershanelere 
korıdorlara ve okul hah l . 
ne ka" t çe en-

t l gı ' meyva kabuğu vesaire 
ama arına • b k'" ' 'turaya uraya tü-

urmelerine dikkat ed k 
k d 

ece ar-
a aşlarına temiılik •t• dı 

k 
• ı ıya nı 

verme ıçin çalışacaktır. 

Ziraat 

Macarisıanean bize gelen ha
berler Macaristanın gideceği 
yolu intihap etmiş olduğunu 
gösterecek mahiyettedir. Macaris 
tan iç sahada~folduğu kadar 
dış sehada da bu tercihi yap
mıştır. Ve dış sahadaki yeni 
temayüldür' ki iç sahadaki is
tihaleye imkan hazırlamak yo· 
lundadır. 

İtalyanın ve bilhassa Polonya-
nm sevkiyle Macaristan. aşağı 
Karpat Ukranyasını ilhak et
mek istiyordu. 

Niçin·~ Biraz bu memleketin 
evvelce sahibi bulunduğu için, 
ve daha ziyade Polonya ile 
müşterek bir~ hududa sahip ol .. 
makla enternasyonal vaziyetini 
sağlamlaştıracağını umduğu için. 
ltalya Macaristana müzaheret 

~ediyordu. Çünkü' bazı İtalyan si
yasi mahfileri Almanyanın şarka 
doğru yürüyüıü önünde bir set 
vazifesi görecek bir Varşova, 
Budapeşte, Roma mihve.ri kur-
mak imkanını tasarlıyordu. 

Fakat B. fon Ribentropun kont 
Ciyanodan üstün çıktığı Viyana 
hakem karariyle Almanya Ro
manın bu fantezisine nihayet 
verdi. Macaristan bir kaç hafta 
sonra tevekkül gösterdi. Ve 
artık şimalde yapacak işi ~ kal· 
madığını anlayınca cenuba dön· 
dil. 

Bu işte İtalya, Macaristan 
üzerindeki nüfuzunu da kaybet
mektedir. Meşhur Roma proto· 
kollarından artık eser kalma· 

Marşı ----Sürer, eker, biçeriz, güvenip ötesine 
Milletin her kazancı, milletin kesesine, 
Toplandık baş çiftçinin, Atatürk'ün sesine 
Toprakla savaş için ziraat cephesine ' 

• 
Bu ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz 
Biz yurdun öz sahibi, efendisi, köylü~üz! 

... 
insanı insan eden, ilkin bu soy, bu toprak. 
En yeni aletlerle en çetin çalışarak, · 
Türk için yine yakın dünyaya örnek olmak 
Kafa dinç, el nasırlı, gönül rahat, alın ak. ' 

• 
B~z ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz! 
Bız yurdun öz sahibi efendisi köylüyüz! 

• 
Kuracağız öz yurtta, dirliği, düzenliği. 
Y ~kıy_or enginleri, ulus eğemenliği, 
G.o~su~ köylüler bolluğu, rahatlığı, şenliği, 
Bızundır o yenilme bilmiyen Türk benliği. 

... 
B~z ulusal varlığın temeliyiz, köylüyüz. 
Bız yurdun öz sahibi, efendisi, köylüsüyüz! 

Yazan : PIYER DOMINIK Yağış: 

mıştır. Ve Triyeste iflasa mah· 
kümdür. Macaristana gelince, o 
da Tuna üzerinde cermanizmin 
ileri karakolıı halini almıştır. 

vakya, 10 milyona yakın nüfu
siyle Macaristan, biri ilhak edil· 
miş. öteki Berlinin nüfuzu altın
da ve üçüncüsü daha iyisine in
tizaren şimdiden Berline itaat 
eden bu memleketlerin her üçü 
de Almanyanın elinde bulunu
yorlar. 

Egenin cenup ve Anadolunun 
garp kısımlarında yağışlı, ce• 
nubu şarkide kapalı diğer böl· 

Macaristan bakımından, ma· 
nevrada anlaşılmıyacak bir şey 
yoktur. Hemen hepsi Macar o· 
lan~bir milyondan fazla insan ka
zanmış olan Macaristan, 1919 
dan önce krallığa dahil olan 
Transilvanyayı) ele geçirmek 
sevdasındadır. Hakikatte Tran· 
silvanya halkı, ekseriyeti itiba· 
riyle Romendir· Fakat 2,2 bu
çuk milyon Macarı ve 5 ili 7 
yüz bin Almanı ihtiva eder. Bu 
keyfiyet meseleyi kafi derece· 
de izah eder. 

Yalnız bu manevrayı idare 
eden ve bu hususta israr etmek 
menfaatleri··icabı onlar, alman 
nasyonal sosyalistleriyle doğru
dan doğruya irtibat halinde bu
lunan macar nasyonal - sosya
listleridir. Bunların şefi olan 
binbaşı Salasi henüz hapisane· 
dedir, fakat Almanya binbaşı 

Salasinio Kodreanunun akibeti
ne uğramasına müsaade etmiyi
cektir. Ve binbaşının taraftar
ları bir kaç aya kadar şefleri
iktidar mevkiine geçeceğini id .. 
dia etmektedirler. 

Macar Nasyonal - sosyalistleri
nin propagandası programlarının 
halkçı ve hazan demagojik ka
rekteri yüzünden bir haylı ko
laylaşmaktadır. Malumdur ki 
Macaristan bir büyük emlak 
memleketidir. 

Salasinin taraftarları on mil
yon macar içinde altı milyon 
ziraat işçisi mevcut olduğunu ve 
bunların üç milyonunun sefalet 
içinde yaşadıklarını ileri sür
mektedirler. Tabii bunlar ara
zinin taksimini istiyorlar. 

Bu sözlerin, yazı ve nutukla
rın, ekserisi cidden köleliğe 
yakın şartlar içinde yaşıyan ma
car köylüleri arasında ne büyük 
akisler uyandıracağı tahmin o
lunabilir. Büyük mülk sahipleri, 
hatta naip Hortiye istinat etse
ler bile, bu cereyana mukave
met etmekte güçlük çekecek-
lerdir. 

Bu surtle, Almanyaya ileri 
karakol vazifesi görecek ve o
na rejim benzerliği kadar men
faat iştirakile de bir nasyonal 
- sosyalist Macaristanın meyda
na gelmesi muhtemeldir. 

Dün bir genç faşist İtalyanla 
bu bahsi konuşurken bugün Tu
na' da teşekkül etmekte olan şe-

gelerde çok bulutlu olarak geç .. 
miştir. 

RÜZGAR; 

Bu demektir ki eski Avustur• 
ya - Nacaristanı dolduran insan 
yığınlarından beşte Uçü bugfüı 
Şansölye Hitlerin askeri veya 
müttefikidirler. İmdi, İtalya A
vusturya· Macaristanı daima an
anevi düşmanı telakki etmiştir. 
Halbuki İtalyanın gözü önünde 

Karadenizde sakin, Doğu ve 
cenupta şimalden diğer bölge
lerde cenuptan en çok beş met· 
re hızla esmiştir. 

kudretini yeniden meydana ge
tiren işte bu ananevi düşman
dır. Daha fenası bütün bu sa
halarda yegane dirijan otorite 
Berlindir. 

Bunları kendisine hatırlattı
ğım ltalyaiı inkar etmiyordu. 
Almanyamn, Avusturya - Maca
ristanın eski emellerine tevarüs· 
ettiğini kabul ediyor, fakat şim-

dilik Almanyanın, daha doğru· 
su Almanya· Macaristanın gay · 
retlerinin hemen münhasıran 

Romanya istikametine tevcih 
etmekte olduğunu cevabıoı ve
riyordu. 

Ve hakkı vardı. Hatta Alman 
Macar blokunun, ve Dobriçayı 
istlyen Bulgaristandan istifade 
etmek ister gibi göründüğünü 
de ilave edebilirdi. 

Fakat ben de kendisine Tür
kiye ile Yugoslavyanın da bu 
meselede belki söylenecek söz· 

leri olabileceğini hatırlatabili
rim. Yugoslavya İtalyanın kom
şusudur. İtalyanın ilhak etmiş 
olduğu 300,000 slovene zaman 
zaman alakalı bir nazarla ba
kar. Yakın bir istikbalde, Bel
gradın tehlikeyi ölçerek eski 
dostlarına dönmiyeceğini kim· 
se iddia edemez . 

Ve nihayet, Alm~nya, bugün 
için Tiryesteyi ihmal ediyorsa 
bu, her zaman edeceğine dela
let etmez, 

Eski Almanyanın ucunda yeni 
bir Avusturya - Macaristanın te· 
şekkül etmekte olduğunu söy
dim Fakat Triyeste eski Avus-
turya· Macaristanın büyük lima
nıydı. Triyesteyi gerçi İtaly-:ın 
fakat hinterlandı itibariyle Ma-

1 car, Slav ve bilhassa Alman 
telakki etı:nek lazımdır. Eğer 
Cibuti Habeşistanın nüfuzu al
tına giren Tuna memleketinin 
hakiki limanıdır. İtalya bunu 
hatırlasa iyi eder. 

Muhtemel hava vaziyeti : 
Yurdumuzun garp . kısımları 

İtalya üzerinden gelen ve şarka 
doğru ilerlemekte olan alçak 
h zyikin tesiri altında bulundu• 
ğuna göre yarın (bugün) ha va• 
nın doğu, cenubu şarki ve ka· 
radeniz kıyılarında çok bulutlu, 
orta Anadolu ile ceoubunda 
kapalı ve mevzii yağışlı, ve di· 
ğer bölıelerde kapalı ve yağı~· 
h geçeceği ve rüzgarların Ege 
de kuvvetlice, diger bölgelerde 
orta kuvvette eseceği ve garp 
bölgesinde sühunetin biraz yUk:
seleceği tahmin edilmektedir. 

Bugün Ankarada hava kapah 
geçmiş, rüzgar şimali şarkiden 
3 metre süratle esmiştir. Suhu
net sıfırın dununda 3 derece 
tesbit edilmiştir. ·Hava· tazyiki 
1021 milvardır. 

Bugün İstanbu\da bava buliıt
lu geçmiş, riizgar şarktan 3 met
re ıüratle. esmişdir. Suhunet 12 
derecedir. Ha va tazyiki 1013 
milvardır. 
Komşu memle~etlerde : 
Bugün bava Bükreş, V arna, 

Odesada sisli Atina, Selinik, 
Sofyada çok bulutlu, Sivastopol 
ve Batumda kapalı geçmiştir. 
En yüksek suhunet Batumda 12 
derecedir. 

- - ----~ •• z=::=:k"l 
Muğla inhisarlar musta ı 
müdürlüğünden 
Muğlada satın alınan ve ~l_ı

nacak olan yaprak tütülftfl!l 
Muğla-Aydın ve Muğla-Marma .. 
ris yolu ile nakliyesi lbııle ko· 
mieyonunca 30/12/938 tarihin· 
de on gün müddetle ve 9/1/939 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

İsteklilerin ( 80 ) lira teminat 
akçesini veznemize teslim ede
rek 9/1/939 gününde saat 14 
te idarede müteşekkil komisyo
nuna ve şartnameyi görmek 
üzere her gün müstakil müdür· 
lüğe müracaatları ilin olunur. 

7 8 1041 
'-'""--~-Türk hava hurunıu 

Aydın şubesinden: 
Kurban bayramında toplana

cak deri ve barsaklar yirmi gün 
müddetle ayrı ayrı müzayedey.e 
konmuştur. lhale 24/1/939 tarı
hine rastlayan Salı günil saat 
on sekizdedir. Derilerin mu
vakkat temınat akçesi üç yüz 
barsakların iki yüz liradır. 

yin eski Avusturya - Macaristan 
olduğunu söyledim. 8 milyon nü· 
fusiyle Avusturya, 10 buçuk mil· 
yon nüfusiyle Avusturya, 10 bu
çuk milyon nüfusiyle Çekoslo-

imtiyaz snhibi ve Umum1 Nepiyat 

Müdürü : Etem Mcndrcı. 

Basıldığı yer 

C H P Basımevi 

Şartnameyi görmek, fazla 
tafsilat almak isteyenler İstan
bul İzmir, Aydın ve Manisa, 
Turgutlu, Uşak şubele~ile A~
dına bağlı kaza şubelerıne mu-
racaat edebilirler. ( 1036) 
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Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 
Dağ Y eniköyden lsmail kızı 

Raziye gümüş anası Meryem· 
den intikalan kendisine ka .. 
lan mezkür· köyiln Alva deresi 
mevkiinde doğusu yetim ka
rısı Ayşe batısı Köseoğlu 

Gnlsllm bahçesi poyrazı yetim 
karısı Ayıe kıblesi bacı ibra· 
bim oğlu İbrahim ile çevrili 2 
hektar 7570 M2 zeytinli tarla 
yine değirmen deresi mevkiin· 
de doğusu dere batışı topal Ali 
poyrazı Mebmed oğlu Abdur• 
rahman kıblesi iyi burun tepesi 
ile çevrili 20 hektar 6770 M2 
ıeytinli tarla yine ayni mevki· 
de doğusu ve batısı dere kuze-
yi hacı Muıtafa kıblesi kabris
tan ile çevrili 18 hektar 3800 
M2 zeytinli tarla yine Çıkarcık 
mevkiinde doğusu dere batısı 

koca Mestan karısı Hatice poy
razı bilyilk kaleden akkadın 

kıblesi köye ait zeytinlik ile 
mahdut zeytinlik ve cebel yine 
•iıl yeri mevkiinde doğusu Sa
rJ Htlseyin kızı Ayıe batısı 
k&çflk Ali karısı Meryem poy· 
razı bayır kıblesi hacı Mehmed 
ile mahdut 919 M2 zeytinlik 
ayDi mevkide doğuıu Ahmed 
kar11ı Emine batısı hacı Meh· 
med poyarı cami yıkığı kuzeyi 
Bozbey oğlu Mehmed ila çev· 
rili 2 ağaç zeytin ve sarı su 
yolu mevkiinde doğusu Mestan 
oj'lu Maıtafa batııı Veli Kahya 
oğlu Ali kuzeyi Mehmed oğlu 
Mebmed güneyi Mestan oğlu 
Muıtafa ile çevrili 1838 M2 
zeytinlik yine köy civarı mev• 
künde doğ'uıu kara Mehmed 
otlu Mustafa batısı cebel ku· 
zeyi yol güneyi Hasan kızı Ay
te ile çevrili 3676 M2 zeytinlik 
yine aolak aoyu mevkiinde do
pıu yol babıı Hasan oğlu 
Kadir çavuş kuzeyi Sinan kızı 
hanım güneyi dere ile çevril! 
tarla yine ayni mevkidedoğusu 
dere batısı tepe cebel kuzeyi 
hacı Ali oğlu Mehmed güneyi 
Veli klhya oğlu Mehmed ile 
çevrili tarla ağıl yeri mevkiin· 
de babıı hacı Mehmed do~usu 
kocapınar kuneyil cami yıkığı 
gineyi Bozbey oğlu Mehmed 
ile çevrili 3 hektar 1246 M2 
zeytinlik yine değirmem deresi 
mevkiine doğuıu dere batısı 
Molla f ımail tepeıi kuzeyi to
pal Ali bahçeıi güneyı Molla 
lımail tepesi ile çevrili incir 
bahçeıi aynı mevkide doğusu 
kabak Halil efe batısı yol ku
zeyi Veli kahya· oğlu ali güne· 
yi çavdar kızı Emine ile çevrili 
incir ve zeytinliğin murisi kü
,tık ali oğlu Hasandan intika
len ve taksimen anası Meryeme 
kalan bu yerlerin tapuca bulu· 
nan kayıtlar, yerinde tatbik e· 
dilmek suretile tahkiki için ga-

Türk Hava kuruma 
Aydın şubesinden : 

1690 lira 72 kuruş keşif be
delli depomuzun inşası yirmi 
gün müddetle açık eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 16/1/939 
tarihine raslayan Pazartesi gü· 
nü saat 15 tedir. 

Muvakkat teminat akçesi 218 
lirdır. Keşifname, plan ve şart· 
nameyi görmek isteyenlerle fazla 
tafsilat almak arzusunda olan
ların T. H. K. Aydın şebeıine 
bat vurmaları. 

( 1024) 3 5 7 10 

Aydın Tapu Sicil Mu
hafızlığından : 

Aydının kutup alama mahal
lesinin eşekci kuyusu mevkiinde 
mayıs 341 tarih ve 57 numarah 
tapu senedi mucibi doğusu Ali 
batısı Hasan kuzeyi miralay 
Mustafa vereseleri günkyi yol 
ile çevrili bir kıtada 20 dönüm 
tarla malikleri 3 hisse itibarile 
iki hissesi intikalen ve bir his
ıeai teferruan biraderleri Meh
met ve Mustafanın müştereken 
tasarruflarında olan ve malikle
rinin vereseleri tarafından yeni 
köy heyeti ihtiyariyesinden tas· 
dikan getirilen ilmühaber muci· 
bi bu tarlanın hududu hazırası 
doğusu çamcı Mustafa Ali batı

sı Hasan iken halen Halim Ay
ıına geçen tarla kuzeyi miralay 
Mustafa vereseleri iken balen 
Halim Aysıoa geçen tarla gü
neyi yol ile çevrili olup bu bu
dud içinde tapu senedi mucibi 
20 dönüm olmayıp 38 dönüm ol
duğundan mıktarının tashihi is
tenilmektedir. lıan tarihinden 
itibaren 13 gün sonra mahallin-
de hakiki mesahası yapılmak 
üzere memur gönderilecektir. 

Hudud komşularının ve sair 
kimselerin bu mıktar tashihi 
hakkında arazilerint: bir teca
vüz olanlar varsa bu müddet 
içinde tapu dairesine veya tayin 
edilen günde 995 fiş sayısile 
yerinde bulunacak memura mü-
racaatları ilan olunur. 1038 

zete ilin tarikinden 15 gün son
ra mahalline memur gönderile· 
cektir. 

Sözü geçen yerlerde mülki
yet veya her hanği bir aynı 
bak iddiasında bulunanlar var
ıa mahallinde bulunacak me
veyahut o güne kadar Aydın 
tapu sicil muhafızlığına 1000 
fiş numarasile müracaat eyleme 
leri ilin olunur. 1037 
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AYDIN SAYI ı 42 

MEHMET GÜRER 
TECiM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ X! 32/2 

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. 

MARKON/ radyo 19ll9 model/erile SPARTON radyolaı·ı
mızın geldiği~~ sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 
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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 


